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Foi incrível ter você no nosso estande!
A TotalEnergies agradece a todos vocês que estiveram conosco,
nestes 3 dias de ExpoPostos.

Foram dias de muita energia, trocas, conversas e o principal:
você mais próximo da gente!

Para ser um revendedor, adquirir ou saber mais sobre
nossos serviços, entre em contato:

Acesse o QR Code e conheça
mais sobre a TotalEnergieis.
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A Fecombustíveis representa nacionalmente 33 
sindicatos, defendendo os interesses legítimos 
de mais de 42 mil postos de serviços, 453 TRRs 
e cerca de 61 mil revendedores de GLP, além da 
revenda de lubrificantes.

Nossa missão é acompanhar o mercado de 
revenda de combustíveis, com a meta de fomentar 
o desenvolvimento econômico e social do setor, 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida da nação.
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Momento especial, edição especial
Pela primeira vez, a revista Combustíveis & Conveniência ela-

borou uma edição especial sobre a ExpoPostos & Conveniência 
2022. Decidimos que, passado o pior momento da pandemia, com 
o retorno do evento presencial, esta edição demandava maior aten-
ção, com ampla cobertura pelos 20 anos de existência do evento.

Nossa equipe de reportagem se desdobrou para mostrar os prin-
cipais debates, os painéis internacionais, as tendências do setor, bem 
como os melhores momentos da feira, acompanhando as novida-
des, divulgando os lançamentos em tecnologia para softwares de 
gestão, automação e equipamentos, novos meios de pagamento e 
as soluções para conveniência. Também fizemos postagens nas re-
des sociais, com as atrações da feira, palestrantes e as imagens e ví-
deos com os melhores momentos do evento.  

Quem não conseguiu ir à ExpoPostos poderá conferir boa parte 
do conteúdo das principais palestras apresentadas no Fórum. Logo 
no início da revista, fizemos uma edição dos melhores momentos de 
algumas palestras no Virou Notícia.

Os leitores poderão conferir também os pontos altos da cerimô-
nia de abertura, com os executivos que participaram da mesa. Pela 
primeira vez, James Thorp Neto subiu na tribuna e discursou como 
presidente da Fecombustíveis.

Paulo Miranda Soares, ex-presidente da Fecombustíveis, recebeu 
uma justa homenagem após a abertura do evento, por todo traba-
lho desenvolvido ao longo de três mandatos à frente da Federação, 
além de ser um dos idealizadores da ExpoPostos & Conveniência, 
no formato como é hoje.

O leitor poderá verificar o conteúdo das palestras internacionais 
apresentadas no Fórum, tanto sobre o mercado da revenda nos Es-
tados Unidos, antes e depois da Covid-19, que teve como foco as lo-
jas de conveniência, quanto o painel que destacou um panorama da 
revenda na América Latina.

Também foram destaques do Fórum, presentes nesta edição, a 
cobertura do painel sobre a matriz energética nacional, cenário eco-
nômico, mercado de conveniência e as mudanças do consumidor 
no varejo, que alterou a maneira de comprar, escolher e pagar suas 
compras, com a aceleração da tecnologia, adoção de aplicativos e 
meios de pagamento sem atrito.

A reportagem da feira mostrou como a digitalização também es-
tava presente, para possibilitar a gestão do negócio de forma remo-
ta. Quem circulou em busca de novas bombas para o posto encon-
trou diferentes possibilidades. 

Na parte de conveniência, vimos diferenciadas soluções, como la-
vanderias automatizadas, loja de conveniência compacta no modelo 
de autoatendimento, com pagamento sem atrito. Estas e outras ten-
dências, como o delivery, foram aceleradas no quase pós-pandemia.

O destaque da entrevista do mês é Henry Armour, CEO da NACS, 
que também se apresentou no Fórum. Vale a pena conferir!

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora
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AGENDA

AGOSTO

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro
Data: 26
Local: Montes Claros (MG) 
Realização: Minaspetro 
Informações: (31) 2108- 6500

SETEMBRO 

Ciclo de Encontros Regionais de 
Revendedores da Bahia 
Data: 15
Local: Juazeiro (BA) 
Realização: Sindicombustíveis Bahia 
Informações:  (71) 3342-9557

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro
Data: 16
Local: Pouso Alegre (MG)  
Realização: Minaspetro 
Informações: (31) 2108- 6500

PanShow
Data: 20 a 22
Local: Vitória (ES) 
 Realização: Sindipostos - ES  
Fone: (27) 3322-0104

Expopetro 2022
Data: 22 e 23
Local: Porto Alegre (RS)
Realização: Sulpetro  
Fone: (51) 3930-3800

II Workshop Regional de Revendedores de 
Combustíveis do Mato Grosso 
Data: 22 e 23
Local: Cuiabá (MT)
Realização: Sindipetróleo - MT
Fone:  Fone: (65) 3621-6623

OUTUBRO 

NACS Show 2022
Data: 01 a 04
Local: Las Vegas - EUA  
 Realização: NACS   
Informações: https://www.nacsshow.com/

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro
Data: 21
Local: Belo Horizonte (MG)
 Realização: Minaspetro  
Informações: (31) 2108- 6500

Encontro de Revendedores do Norte do Brasil 
Data: 26 e 27 
Local: Belém (PA)    
 Realização: Sindicombustíveis - PA 
Fone: (91) 3224-5742

NOVEMBRO 

Ciclo de Encontros Regionais de 
Revendedores da Bahia 
Data: 17
Local: Vitória da Conquista (BA) 
Realização: Sindicombustíveis Bahia 
Informações:  (71) 3342-9557

Encontro de Revendedores do Centro-Oeste
Data: 24 e 25 
Local: Brasília (DF)
Realização: Sindicombustíveis - DF e demais 
sindicatos do Centro-Oeste 
Fone: (61) 3274-2849

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro
Data: 25
Local: Juiz de Fora (MG) 
 Realização: Minaspetro  
Informações: (31) 2108- 6500
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SINDICATOS

ACRE
Sindepac
Delano Lima e Silva 
Rua Pernambuco nº 599 - Sala 4
Bairro: Bosque
Rio Branco-AC
Fone: (68) 3226-1500
sindepac@hotmail.com
www.sindepac.com.br

ALAGOAS
Sindicombustíveis - AL
James Thorp Neto
Av. Jucá Sampaio, 2247, Barro Duro
Salas 93/94 Shopping Miramar
Maceió-AL
Fone: (82) 3320-2902/1761
scvdpea@uol.com.br
www.sindicombustiveis-al.com.br

AMAZONAS
Sindicombustíveis - AM
Eraldo de Souza Teles Filho  
Rua Rio Içá, 26 - quadra 35
Conj. Vieiralves
Manaus-AM
Fone: (92) 3584-3707/3728/99446-2261
sindicombustiveisam@gmail.com         

BAHIA
Sindicombustíveis - BA
Walter Tannus Freitas 
Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, 111 / Sala 902
 Empresarial Liz Corporate - Bairro Caminho das Árvores 
Salvador – Bahia
Fone: (71) 3342-9557
Cel. (WatsApp): (71) 99905-9017
sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br
www.sindicombustiveis.com.br

DISTRITO FEDERAL
Sindicombustíveis - DF
Paulo Roberto Correa Tavares 
SHCGN-CR 704/705, Bloco E
Entrada 41, 3º andar, sala 301
Brasília-DF
Fone: (61) 3274-2849
sindicato@sindicombustiveis-df.com.br
www.sindicombustiveis-df.com.br

ESPÍRITO SANTO
Sindipostos - ES
Maxwel Nunes Paula    
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 / 21º - salas 
2101 e 2102
Ed. Global Tower - Enseada do Suá
Vitória - ES
Fone: (27) 3322-0104
sindipostos@sindipostos-es.com.br
www.sindipostos-es.com.br

GOIÁS
Sindiposto
Marcio Martins de Castro Andrade 
12ª Avenida, 302
Setor Leste Universitário
Goiânia-GO
Fone: (62) 3218-1100
sindiposto@sindiposto.com.br
www.sindiposto.com.br

MARANHÃO
Sindicombustíveis - MA
Domingos Sousa Lima Junior 
Av. dos Holandeses - Ed. Tech Office - sala 226 - 2o andar
Ponta D’Areia - São Luís-MA
Fone: (98) 98740-1700 / 98453-7975
gerencia@sindcombustiveis-ma.com.br

MATO GROSSO
Sindipetróleo
Aldo Locatelli
R. Manoel Leopoldino, 414, Araés
Cuiabá-MT
Fone: (65) 3621-6623
contato@sindipetroleo.com.br
www.sindipetroleo.com.br

MATO GROSSO DO SUL
Sinpetro
Waldemar Locatelli
Rua Bariri, 133
Campo Grande-MS
Fone: (67) 3325-9988 / 9989
sinpetro@sinpetro.com.br
www.sinpetro.com.br

MINAS GERAIS
Minaspetro
Rafael Milagres Macedo Pereira 
Rua Amoroso Costa, 144
Bairro Santa Lúcia
Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 2108- 6500/ 2108-6530
minaspetro@minaspetro.com.br
www.minaspetro.com.br

PARÁ
Sindicombustíveis - PA
José Carlos da Silva 
Av. Duque de Caxias, 1337
Bairro Marco
Perímetro: Trav. Mariz e Barros/Trav.
Timbó
Belém-PA
Fone: (91) 3224-5742/ 3241-4473
secretaria@sindicombustiveis-pa.com.br
www.sindicombustiveis-pa.com.br

PARAÍBA
Sindipetro - PB
Omar Aristides Hamad Filho
Av. Minas Gerais, 104
Bairro dos Estados
João Pessoa-PB
Fone: (83) 3221-0762
contato@sindipetropb.com.br
www.sindipetropb.com.br

PARANÁ
Paranapetro - PR
Paulo Fernando da Silva 
Rua Vinte e Quatro de Maio, 2.522
Curitiba-PR
Fone: (41) 3021-7600
E-mail: paranapetro@paranapetro.org.br

PERNAMBUCO
Sindicombustíveis - PE
Alfredo Pinheiro Ramos
Rua Desembargador Adolfo Ciriaco,15
Prado - Recife-PE
Fone: (81) 3227-1035
recepcao@sindicombustiveis-pe.org.br
www.sindicombustiveis-pe.org.br

PIAUÍ
Sindipostos-PI
Alexandre Cavalcanti Valença 
Av. Jóquei Clube, 299 - Jóquei
Teresina-PI
Fone: (86) 98179-4524 / 
(86) 98151-0103
sindipostospi@gmail.com
www.sindipostos-pi.com.br/

RIO DE JANEIRO
Sindestado
Adriano Costa Nogueira 
Av. Presidente Franklin Roosevelt, 296
São Francisco
Niterói–RJ
Fone: (21) 2704-9400
sindestado@sindestado.com.br
www.sindestado.com.br

RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO
Sindcomb
Manuel Fonseca da Costa  
Rua Alfredo Pinto, 76 - Tijuca
Rio de Janeiro-RJ
Fone: (21) 3544-6444
secretaria@sindcomb.org.br
www.sindcomb.org.br

RIO GRANDE DO NORTE
Sindipostos - RN
Maxwell Flor  
Rua Raposo Câmara, 3588
Bairro Candelária 
Natal-RN
Fone: (84) 3217-6076 
sindipostosrn@sindipostosrn.com.br
www.sindipostosrn.com.br

RIO GRANDE DO SUL
Sulpetro
João Carlos Dal’Aqua
Rua Cel. Genuíno, 210 - Centro
Porto Alegre-RS
Fone: (51) 3930-3800 
presidencia@sulpetro.org.br
www.sulpetro.org.br

RIO GRANDE DO SUL – SERRA GAÚCHA
Sindipetro Serra Gaúcha
Vilson Pioner
Rua Ítalo Victor Berssani, 1.134
Caxias do Sul-RS
Fone: (54) 3222-0888
sindipetro@sindipetroserra.com.br
www.sindipetroserra.com.br

RONDÔNIA
Sindipetro - RO
Arildo Persegono Filho
Travessa Guaporé, Ed. Rio Madeira,
3º andar, salas 307/308
Porto Velho-RO 
Fone: (69) 3229-6987
sindipetrorondonia@gmail.com
www.sindipetro-ro.com.br

RORAIMA
Sindipostos - RR
José Pereira Barbosa Neto  
Av. Major Williams, 436 - sala 01- São Pedro
Boa Vista-RR
Fone: (95) 3623-9368/ 99132-2776
sindipostosrr@hotmail.com

SANTA CATARINA
Sindipetro - SC
Luiz Antonio Amin 
Rua Porto União, 606
Bairro Anita Garibaldi
Joinville-SC
Fone: (47) 3433-0932 /0875 
sindipetro@sindipetro.com.br
www.sindipetro.com.br

SANTA CATARINA - BLUMENAU
Sinpeb
Julio César Zimmermann
Rua Quinze de Novembro, 550/4º andar
Blumenau-SC
Fone: (47) 3326-4249
sinpeb@gmail.com 
www.sinpeb.com.br

SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS
Sindópolis
Vicente Sant’Anna Neto
Av. Presidente Kennedy, 222 - 2º andar
Campinas São José
Florianópolis-SC
Fone: (48) 3241-3908
sindopolis@sindopolis.com.br

SANTA CATARINA – LITORAL CATARINENSE E REGIÃO
Sincombustíveis
Jefferson Davi de Espindula
Rua José Ferreira da Silva, 43 1º andar – sala 7 
Itajaí-SC
Fone: (47) 3241-0321
sincombustiveis@sincombustiveis.com.br
www.sincombustiveis.com.br

SÃO PAULO – CAMPINAS
Recap
Emílio Roberto Chierighini Martins 
Rua José Augusto César, 233
Jardim Chapadão
Campinas-SP
Fone: (19) 3284-2450
recap@financeiro.com.br
www.recap.com.br

SÃO PAULO - SANTOS
Sindicombustíveis Resan
José Camargo Hernandes
Rua Dr. Manoel Tourinho, 269 
Bairro Macuco
Santos-SP
Fone: (13) 3229-3535
secretaria@resan.com.br
www.resan.com.br

SERGIPE
Sindpese
Jose de Faro Rollemberg Nascimento
Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, 871
Bairro Salgado Filho
Aracaju-SE
Fone: (79) 3214-4708
secretaria@sindpese.com.br    
www.sindpese.com.br

SINDILUB
José Victor Cordeiro Capelo
Rua Trípoli, 92, conj. 82
Vila Leopoldina
São Paulo-SP
Fone: (11) 3644-3439/ 3645-2640
sindilub@sindilub.org.br
www.sindilub.org.br

TOCANTINS
Sindiposto - TO
Wilber Silvano de Sousa Filho
Quadra 303 Sul Av. LO 09 lote 21 salas 4 e 5 
Palmas-Tocantins
Fone: (63) 3215-5737
sindiposto-to@sindiposto-to.com.br
www.sindiposto-to.com.br

TRR
Álvaro Rodrigues Antunes de Faria
Rua Lord Cockrane, 616
8º andar, salas 801/804 e 810
Ipiranga-SP
Fone: (11) 2914-2441 
info@sindtrr.com.br
www.sindtrr.com.br

Entidade associada

ABRAGÁS (GLP)
José Luiz Rocha
Fone: (41) 98897-9797
abragas.presidente@gmail.com
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VIROU NOTÍCIA

Nos últimos dois anos, os brasileiros mu-
daram sua forma de consumir e de fazer pa-
gamentos. “Um exemplo disso é o Pix e as 
carteiras digitais. 90% das transferências 
bancárias já são feitas desta forma”, disse 
Roberto Naccache, gerente de projetos sê-
nior da McKinsey, no último dia do Fórum 
da ExpoPostos & Conveniência. Segundo 
ele, praticamente todo brasileiro já usou es-
sa modalidade de pagamento ou tem uma 
chave Pix própria cadastrada. 

Mas as mudanças não param por aí. 
Os consumidores se acostumaram a usar 
aplicativos de delivery, totens de auto-
atendimento e pesquisa de produtos (e 
preços) a partir de seus smartphones. Ho-
je, 90% das pessoas consultam a internet 
antes de fazer uma compra e 80% delas 
usam o telefone celular mesmo quando 

estão em uma loja física, para consultar 

preços e fechar o negócio. 

O foco no consumidor com a nova era de 

aplicativos dos meios de pagamentos e a in-

fluência das redes sociais foi tema da pales-

tra de Roberto James, do Canal do Errejota. 

Segundo ele, o revendedor tem que enten-

der o consumidor e criar uma estratégia pa-

ra atrair o cliente para dentro do posto e da 

loja de conveniência. 

PERSONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

É UM DIFERENCIAL

“O brasileiro é apaixonado por tecno-

logia”, destacou Naccache, mencionando 

que o varejo pode aproveitar isso para im-

plantar ferramentas para se aproximar dos 

clientes. “Programas de fidelização são uma 

boa estratégia, mas precisa ser um progra-

ma planejado. Por exemplo, não adianta 

criar um sistema para que o cliente visite o 

posto dez vezes para, somente então, ter 

um benefício”, explicou, ressaltando a im-

portância de entender o comportamento e 

as preferências do cliente. 

Segundo ele, os programas de fideli-

zação trazem essa possibilidade de co-

nhecer melhor quem são os clientes e o 

que eles compram. “Use as informações 

que você tem para o chamar pelo nome, 

para saber quando ele chega no posto e 

o que ele precisa”, sugeriu.

Mudanças no varejo: meios de pagamento

Pa
ul

o 
Pe

pe

na ExpoPostos

Roberto Naccache, gerente de projetos sênior da 
McKinsey, destacou a evolução das compras online 
e o uso da tecnologia nos meios de pagamento
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Atendimento presencial 
permanecerá sendo opção

Apesar do desenvolvimento de novas 
tecnologias e das opiniões dos especialistas 
sobre a mudança de hábitos do consumidor, 
o consultor Marcelo Borja, especialista em 
treinamento e capacitação de mão de obra 
para o setor, destacou que nada substitui 
um bom atendimento. 

Segundo ele, o primeiro passo para ofe-
recer um serviço de qualidade é investir em 
uma boa equipe. “É preciso ter um time trei-
nado, preparado e motivado. São os funcio-
nários que interagem com as pessoas que vi-
sitam seu posto, eles são responsáveis pela 
imagem do negócio. Então, é fundamental 
oferecer uma boa estrutura de trabalho, ado-
tar programas de motivação e, principalmen-
te, saber contratar”, disse Borja. 

O especialista lembrou que 30% do lu-
cro dos postos vêm de serviços adicionados, 
como venda de lubrificantes e conveniência. 
“Os revendedores precisam começar a ren-
tabilizar melhor a área do posto, que é pri-

vilegiada. E funcionários bem treinados fa-
zem toda a diferença para levar o cliente pa-
ra dentro da loja de conveniência, para ofe-
recer produtos ou serviços e para fidelizar os 
consumidores”, pontuou.

Pa
ul

o 
Pe

pe

Marcelo Borja destacou que um  
bom atendimento  é indispensável

Atendimento e serviços 
também são diferenciais

O bom atendimento e a oferta de 
serviços também foi lembrado em um 
painel sobre postos de estrada, realiza-
do na Arena do Conhecimento, com 
mediação do diretor da Fecombustíveis, 
Giancarlo Pasa, e a presença de Rodolfo 
Rizzotto, do Portal Estradas, além de re-
presentantes dos postos Rota Pichilau, 
Arlindo Lins; Rede Olá, Paulo Renato; e 
Grupo Bittencourt, Gustavo Guazzeli. 

Durante o debate, eles discutiram 
os pontos de parada e descanso (PPD), 
com suas exigências, e a permissão para 
que concessionárias de rodovia passem 
a oferecer este serviço nas estradas. Riz-
zotto alertou os revendedores para essa 
concorrência desleal, que deve surgir, e 
Pasa reforçou a importância de oferecer 
serviços de qualidade ao caminhoneiro, 
que remunerem o posto. 

“Com margens dos combustíveis 
cada vez menores, os serviços vão fa-
zer mais sentido no futuro. Precisamos 
oferecer hospitalidade, qualidade, se-
gurança, mas lembrar da importância 
do controle de acesso, ou seja, garan-
tir que a infraestrutura seja utilizada por 
quem consome os produtos e serviços 
do local”, ressaltou Pasa. 
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“A conveniência 
foi radicalmente 

redefinida”

El
ia

ne
 C
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 POR ADRIANA CARDOSO

A 
pandemia da Covid-19 mu-

dou o modo de vida das pes-

soas e, também, o compor-

tamento do consumidor, trazendo novos 

desafios para as revendas e lojas de con-

veniência. “A conveniência foi radicalmen-

te redefinida”, disse Henry Armour, CEO 

da NACS em Alexandria, estado da Virgí-

nia, nos Estados Unidos. Armour esteve na  

ExpoPostos & Conveniência 2022 (veja mais 

na pág.39) justamente para palestrar sobre 

a retomada do setor no pós-pandemia.

Assim como muitos revendedores bra-

sileiros, Armour, que tem formação em 

economia, cresceu trabalhando na reven-

da da família, a Armour Oil Company, des-

de muito cedo, até que chegou ao cargo 

de vice-presidente e diretor de operações 

da empresa em 1977. Três anos depois, in-

gressou na The Standard Oil Company de 

Ohio, onde foi gerente de estratégias. De 

lá, saiu para fundar duas empresas: a West 

Star Corporation, uma rede que incluía lo-

jas de conveniência, paradas de caminhões 

e restaurantes; e a Epoch Corporation, até 

que, em 2005, tornou-se CEO da NACS.

Para o norte-americano, não foi somente 

a pandemia que trouxe enormes desafios pa-

ra o setor. Na atual conjuntura, a preocupa-

ção vem sendo os preços dos combustíveis, 

que têm forçado governos, tanto no Brasil 

quanto nos Estados Unidos, a adotarem me-

didas para reduzir o impacto nos índices in-

flacionários e, consequentemente, no bolso 

do cidadão. Sobre os subsídios concedidos 

pelo governo americano para aliviar o impac-

to das oscilações do petróleo no mercado in-

ternacional, ele avalia que as isenções, por 

vezes, podem se tornar “um pesadelo logís-

tico” ao revendedor. “O objetivo de reduzir 

os impostos é colocar mais dinheiro no bol-

so dos consumidores, para que eles possam 

gastá-lo. Certamente é algo que os varejistas 

de combustíveis apoiam”, disse.

Na entrevista concedida com exclusivi-

dade à Combustíveis & Conveniência, ele 

também aborda outros temas de interes-

se do revendedor, como o atendimento 

automatizado: “em todas essas experiên-

cias, a chave é não adicionar máquinas 

para reduzir despesas. É adicioná-las à ex-

periência do cliente”. Confira a seguir os 

principais trechos da entrevista.  

Combustíveis & Conveniência: O senhor 

participou da ExpoPostos & Conveniência 

2022, o primeiro evento presencial des-

de a fase mais aguda da pandemia. Qual a 

sua avaliação do contato ao vivo?

Henry Armour: Não há nada que 

substitua a interação ao vivo, como o 
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contato presencial. A maior parte do 

meu tempo como CEO da NACS é gas-

to em viagens, para encontrar os nossos 

filiados onde quer que eles estejam, tan-

to em seus escritórios quanto em suas lo-

jas. A meu ver, nada substitui as conexões 

mais profundas que você pode construir 

pessoalmente. E, claro, também encon-

tro nossos parceiros em feiras, incluindo 

ExpoPostos e NACS Show. Não há nada 

melhor do que compartilhar experiências 

juntos, pessoalmente.

C&C: Em sua palestra, o senhor abordou 

o tema da recuperação do setor no pós-pan-

demia. O senhor poderia fazer uma avalia-

ção sobre quais impactos a crise sanitária 

da Covid-19 trouxe ao setor como um todo, 

seja no Brasil, seja nos Estados Unidos?

HA: Dizem que o mais difícil no marke-

ting é mudar o comportamento do con-

sumidor. A pandemia mudou o comporta-

mento de todos na Terra – como iam tra-

balhar, como faziam compras e como vi-

viam no dia a dia. Alguns comportamentos 

dos consumidores já voltaram, mas outros 

levarão muito mais tempo, se voltarem. Os 

varejistas precisam ser ágeis para encontrar 

novas maneiras de oferecer conveniência 

em um momento em que ela foi radical-

mente redefinida.

C&C: As vendas de combustíveis nos 

EUA sofreram alguma redução em função 

do aumento de preços? Como o senhor 

avalia as medidas de subsídio do governo 

dos EUA, que incluem redução de impos-

tos para diminuir os preços dos combustí-

veis? Essa medida tem funcionado?

HA: Não há dúvidas de que as vendas 

de combustíveis sofreram em 2020 por 

causa da pandemia e a demanda não 

voltou totalmente. Mas há vários fatores 

a serem considerados. Em parte, porque 

alguns consumidores simplesmente mu-

daram seu comportamento neste perío-

do. Também porque continuamos nos 

aproximando de uma adoção mais am-

pla de veículos elétricos. Por outro lado, 

o objetivo de reduzir os impostos é co-

locar mais dinheiro no bolso dos con-

sumidores, para que eles possam gastá-

lo. Certamente é algo que os varejistas 

de combustíveis apoiam. Contudo, exis-

tem enormes complexidades relaciona-

das à oferta de ‘isenções fiscais’ para os 

combustíveis, que acabam se tornando 

um pesadelo logístico. Nos Estados Uni-

dos, os varejistas pagam impostos sobre 

os combustíveis antes de vendê-los e o 

mercado espera que vendam os produ-

tos que já foram tributados em uma alí-

quota não tributada em um momento 
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de extrema volatilidade de preços. Isso 

dificulta, do ponto de vista comercial, 

porque os motoristas esperam quedas 

imediatas de preços sem levar em con-

ta as questões fiscais ou o aumento de 

preços no atacado.

C&C: O autoatendimento já está bem 

estabelecido nos EUA e em outras partes 

do mundo, enquanto aqui no Brasil esse 

tema está em discussão. O senhor pode-

ria citar os pontos positivos e negativos 

da experiência americana?

HA – O abastecimento de autoaten-

dimento é um modo de vida nos EUA, 

sendo bem comum dentro da revenda, 

especialmente no café-bar e na máqui-

na de refrigerantes. Os clientes também 

querem cada vez mais o self-checkout 

(caixa com autoatendimento). Em todas 

essas experiências, a chave é não adicio-

nar máquinas para reduzir despesas. É 

adicioná-las à experiência do cliente, re-

distribuindo funcionários responsáveis 

pelo caixa ou pelo atendimento aos pedi-

dos, para que interajam com os clientes 

e criem uma experiência mais dinâmica.

C&C: No Brasil, existem algumas inicia-

tivas governamentais para promover o uso 

de biocombustíveis. Como os postos dos 

EUA estão fazendo a transição para energia 

mais limpa? Já existem sistemas para car-

ros elétricos ou programas para aumentar 

o percentual de etanol na gasolina?

HA: O combustível E10 (mistura de 10% 

de etanol à gasolina) é o padrão de fato 

nos Estados Unidos e misturas de etanol 

mais altas também são oferecidas em to-

do o país. As preferências de combustível 

são muito regionais em um país grande 

como os Estados Unidos. A Costa Leste e 

a Costa Oeste têm a maior concentração 

de veículos elétricos, e essas áreas estão 

melhor posicionadas para fornecer carre-

gamento como opção. Em outras áreas, 

atualmente, não há demanda suficiente. 

O desafio para todos os varejistas é olhar 

para o futuro sem tirar os olhos das prefe-

rências atuais.

C&C: Em relação às lojas de conveniên-

cia, existem muitas diferenças culturais 

O desafio para 

todos os varejistas é 

olhar para o futuro 

sem tirar os olhos das 

preferências atuais
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entre os mercados brasileiro e america-

no. Esse tipo de negócio está mais esta-

belecido nos Estados Unidos do que aqui. 

O que os lojistas daqui podem fazer para 

atrair o consumidor?

HA: Não existe uma resposta única 

para a excelência no varejo, e essa é a 

beleza do setor de conveniência dos 

Estados Unidos. Você não precisa ter um 

determinado tamanho para ter ótimas 

ideias que expandam seus negócios. 

Você só precisa estar incansavelmente 

focado no cliente.

C&C: Ainda em relação às lojas, como 

era o faturamento do setor antes da pan-

demia? De quanto era o ticket médio? E 

como foi o desempenho delas durante a 

crise sanitária? Houve alguma recuperação 

de lá para cá?

HA: Nas fases iniciais da pandemia, 

houve enormes mudanças nas opera-

ções. As vendas de café sofreram que-

da, com menos pessoas indo trabalhar, 

e os alimentos preparados também, com 

as restrições governamentais. Mas havia 

oportunidades de crescimento. Nos pri-

meiros meses da pandemia, os consumi-

dores viam as lojas de conveniência co-

mo o local preferido para comprar rapi-

damente itens essenciais. Com o consu-

mo de bebidas alcoólicas no local severa-

mente restringido, nossas lojas eram um 

destino para cerveja, vinho e licor, que 

podiam ser consumidos em casa. Ape-

sar dos enormes desafios, as lojas manti-

veram suas vendas e estão bem posicio-

nadas para o futuro. Nossas lojas eram 

consideradas negócios essenciais pelo 

governo e, mais importante, os consumi-

dores nos viam dessa forma. O valor da 

conveniência nunca foi tão reconhecido.

C&C: Como o senhor vê o futuro do 

mercado de combustíveis e de conve-

niência? O que o revendedor pode fazer 

para lidar com as flutuações dos preços 

dos combustíveis?

HA: O combustível precisa ser pensado 

como parte de uma oferta maior. A ilha 

de abastecimento e a loja não são duas 

ofertas diferentes — elas fazem parte de 

uma experiência maior do cliente, que 

pode começar bem antes dele entrar 

em seus carros. Como você faz com que 

seus produtos e sua oferta sejam lembra-

dos antes que eles liguem a ignição? En-

tão, uma vez que eles chegam à sua loja, 

você deve pensar em como pode resol-

ver os problemas deles e colocá-los rapi-

damente em seu caminho, tornando-os 

clientes recorrentes. n
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No final de julho, a Fecombustíveis foi uma das 
protagonistas do sucesso da ExpoPostos & Con-
veniência 2022, juntamente com as demais reali-
zadoras, Abieps e GL Events Exhibitions. De todas 
as feiras que eu já participei, não tenho dúvidas, 
essa foi a maior e a mais completa!! Superamos 
todas as expectativas, foi um verdadeiro sucesso!! 

Essa ExpoPostos me proporcionou encontros 
com amigos e parceiros e, como líder sindical, foi 
muito satisfatório perceber o quanto o revendedor 
foi o protagonista neste retorno presencial. Todos 
que passaram pelo estande da Fecombustíveis es-
tavam satisfeitos com as novidades da feira. Foi tu-
do muito bem organizado, os expositores estavam 
animados com a movimentação e com os negócios 
realizados, o que trouxe um novo ânimo depois do 
momento contido da pandemia. Além da parte co-
mercial, que é muito importante, vale ressaltar que 
cercamos a revenda com informação, por meio das 
palestras e debates do Fórum Internacional e da 
Arena do Conhecimento. Realizamos painéis inter-
nacionais e contamos com a participação de Henry 
Armour, presidente da NACS na Virgínia, que nos 
passou um cenário do mercado norte-americano e 
de todas as mudanças aceleradas pela pandemia. 
O revendedor ainda pôde acompanhar um cenário 
do mercado da América Latina, que passa, muitas 
vezes, pelas mesmas dores do mercado brasileiro, e 
comparar as diferenças de lá e de cá.  

A ExpoPostos & Conveniência promoveu à 
revenda aumento do conhecimento,  ampliação 
do networking,  contato com as tendências  do 
mercado e participação em debates  sobre o futu-
ro do setor, com mudanças que poderão ou não 
acontecer. Foi nesse sentido que a Federação pro-
moveu o painel sobre self-service.

Destaco que a ideia não foi apresentar o po-
sicionamento da Fecombustíveis, se é a favor ou 
contra o autoatendimento em postos, mas sim 
mostrar os prós e contras, com diferentes visões 
de dentro da própria Federação. A nossa inten-
ção é incentivar o revendedor a se envolver com 
as questões do setor, para que ele expresse a 
sua opinião, tire dúvidas com o seu sindicato e 
tenha tempo para se preparar para as mudan-
ças, caso aconteçam.

Não queremos ser pegos desprevenidos. A 
proibição do self-service no Brasil ocorreu dentro 
de um contexto. Naquela ocasião, os postos em-
pregavam 300 mil trabalhadores e o apelo mais 
forte ao governo da época (Fernando Henrique 
Cardoso) era para apoiar a proibição do autosser-
viço, que poderia causar o desemprego em massa. 

Em 3 de setembro de 1999, a Fecombustíveis, 
o Sindicom, o Brasilcom e cerca de 1.000 frentis-
tas realizaram em conjunto uma mobilização e so-
licitaram ao governo a assinatura de um protoco-
lo de intenções, que teve como teor suspender as 
instalações self-service em todo o país. No ano se-
guinte, em 2000, foi aprovada a Lei 9.956, que 
proíbe o autosserviço em postos de combustíveis.

Hoje, as mudanças estão acontecendo e não 
podemos fechar os olhos para isso. Desde 2018, 
há o movimento no Congresso Nacional para der-
rubar a Lei 9.956, com projetos de lei que até o 
momento não vingaram. Porém, neste ano, a rede 
de postos Mime entrou com uma liminar na Justi-
ça para operar com o self-service. A liminar foi der-
rubada temporariamente, mas ainda passará por 
avaliação. Sabemos que há uma parcela da reven-
da que quer diminuir os custos operacionais e o 
apelo mais imediato seria reduzir a folha de paga-
mento, por meio do self-service.  

Temos muitas questões para avaliar. Será que é 
o momento de avançar nesta discussão? Vemos 
as dificuldades pelas quais o país passa com o de-
semprego e não queremos nos responsabilizar pe-
lo aumento das estatísticas. 

Por outro lado, a pressão pelo self-service au-
menta, com a automação e a tendência tecnoló-
gica fazendo parte cada vez mais do dia a dia, jun-
tamente com a necessidade de diminuir os custos. 

Não podemos nos omitir diante dos fatos e co-
locamos este tema em discussão na ExpoPostos. 
Está na hora de debatermos o tema e avaliarmos 
se há mais prós ou contras. O que a revenda quer, 
de fato? Quem vai responder é o próprio revende-
dor e a Federação vai apoiar a decisão da maioria. 
Por isso, revendedor, participe e se envolva mais 
com as questões do setor, por meio de seu sindi-
cato. O nosso intuito é preparar a revenda para o 
futuro, caso ocorram as mudanças.

ExpoPostos: satisfação plena
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OPINIÃO Alfredo Pinheiro Ramos | Vice-Presidente da Fecombustíveis

Receber um crédito inesperado é sempre bom. 
Imagine quando se tem diversas oportunidades, 
aparentemente sem contestação, o que comu-
mente se rotulou de “direito líquido e certo”? 
Some-se a isso o atual momento, ainda mar-
cado pelos impactos da pandemia, que trou-
xe, para a maioria dos revendedores, redução 
significativa das vendas - com os mesmos cus-
tos operacionais, aumentos no preço dos com-
bustíveis e necessidade de mais capital de giro. 
O momento é tentador para as chamadas opor-
tunidades de negócios, e a recuperação de crédi-
tos tributários tem sido a bola da vez. Recuperar 
valores pode significar alívio para o caixa da em-
presa, permitindo o restabelecimento da saúde 
financeira de forma mais célere.

É justamente nesse cenário de aparente facili-
dade de ganhos, levando à tomada de decisões 
precipitadas, que reside a grande preocupação 
da Fecombustíveis e dos sindicatos filiados.

E a preocupação aumenta diante das propos-
tas de escritórios de advocacia e contabilidade, 
que se multiplicam todos os dias com o mesmo 
propósito: recuperar créditos. Assim, diante 
da necessidade e da avalanche de ofertas, cabe 
orientar os revendedores sobre procedimentos e 
critérios de contratação mais utilizados na pres-
tação desses serviços. A expertise das assessorias 
jurídicas que atuam para a Federação e os sindi-
catos  é uma ferramenta importante para assegu-
rar a realização de um bom negócio. Recomen-
da-se sempre consultá-las antes de firmar contra-
tos, qualquer que seja o serviço pretendido. 

Temas envolvendo PIS e COFINS (despesas 
operacionais), contribuições previdenciárias (com 
a possibilidade de compensação cruzada) e a di-
ferença do valor do ICMS (pauta fiscal X preço 
bomba) fazem parte das mais recentes propostas. 
Há notícias de bons resultados relacionados aos 
temas acima citados, sobretudo em relação ao 
ressarcimento administrativo de créditos do PIS e 
da COFINS e do reconhecimento de compensa-

ções no âmbito da Receita Federal referentes a 
contribuições previdenciárias.

A devolução do ICMS decorrente da diferença 
do preço cobrado antecipadamente pelos Esta-
dos e aquele de fato praticado pelos revendedo-
res não apresenta ainda resultados animadores, 
no que pese o reconhecimento expresso do Su-
premo Tribunal Federal do direito à devolução do 
imposto cobrado a mais.

No tocante aos contratos de prestação de ser-
viços destinados à recuperação de créditos tribu-
tários, é importante destacar que a grande maio-
ria condiciona o pagamento dos honorários ao 
benefício recebido pelo contratante.

Todavia, mesmo existindo a cláusula que con-
diciona o recebimento de honorários ao sucesso 
da medida proposta, ainda assim pode haver sé-
rios prejuízos, especialmente quando os resulta-
dos dependem da chancela do Fisco.

Exemplificam bem esta situação os pedidos de 
compensação apresentados à Receita, que tem 
até cinco anos para analisá-los e reconhecer ou 
não os valores que foram compensados.

É comum, nas contratações para apuração 
e aproveitamento de créditos tributários, mes-
mo diante da possibilidade de glosa de valores, 
o pagamento dos honorários mediante a apre-
sentação do pedido de compensação, o que 
pode trazer prejuízo ao revendedor, caso a Re-
ceita não homologue a compensação ou a fa-
ça de forma parcial.

Assim, a sempre oportuna recomendação de 
avaliar com prudência os negócios, em especial 
aqueles que são oferecidos com facilidade e pro-
messa de ganhos rápidos, deve continuar sendo 
seguida, pois a história reúne bons exemplos de 
sucesso para quem não despreza a cautela na to-
mada de suas decisões.

Cautela com a recuperação de créditos



18   Combustíveis & Conveniência

EXPOPOSTOS ABERTURA

Com pandemia amenizada e demanda reprimida, a feira 

de exposições promoveu negócios, contou com 200 marcas 

expositoras e atraiu 23 mil visitantes   

POR ADRIANA CARDOSO, MÔNICA SERRANO E ROSEMEIRE GUIDONI 

ExpoPostos 
repete sucesso de 
vendas e público 



Cerimônia 
de abertura 
contou com 

os principais 
representantes 

do setor de 
combustíveis 

e auditório 
lotado
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A diada duas vezes por conta da 

pandemia do coronavírus, a 

15a edição da ExpoPostos & 

Conveniência finalmente aconteceu, en-

tre os dias 26 a 28 de julho, no espaço de 

eventos São Paulo Expo, na capital pau-

lista. Mais uma vez, o tradicional evento 

foi um sucesso, com 23 mil visitantes, am-

pliou a área de exposição para 25 mil m2, 

contou com 200 marcas expositoras e vo-

lume de negócios recorde. 

A mudança de comportamento do 

consumidor com a pandemia, a adap-

tação da revenda para atender às novas 

demandas e a aceleração da tecnologia 

inserida no modelo de negócios estive-

ram entre os principais debates do Fó-

rum ao longo dos três dias de evento. A 

Fotos: Eliane Cunha
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feira trouxe muitas novidades e a inova-

ção em tecnologia foi o ponto forte na 

área de equipamentos. Na parte de con-

veniência, foram apresentadas lojas com 

autoatendimento em pequenos espaços, 

com pagamento automatizado, mos-

trando que o futuro não está tão distan-

te. Além disso, as grandes distribuidoras 

já se preparam para oferecer pontos de 

recarga para veículos elétricos.  

Durante  a cerimônia de abertura do 

evento, Milena Palumbo, CEO da GL Events 

Exhibitions, mostrou a relevância da feira 

de exposições, que completou 20 anos de 

existência. Em seu discurso, ela destacou o 

quanto foi complicado passar pela pande-

mia e o que mudou na forma de fazer ne-

gócios. “Começamos com eventos virtuais, 

migramos para o híbrido e agora voltamos 

ao presencial. A feira tem um papel funda-

mental para o segmento, como ferramenta 

de marketing”, comentou.

O impacto da pandemia em diver-

sos ramos da cadeia também norteou 

a abordagem de Maurício Prado Alves, 

presidente da Associação Brasileira das 

Empresas de Equipamentos e Serviços 

para o Mercado de Combustíveis e Con-

veniência (Abieps), uma das realizadoras 

do evento, juntamente com a Fecombus-

tíveis e GL Events Exhibitions. 

“Vimos o setor industrial aprimorar seus 

procedimentos, com seus processos produ-

tivos mantendo as certificações de qualida-

de e excelência de produtos. Vimos o setor 

de comércio, com seus representantes e dis-

tribuidores, absorver as mudanças e vimos o 

setor de serviços buscar cada vez mais ofe-

recer tecnologia e soluções de gestão. Atu-

almente, nossas associadas já possuem ex-

pertise e estão mais preparadas para os de-

safios tecnológicos”, disse.

Alves ainda destacou a importância do as-

sociativismo para ampliação de um ambiente 

de negócios promissor. “Os últimos anos nos 

mostraram que o futuro passa pelo associati-

vismo, compartilhando conhecimento e expe-

riências, buscando sempre promover o melhor 

ambiente de negócios para o setor”, finalizou.

Já James Thorp Neto, presidente da Fecom-

bustíveis, prestou uma homenagem às vítimas 

da Covid-19, solicitando à plateia um minuto 

de silêncio. Em seu discurso, enalteceu os 20 

anos da ExpoPostos & Conveniência, com 

referência à dedicação de Paulo Miranda So-

ares, ex-presidente da Fecombustíveis, para o 

sucesso do evento ao longo dos anos.

Thorp aproveitou o momento para enfa-

tizar a diminuição dos preços dos combustí-

veis, como resultado da redução das alíquo-

tas de ICMS e isenção dos tributos federais 

na gasolina e etanol.”No nosso ramo de ati-
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vidade, estamos vivenciando um momento 

ímpar, com a redução da carga tributária 

sobre os combustíveis. É muito importante 

registrar isso”, observou.

Vale destacar que a ExpoPostos & Con-

veniência foi idealizada e gerida 100% du-

rante a gestão de Paulo Miranda Soares. Se 

não fosse a pandemia, a feira deveria ter 

acontecido em setembro de 2021 ou março 

de 2022, antes de finalizar seu mandato. Pa-

ra maior segurança de todos, foi adiada pa-

ra julho. “Esta edição é uma espécie de des-

pedida. Com a demanda reprimida de quase 

três anos, tinha a certeza de que a feira se-

ria um sucesso e bateria todos os recordes”, 

destacou o ex-presidente da Fecombustíveis.

Também participaram da solenidade de 

abertura Abel Leitão, vice-presidente da Fe-

deração Brasilcom; Antonio Cardoso, vi-

cepresidente executivo da Raízen; Francis-

co Nelson Castro Neves, superintendente 

de Fiscalização do Abastecimento da ANP;  

Flávio Dantas, vice-presidente da Vibra Ener-

gia; Fulvius Tomelin, presidente da Alesat; 

Roberto Ardenghy, presidente do Instituto 

Brasileiro do Petróleo (IBP)  e Rogério Marci-

lio Silveira, vice-presidente Jurídico e de As-

suntos Institucionais da Ipiranga. n
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EXPOPOSTOS ABERTURA

Homenagem
Com três mandatos à frente da Fecom-

bustíveis, Paulo Miranda Soares, ex-pre-
sidente da entidade, foi homenageado 
após a cerimônia de abertura da Expo-
Postos  & Conveniência. 

Paulo Miranda recebeu das mãos do 
atual presidente da entidade, James Thorp 
Neto, e do vice-presidente da Fecombus-
tíveis, Carlos Eduardo Guimarães Júnior, 
uma placa em homenagem a sua dedica-
ção em defender os legítimos interesses da 
revenda ao longo de 15 anos. Além da pla-
ca, foi passado um vídeo com depoimen-
tos de diversos representantes do setor e 
amigos, que mantiveram contato assíduo 
com Paulo Miranda, tendo ao final um de-
poimento da esposa Cássia Soares.  

“Paulo Miranda é meu amigo e me inspi-
rou como empresário. Ele também foi minha 
inspiração como líder sindical. Se hoje temos 
uma revenda forte e organizada é muito em 
função do trabalho da Federação, desem-
penhado na figura do Paulo”, disse Carlos  
Eduardo Guimarães Júnior, que foi presidente 
do Minaspetro por dois mandatos, sendo indi-
cado por Paulo Miranda ao cargo na ocasião.

Thorp agradeceu a sua contribuição à re-
venda do país. “Paulo fez um trabalho exem-
plar, abriu mão do convívio familiar para se 
dedicar às questões da  revenda”, disse.

Emocionado, o ex-presidente da Fecom-
bustíveis agradeceu as homenagens e des-

tacou que o combustível de um líder sindi-
cal é o reconhecimento. “Não temos salá-
rio, nenhum tipo de ajuda financeira, o nos-
so trabalho é o idealismo. No meu caso, co-
mo me graduei em Direito, tive uma moti-
vação para lutar contra as injustiças que eu 
via, em prol da revenda e em defesa da boa 
conduta e do comportamento ético do re-
vendedor”, disse.

Miranda contou toda a sua trajetória 
como líder sindical, que iniciou no Mi-
naspetro, em Belo Horizonte. Com fo-
co e determinação, ele transformou este 
sindicato em modelo para o país. Deixou 
como legado uma forte infraestrutura 
com um departamento jurídico com mais 
de 30 advogados e mais de 2 mil postos 
associados. Após o Minaspetro, Miranda 
assumiu a presidência da Fecombustíveis 
em 2007, permanecendo até 16 de maio 
de 2022, quando passou o bastão para 
James Thorp Neto. 

Paulo Miranda Soares recebe placa de homenagem 
de James Thorp Neto (dir.) e Carlos Eduardo 

Guimarães Júnior (esq.)
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Você sabia que todo diesel tem biodiesel? Quando um 
motorista abastece seu veículo, ele apoia a geração de 
emprego de 300 mil produtores rurais da agricultura familiar, 
valoriza um produto nacional e ajuda a diminuir a emissão de 
gases de efeito estufa. O consumo de biodiesel é a garantia 
de Energia Boa para o planeta.
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EXPOPOSTOS MATRIZ ENERGÉTICA

O tema foi alvo de um amplo debate ocorrido no primeiro dia 

do evento. Em pauta, biocombustíveis, etanol, combustíveis 

alternativos e eletromobilidade

Qual o futuro da 
matriz energética?

Fotos: Eliane Cunha

A transição energética e o impacto no mercado de consumo de 
energia foram discutidos por especialistas e agentes do setor

A crise decorrente da invasão rus-

sa à Ucrânia trouxe várias lições 

ao mundo — e uma delas é que, 

embora a transição para uma matriz ener-

gética mundial limpa seja fundamental pa-

ra conter o aquecimento global, as nações 

precisam garantir sua segurança energética. 

Um exemplo disso, de acordo com Adriano 

Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraes-

trutura (Cbie), está acontecendo na Europa.

“Como os países europeus lidarão com o 

inverno sem o gás russo? Existem várias al-

ternativas renováveis em desenvolvimento na 

Europa, mas são fontes intermitentes, como 

energia solar e eólica, que dependem da in-

solação e do vento”, disse o especialista, du-
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rante um painel sobre a matriz energética 

brasileira realizado no primeiro dia (26/07) 

da ExpoPostos & Conveniência 2022. Pa-

ra Pires, o gás natural deve ser entendido co-

mo um combustível de transição energética, 

assim como a energia nuclear. Além disso, 

ele citou a importância do biogás e do bio-

metano, como alternativa para geração de 

energia limpa e combustíveis renováveis. 

O especialista destacou, ainda, que o ce-

nário para 2023 é de inflação no mundo, 

mas existe espaço para a queda do preço 

internacional do petróleo. Segundo ele, o 

preço do barril de petróleo do tipo Brent 

pode alcançar US$ 70 no próximo ano. 

“Este cenário nos faz refletir sobre a im-

portância da segurança do fornecimento 

de energia e de nações poderem gerar sua 

própria energia. A globalização da energia 

precisa ser repensada e, sem dúvida, o Bra-

sil está muito bem posicionado, seja com o 

etanol, no caso da matriz veicular, seja com 

energias renováveis como eólica e solar”, 

pontuou Pires. 

Rafael Barros de Araújo, consultor técni-

co da Área de Biocombustíveis da Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE), confirmou a 

necessidade de as nações repensarem suas 

estratégias e ressaltou que a matriz energé-

tica brasileira é 48% renovável, enquanto a 

média mundial é de 14%. 

“No Brasil, temos o etanol, que tem o 

potencial de reduzir 70% das emissões de 

carbono. A Europa não tem isso e, embo-

ra alguns projetos para novos combustíveis, 

como o hidrogênio verde, estejam em de-

senvolvimento, ainda existe muita depen-

dência, o que deve frear o processo de des-

carbonização”, afirmou Araújo. 

DIESEL AINDA É UMA PREOCUPAÇÃO  

PARA O BRASIL

A frota flex, segundo o especialista da EPE, 

é essencial para a descarbonização da matriz 

veicular nacional. Porém, os caminhões movi-

dos a diesel, que percorrem longas distâncias, 

ainda são uma preocupação, seja do ponto de 

vista de emissões, seja pela segurança do abas-

tecimento, uma vez que a produção interna de 

petróleo supre aproximadamente 75% da de-

manda e o restante precisa ser importado. 

Paulo Miranda Soares, ex-presidente da Fe-

combustíveis, ressaltou que o Brasil é, de fato, 

uma referência mundial em biocombustíveis. 

“Porém, no caso do biodiesel, ainda enfren-

tamos dificuldades quando são adicionados  

teores acima de 10%. Então, esses problemas 

de qualidade precisam ser solucionados antes 

de pensarmos em aumentar o percentual de 

biodiesel adicionado ao diesel”, explicou. 

Soares lembrou os problemas recentes de 

fornecimento de diesel, que afetaram muitos 
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EXPOPOSTOS MATRIZ ENERGÉTICA

postos bandeiras brancas, os quais ficaram 

sem produto para atender aos clientes. “Preci-

samos também pensar na segurança do abas-

tecimento no mercado interno”, disse. 

ELETRIFICAÇÃO É TENDÊNCIA,  

MAS NO LONGO PRAZO

Soares também citou que a eletrificação 

da frota, que é uma tendência global, pode 

demorar um pouco mais a acontecer no Bra-

sil. “Os veículos elétricos ainda têm um cus-

to de aquisição muito alto para os brasileiros, 

que convivem há anos com a crise econômi-

ca e a perda do poder aquisitivo”, afirmou. 

“Mas, os postos revendedores não são con-

trários a isso, vamos vender o que o consu-

midor quiser comprar. As revendas têm os 

melhores pontos nas cidades e nas rodovias 

e precisamos aproveitar a localização, me-

lhorando a oferta de serviços e conveniência 

para os clientes”, completou. 

Para Henry Joseph Jr, diretor-técnico da 

Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea), a eletrifi-

cação é de fato uma tendência, mas existem 

algumas barreiras, especialmente quando se 

trata de veículos pesados. “O tempo de um 

caminhão parado tem um custo que impac-

ta no frete. Não há como o motorista que 

precisa percorrer longas distâncias permane-

cer parado para recarregar a bateria, cami-

nhão parado é prejuízo. Então, o maior pro-

blema do veículo elétrico é o fato dele não 

poder levar consigo a eletricidade”, explicou. 

Em sua visão, a tendência de eletromobi-

lidade é um caminho sem volta, ao lado do 

etanol e do gás natural. “A guerra nos mos-

trou que a transição energética não é tão sim-

ples e que os combustíveis renováveis não es-

tão tão disponíveis”, disse. Para Joseph, nos 

próximos 10 a 15 anos veremos um avanço 

significativo de veículos elétricos híbridos (com 

etanol). Além dos carros de passeio, a eletrifi-

cação é uma boa alternativa para ônibus ur-

banos e veículos de frota. “A perspectiva é de 

que, até 2030, a venda destes veículos no Bra-

sil represente 30%”, afirmou. 

Já para Pires,do Cbie, o etanol ainda é me-

lhor do que a eletrificação. “No caso do elétrico, 

precisamos ver de onde vem essa energia. Não 

adianta nada eletrificar a frota se a energia elé-

trica vem de fontes poluentes, como o carvão”, 

apontou, ressaltando que, em sua visão, quanto 

mais diversificada for a matriz, melhor. n

Adriano Pires disse que o preço do barril de 
petróleo pode alcançar US$ 70 em 2023
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Segundo dia de evento mostrou o cenário 

econômico do país e quais os principais fatores 

que influenciam no baixo crescimento do Brasil

Crescimento do 
Brasil não decola

Fotos: Eliane Cunha

O crescimento econômico do Bra-

sil evoluiu muito pouco nos úl-

timos anos, em geral está abai-

xo de países da América Latina ou da mé-

dia dos países emergentes. Ou seja, nosso 

PIB oscila entre altos e baixos, mas não de-

Economista Zeina Latif explicou como 
o Brasil chegou na armadilha da 

renda média e os motivos que levam 
o país a permanecer nesta situação 
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cola. Para explicar a estrutura econômica 

brasileira, a economista Zeina Latif abor-

dou os principais fatores que influenciam 

nesse baixo crescimento, entre outros ce-

nários da macroeconomia nacional no se-

gundo dia  (27/07) do Fórum da Expo-

Postos & Conveniência.

De acordo com Zeina, o país vivenciou 

ciclos econômicos muito acidentados e 

com patamar de crescimento muito bai-

xo quando se observa a série histórica. “Lá 

atrás,  desde os anos 30, o Brasil estava em 

construção e o Estado teve um papel mui-

to importante para o país sair da pobreza”, 

disse. Na avaliação da economista, o Bra-

sil se encontra na chamada armadilha da 

renda média, ou seja, não consegue sair 

de país emergente ou em desenvolvimen-

to para um país rico, porque se perpetuou  

até hoje o mesmo receituário. Ou seja, de 

que cabe ao Estado promover o crescimen-

to, intervir, investir, mas essa receita já não 

funciona mais.

Ao sair da pobreza via ação estatal, se-

gundo Zeina, o país sofreu efeitos colate-

rais, como carga tributária, inflação e for-

mação de grupos organizados que dificul-

tam a remoção de políticas ineficientes.

“Ser um país rico requer maior sofistica-

ção institucional: qualidade de ensino, Es-

tado forte e eficiente, regras previsíveis e 

capacidade de inovar, mas tem que deixar 

a iniciativa privada fazer o trabalho dela”, 

destacou Zeina.

Na avaliação da economista, muito se 

avançou, mas o país ainda tem que enfren-

tar reformas importantes para propiciar um 

ambiente de negócios mais saudável para 

que no futuro o setor privado possa colher, 

por exemplo, uma carga tributária mais bai-

xa. “Há uma agenda econômica que deve 

ser acelerada para mudar o país de patamar 

de baixo crescimento”, relatou.

Na taxa média anual de crescimento, no 

período de 1980 a 2019, o Brasil ficou abai-

xo de todos os países da América Latina, 

com 0,68% ante 1,34%. No mesmo perío-

do, o Chile atingiu 2,7% e os países emer-

gentes tiveram crescimento de 2,86%. 

A taxa de juros básica da economia, a 

Selic, vai permanecer alta e a expectativa é 

terminar o ano em 14%. “Mesmo que o 

Banco Central puxe um pouco mais ou um 

pouco menos, é difícil enxergar um alívio. 

Pode ajudar se o próximo presidente sinali-

zar um compromisso com as contas públi-

cas. Há uma lição de casa a ser feita, quan-

to mais rapidamente as reformas e a agen-

da fiscal forem colocadas em pauta, melhor 

será para o país”, observou.



30   Combustíveis & Conveniência

EXPOPOSTOS TECNOLOGIA

O debate contou com a participa-

ção de Heloisa Pinho, gerente geral do  

Waze no Brasil; Lucas Porto, head de 

Novos Negócios do Rappi; Rodrigo Mi-

randa, co-fundador da Zaitt; Augusto 

Spedaletti, gerente de Desenvolvimento 

de Soluções do Sem Parar; com media-

ção do jornalista Pedro Dória, colunista 

de O Estado de S.Paulo e O Globo. 

Com as mudanças da pandemia e o con-

sumidor buscando compra rápida e perto 

de casa, cresceram os mercados de proxi-

midade, principalmente de lojas de con-

veniência de rua, desvinculadas de postos. 

Para o revendedor, isso é uma oportunida-

de ou mais concorrência?

Para Porto, do Rappi, este movimen-

to tem que ser visto como oportunidade. 

Segundo ele, o Rappi atua como uma lo-

ja de conveniência somente para entre-

ga e este modelo convive com posto de 

gasolina. “Talvez não vamos ter o sorti-

mento necessário. Hoje, as pessoas que-

rem tudo naquele momento e é preciso 

se adequar”, comentou.

Já Miranda, da Zaitt, entende que é es-

ta uma tendência de mercado, com novos 

entrantes. Segundo ele, a Zaitt convive bem 

Tecnologia em pauta
Como será o futuro com a aceleração da tecnologia  

na pandemia? Este questionamento foi o que o  

painel sobre tecnologia e inovação buscou responder

Painel contou com a participação de quatro especialistas 
que responderam como os postos podem aproveitar as 

oportunidades proporcionadas pela inovação 
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com isso e é oportunidade de aprendizado 

sobre outras formas de se levar a conveniên-

cia. “Para a Zaitt, o principal concorrente é 

a Oxxo. Ainda concorremos com outros for-

matos de varejo. No caso dos postos, o mer-

cado de conveniência do Brasil não chega 

perto dos Estados Unidos, há uma grande 

oportunidade”, disse.

Heloisa, da Waze, vê como oportunidade 

também o crescimento do aplicativo, como 

localizadores para os postos. “Nossos dados 

demonstram que desde o início deste ano 

tivemos mais de 19 milhões de usuários, o 

que representa um crescimento de 16%”.

Segundo ela, os dados podem significar 

a mesma quantidade de motoristas com au-

mento de utilização do Waze ou um cres-

cimento da base de motoristas que fazem 

uso do aplicativo.

“Com a volta ao novo normal, os mo-

toristas passaram a priorizar o carro por-

que se sentiam mais seguros. Essa volta 

do uso do Waze, neste primeiro momen-

to, atribuímos a essa tendência, mas não 

sabemos ao certo de onde vem esse cres-

cimento”, explicou.

Para Spedaletti, do Sem Parar, as oportu-

nidades para os postos são vastas, mas eles 

já devem se preparar estrategicamente para 

a eletrificação de carros. “A ideia inicialmen-

te não é propor recargas, mas, sim, ser um 

meio de pagamento com parcerias em pos-

tos”, destacou.

Além disso, o motorista do carro elétrico 

terá que ver o Waze como aliado, segun-

do Heloísa. “O mercado de postos tem que 

repensar o modelo de negócio e os servi-

ços, independentemente do que o motoris-

ta quer, se abastecer com combustível ou se 

quer recarga. E nós queremos estar presen-

tes para resolver qualquer questão dos nos-

sos usuários”. n
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EXPOPOSTOS SELF-SERVICE

Painel promovido pela Fecombustíveis teve como objetivo fomentar 

a discussão, mostrar os prós e contras, oferecendo subsídio para o 

revendedor avaliar, tirar dúvidas e tomar a sua decisão

Self-service  
volta ao debate 

Fotos: Eliane Cunha

Abertura do painel foi 
realizada por James 

Thorp Neto, presidente 
da Fecombustíveis  

T ema polêmico da revenda, o self-

service foi um dos mais importan-

tes painéis apresentados durante 

a ExpoPostos & Conveniência para a re-

venda. O assunto já gerou muita discussão 

no passado, culminando com a proibição do 

autosserviço no país pela Lei 9.956/2000. 

No entanto, atualmente, há um movimento 

em prol da liberação do sistema.

James Thorp Neto, presidente da Fecom-

bustíveis, atuou como mediador do painel. 

O evento também contou com a participa-

ção de Arthur Villamil, Carlos Eduardo Gui-

marães Júnior e Rui Cichella, respectivamen-
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te consultor jurídico, vice-presidente e dire-

tor da Fecombustíveis.

A proposta de colocar o tema em de-

bate teve como objetivo oferecer infor-

mações sobre os aspectos positivos e ne-

gativos do autosserviço, para que o reven-

dedor expresse a sua opinião junto ao seu 

sindicato filiado.  

“O objetivo aqui não é que a Fede-

ração se posicione favorável ou não ao 

self-service, mas, sim, dar subsídios para 

que o revendedor avalie o tema, procure 

o seu sindicato, converse e participe do 

debate. A ideia é que os sindicatos filia-

dos formalizem a opinião da revenda pa-

ra Federação”, disse Thorp.

Do ponto de vista jurídico, Villamil re-

latou que a Lei 9.956/2000 foi construí-

da em um contexto econômico, político e 

social distinto do que existe hoje. “As jus-

tificativas para aprovação da legislação, à 

época, foram a preservação de emprego 

dos frentistas, questões relacionadas ao 

consumidor com a operação de autosser-

viço, a contaminação do meio ambiente, 

pela possibilidade de derramamento de 

combustíveis, entre outras”.

Mas, não é de hoje que o aumento de 

preços dos combustíveis e os altos custos fi-

xos da revenda trazem questionamento so-

bre a possibilidade de liberação do autos-

serviço. No âmbito do Congresso Nacional 

já foram apresentados vários projetos de lei 

na tentativa  de permitir o self-service no 

país, como proposta recente apresentada 

pelo deputado Kim Kataguiri, que foi rejei-

tada em novembro de 2021. 

Há alguns meses, o tema voltou com 

mais força, pela aprovação de uma limi-

nar na Justiça favorável ao pedido da rede 

de postos Mime, que obteve autorização 

para operar o sistema self-service em Ja-

raguá do Sul (SC). Entretanto, em maio, 

o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4), em Porto Alegre, suspendeu a li-

minar e ainda não analisou o mérito, de 

acordo com Villamil.

Os cuidados que a categoria tem que 

ter ao discutir o tema foram abordados por 

Villamil, principalmente quando esbarram 

em questões comerciais sensíveis em rela-

ção à concorrência. 

Mesmo com a redução substancial de 

custos em relação à questão trabalhista, 

Villamil considerou que podem aumen-

tar as ações contra a revenda, pelos con-

sumidores. De acordo com o advogado, o 

consumidor pode reclamar na Justiça algo 

que tenha saído errado na hora do abas-

tecimento. “Não vai ser só vantagem com 

o self-service, as ações com o consumidor 

deverão ocorrer”, destacou.
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EXPOPOSTOS SELF-SERVICE

Guimarães, vice-presidente da Fecom-

bustíveis, disse que atualmente não é 

nem totalmente contra nem totalmente 

a favor do self-service. “Nosso papel, ho-

je, é levantar essas questões e falar sobre 

as mudanças que estão acontecendo. Se 

olharmos para o horizonte, o autoaten-

dimento uma hora vai acontecer”, disse.

O maior apelo, para boa parte da re-

venda, é que o sistema self-service seria 

um alívio aos custos fixos, principalmen-

te com a folha de pagamento dos cola-

boradores. Guimarães disse, por exem-

plo, que 52% das despesas de seus pos-

tos são com funcionários. Por outro lado, 

ele apontou que o tempo de abasteci-

mento por um frentista é muito mais rá-

pido em relação ao consumidor comum. 

“Nos postos que vendem muito com fren-

tistas, o tempo médio de abastecimento 

é de dois minutos e doze segundos, mas 

no autosserviço o cliente tem que descer 

do carro, abastecer e pagar. Isso deman-

da mais tempo e é provável que algumas 

revendas tenham redução no volume de 

vendas”, observou.

Ele ainda destacou que o processo de 

liberação do self-service depende da re-

venda. A Fecombustíveis vai se posicio-

nar conforme a vontade da maioria. “A 

nossa ideia principal é despertar vocês 

para a discussão do tema, que poderá 

acontecer mais cedo ou mais tarde, mas 

nós podemos, sim, acelerar ou não esse 

processo. Vai ficar mais fácil sem frentis-

ta? O que vocês querem? Eu não sei se 

vai ser melhor ou não”, refletiu.

Defensor do self-service, Rui Cichella, 

diretor da Fecombustíveis, afirmou que o 

sistema ajudaria na sobrevivência de pos-

tos pequenos e grandes. Segundo ele, o 

autoatendimento vai tornar o custo mais 

barato, que será repassado para o consu-

midor. “O que não podemos é demorar 

demais para decidir, porque as mudanças 

estão acontecendo no setor”, comentou.

Cichella defendeu que os postos de-

vem se preparar para o self-service e para 

Carlos Eduardo Guimarães Jr. e Rui Cichella fizeram 
ponderações positivas e negativas sobre o sistema de 

autosserviço nos postos
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o carro elétrico. “Quero deixar claro que 

a autorização do self-service não exclui o 

atual sistema full service, existe a possibi-

lidade de manter os dois sistemas. Quem 

vai escolher é o revendedor entre ter um 

ou outro ou, ainda, ter os dois juntos no 

posto”, complementou.

TODO POSTO TEM TALENTO  

PARA SER SELF-SERVICE?

“Alguns postos podem ter mais apti-

dão que outros, mas todos podem come-

çar a se preparar com automação. Se o 

self-service chegar, tenho certeza que eu 

vou ter que me adaptar em todos os pos-

tos”, disse Guimarães.

Cichella também concorda que o self-service 

pode valer mais a pena para algumas re-

vendas do que outras e passou um alerta 

sobre a mudança de sistema e a ampliação 

da diversificação de serviços no posto. “Te-

mos que nos preparar para o futuro e es-

tamos um pouco atrasados com a loja de 

conveniência”, destacou.

HÁ FALTA DE MÃO DE OBRA?

De acordo com Cichella, apesar de 

haver mão de obra barata, na região 

Sul há uma enorme perda de frentistas 

para a construção civil. “O melhor mo-

delo será o híbrido e cada revendedor 

vai analisar o que terá mais aceitação 

pelo consumidor”.

Tanto a dificuldade de mão de obra, 

quanto a questão do custo trabalhista pesa 

para muitos revendedores. “Tem muito pos-

to que não abre no domingo, outros fecham 

de madrugada por falta de funcionários para 

trabalhar no horário noturno. Alguns postos 

que eu tinha 24h acabei mudando o horário 

e ficam abertos somente até a meia-noite, 

porque o custo estava alto. Com o self-ser-

vice, seguramente muitos postos passarão a 

funcionar 24h”, considerou Guimarães. n

@suportepostos

/Suportepostos (31) 99234-0089

www.suportepostos.com.br

Pautando seu trabalho no trinômio “confidencialidade, profissionalismo e inovação”, 
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cada um de nossos clientes, acompanhando a complexidade de um mercado instável cada um de nossos clientes, acompanhando a complexidade de um mercado instável 
com notícias, orientações e informações, além da tão necessária monitoria com os 
sócios. Atentos as complexidades contratuais, a Suporte presta serviço jurídico de 
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o início de 2004, um grupo de profissionais com ampla experiência 
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EXPOPOSTOS AMÉRICA LATINA

No painel internacional, que trouxe representantes do 

Paraguai, Uruguai, México e Equador, o destaque foi a 

dinâmica dos negócios em cada país e as dificuldades dos 

empresários do setor de combustíveis

América Latina: revenda 
ainda precisa avançar em 
conveniência e serviços

Paulo Pepe

Representantes de entidades 
de quatro países mostraram 
as particularidades da 
revenda em cada local  

A s particularidades dos negócios 

da revenda na América Latina 

foi outro grande destaque na 

ExpoPostos & Conveniência, que con-

tou com a participação de representantes 

do Paraguai, Uruguai, México e Equador. 

Enquanto nos Estados Unidos e Europa a 

eletromobilidade começa a se desenvolver 

e os negócios de conveniência e outros 

serviços ganham destaque, nestes países 

o combustível ainda é o principal elemen-

to gerador de renda. 
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“Entre 70% e 80% da renda de um pos-

to de combustíveis, na América Latina, vem 

do próprio combustível, da pista. Enquanto 

isso, em países como a Alemanha, 80% da 

rentabilidade resulta da conveniência”, dis-

se Cláudio Reboredo, fundador e sócio da 

CORe Crowd e com experiência de 26 anos 

no varejo de combustíveis. 

Além disso, segundo ele, a grande 

maioria dos proprietários de postos lati-

no-americanos (80%) possui uma única 

unidade e não uma rede. “São peque-

nos empresários que têm receio de arris-

car o negócio e, por isso, a introdução de 

novidades é lenta. Mas, o mercado está 

mudando e, no futuro, a loja de conve-

niência será a principal geradora de lucro 

para o posto. Estamos preparados para 

isso?”, questionou.

Com essa provocação, Reboredo abriu o 

painel de debates, que trouxe um raio-X da 

revenda em cada um dos países, alertando 

que os empresários precisam ter resiliência 

e se unir em torno de princípios que forta-

leçam a categoria. “Os políticos passam, os 

negócios ficam. Se os postos ficarem disper-

sos, vão enfraquecer como categoria e per-

der poder”, afirmou. 

Ao longo do debate, os palestrantes 

discutiram as mudanças da mobilidade e 

a perspectiva de crescimento da eletrifica-

ção da frota. “Eletricidade não é para os 

postos. Por isso, precisamos, desde já, co-

meçar a pensar em estratégias para renta-

bilizar o metro quadrado do posto. Lojas 

de conveniência, farmácias, restaurantes 

e outros negócios serão o futuro do se-

tor”, ressaltou Reboredo. Além da neces-

sidade de diversificação, uma preocupa-

ção comum a todos os países latino-ame-

ricanos é o custo elevado dos cartões de 

crédito e débito.

MÉXICO

Segundo Roberto Díaz Leon, represen-

tante do México, o país tem atualmente 13 

mil postos revendedores, sendo que 55% 

estão vinculados à Pemex (Petróleos Mexi-

canos, estatal do país) e 45% a outras mar-

cas. “Há cerca de quatro anos, havia um 

monopólio da Pemex, mas outras marcas 

estão crescendo”, contou.

Segundo ele, cada posto comerciali-

za, em média, 430 mil litros mensais de 

combustíveis, com margem média de  

US$ 0,098 por litro (sendo que os preços 

são livres no país). “Estamos melhor do que 

no período pré-pandemia”, disse. 

Leon destacou, no entanto, que um dos 

grandes problemas do setor é o combustí-

vel ilegal (ou informal), além das taxas ele-

vadas das operadoras de cartão. 
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EXPOPOSTOS AMÉRICA LATINA

EQUADOR

Com apenas 1.188 postos revendedo-

res, o Equador tem um único provedor 

de combustíveis, que é a Petroecuador. A 

margem média da gasolina “extra” é de 

US$ 0,04, a da “super” é de US$ 0,13 e 

do diesel, US$ 0,03. Os preços são con-

trolados e a galonagem média das reven-

das é de 600 mil litros mensais. 

Para o representante do país, Ernesto 

Guerra, o segmento teve papel essencial 

na pandemia, o que mostra que os pro-

prietários dos postos precisam olhar para 

outros negócios que possam trazer maior 

rentabilidade. “Permanecemos abertos 

enquanto todos os outros comércios esta-

vam fechados, temos um papel relevante 

de assistência à sociedade”, afirmou. 

PARAGUAI

Com 2,6 mil postos e venda média 

mensal de 94 mil litros, o mercado de re-

venda no Paraguai vem enfrentando difi-

culdades, com problemas de regulamen-

tação e falta de leis que disciplinem a dis-

tância entre os postos. 

A margem média por litro no país fica 

em torno de US$ 0,14, com preços livres. 

De acordo com Miguel Corrales, represen-

tante da APESA, entidade que representa 

o setor no país, uma das grandes preocu-

pações do mercado é a concorrência des-

leal na comercialização de gás. Além dis-

so, com a atual queda do preço da gasoli-

na no Brasil, muitos paraguaios têm atra-

vessado a fronteira para abastecer aqui. 

Embora a moeda paraguaia (guarani) te-

nha menor valor que o real, na conver-

são, no Paraguai o combustível mais bara-

to custa em média R$ 6,69 o litro e o mais 

caro por volta de R$ 7,80 (lembrando que 

no país há três tipos de gasolina).

URUGUAI

O país conta, atualmente, com somen-

te 474 postos revendedores, com venda 

média de 330 mil litros mensais. Segun-

do Daniel Añón, representante da União 

de Revendedores de Nafta (Unvenu), na 

última década a quantidade de revendas 

vem diminuindo de forma expressiva.

Lá, quem fixa os preços é o governo e o 

revendedor — que ganha US$ 0,16 por li-

tro — tem que comprar o combustível da es-

tatal Ancap. Os equipamentos, incluindo os 

tanques, são propriedade das distribuidoras.

Apesar das regras mais rígidas, Añón 

destacou que, em relação à 2019, ou seja, 

no período pré-pandemia, o setor obser-

vou um crescimento nas vendas  de 11%, 

em decorrência do enxugamento da rede 

de postos nesse país. n



Combustíveis & Conveniência  39

O primeiro dia de Fórum teve como principal atração a 

palestra internacional com Henry Armour, CEO da NACS, que 

mostrou as tendências do setor antes e depois da Covid-19

Painel internacional: 
antes e depois da Covid

Fotos: Eliane Cunha

Henry Armour citou como 
pontos de destaque da 

revenda nacional, o etanol e 
a operação de padarias nas 

lojas de conveniência

D e acordo com Armour, as ten-

dências mostravam, para o setor 

de combustíveis nos Estados Uni-

dos, que as vendas tinham chegado em um 

platô, ou seja, tinham estabilizado e começa-

riam a cair. “O volume de consumo de com-

bustíveis ia iniciar uma queda no longo prazo 

e isso não tinha a ver com os veículos elétri-

cos, mas, sim, com a eficiência energética au-

tomotiva, ou seja, com motores mais eficien-

tes, que consomem menos combustíveis. Es-

ta tendência já chegou na Europa e nos Esta-

dos Unidos, e deverá chegar na América do 

Sul daqui a algum tempo”, disse.

EXPOPOSTOS CONVENIÊNCIA
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EXPOPOSTOS CONVENIÊNCIA

Com a Covid-19, o consumo de combustí-

veis entrou em colapso e as lojas de conveniên-

cia foram essenciais para a população norte-a-

mericana. Como nos Estados Unidos os reven-

dedores têm como base de rentabilidade as lo-

jas e não a venda de combustíveis, Armour dis-

se que durante a Covid, o negócio se tornou 

ainda mais lucrativo com as lojas de conveniên-

cia. “Nos Estados Unidos ocorreu algo interes-

sante. Apesar de as vendas dos combustíveis 

reduzirem cerca de 40%, as nossas margens 

aumentaram 50%”, afirmou.

Segundo o CEO da NACS, a eleva-

ção da rentabilidade veio da conveniên-

cia, com a mudança de comportamento 

do consumidor durante a pandemia. “Vi-

mos um aumento de 15% nas vendas de 

cigarro e uma alta demanda por bebidas 

alcoólicas, pela necessidade humana por 

socialização que foi preenchida pelo con-

sumo de álcool. E a loucura que foi o au-

mento de vendas de produtos entregues 

em casa, principalmente de papel higiê-

nico e detergente! As pessoas faziam es-

toques. Éramos as lojas mais próximas da 

residência dos consumidores”, destacou.

Outro reflexo da Covid em alguns países 

foi a falta de mão de obra. Parte disso foi em 

decorrência dos funcionários contaminados, 

que se ausentaram do trabalho. Outra parce-

la resolveu se aposentar mais cedo, entre 51 

anos e 63 anos, e também houve a incidên-

cia de pessoas sobrecarregadas com o traba-

lho, por turnos dobrados ou carga horária aos 

finais de semana, que entravam em estafa e 

pediam demissão, repensavam o trabalho e 

iam em busca de outros projetos. “A taxa de 

turnover dobrou com as demissões, porque 

as pessoas não aguentavam trabalhar sobre-

carregadas por mais de um ano”, destacou.

A pandemia trouxe como consequência 

o aumento das vendas online e a tecnolo-

gia veio como alavanca deste processo para 

os canais de venda. “Vimos muita inovação 

acontecendo no omnichannel (integração 

de canais de venda online e físico) e o uso 

da inteligência artificial”, destacou Armour.

E O QUE ESPERAR?

Segundo o CEO, as compras online perma-

necerão e deverão ser mantidas, o que vai di-

minuir as vendas nas lojas físicas. O modelo 

de trabalho híbrido também veio para ficar e 

as pessoas vão usar menos carros ou transpor-

tes para ir ao trabalho. Por outro lado, o home  

office propicia o aumento das compras onli-

ne. Também constata-se uma queda na de-

manda por cigarros e menos vendas de com-

bustíveis — neste caso, em decorrência da efi-

ciência energética dos novos motores.

A questão da mão de obra, segundo  

Armour, com salários baixos e falta de engaja-
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mento dos colaboradores, poderá ser minimi-

zada com máquinas e aplicativos de pagamen-

to, com menos atrito, soluções às quais o con-

sumidor norte-americano já está adaptado.

POTENCIAL BRASILEIRO

No caso do Brasil, Armour citou que o fu-

turo passa pelo self-service nos postos e, co-

mo pontos de destaque do país para o setor 

de revenda, o etanol e a operação de pada-

rias nas lojas de conveniência, como bons 

exemplos para outros mercados.

Para Armour, as vendas de combustí-

veis no Brasil ainda deverão demorar algum 

tempo para cair, o que representa um prazo 

maior para investir na conveniência. O exe-

cutivo citou o vasto potencial de crescimen-

to do setor, uma vez que somente 20% dos 

postos têm lojas de conveniência. “O gran-

de desafio, aqui, é uma transição do serviço 

completo. Se for para um ambiente de au-

toatendimento, o consumidor já está fora 

do carro e entra na loja. Existe uma  oportu-

nidade ótima para crescer”, disse. 
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EXPOPOSTOS CONVENIÊNCIA

Transformação, reinvenção e adaptação. 

O mercado brasileiro de lojas de conveniên-

cia, assim como o mundial, passou por uma 

profunda transformação durante a pande-

mia. Houve uma necessidade de atender ao 

consumidor, que passou a ser cada vez mais 

conectado, buscava rapidez e queria resolver 

as compras em um só local, perto de casa.

“O canal da conveniência teve necessida-

de de inovar, para oferecer soluções às de-

mandas que estavam crescendo. O consu-

midor fazia tudo usando meios digitais e, 

com mais tempo em casa no home office, 

passou a  pesquisar e comprar online. Então, 

esse consumidor ficou mais empoderado”, 

disse Giselle Valdevez, sócia-diretora da con-

sultoria Valsa, durante o Fórum no segundo 

dia da ExpoPostos.

Novos hábitos de consumo, em busca 

de alimentação saudável para fortalecimen-

to imunológico, passaram a ser prioridade, 

além do cuidado com a higiene. Giselle des-

tacou que o consumidor passou a valorizar 

cada vez mais o delivery, que oferece quali-

dade, agilidade e segurança.

“Com a pandemia, os brasileiros usaram 

o delivery quase 150% a mais em 2020 em 

comparação a 2019. Em 2021, esse número 

foi 24% acima de 2020 e 80% dos brasileiros 

dizem que vão continuar usando o serviço de-

pois que passar a pandemia”, disse.

Segundo Giselle, a conveniência nunca 

foi tão relevante. “Fomos classificados como 

comércio essencial, o que acelerou diferen-

tes iniciativas que já estavam acontecendo 

de forma incipiente no nosso mercado, en-

tre elas, a tecnologia”.

A experiência sem atrito em relação aos 

meios de pagamento, o QR Code para bai-

xar o cardápio, os totens de autoatendimen-

to, o drive thru (quando o cliente faz a com-

Giselle Valdevez em sua palestra enfatizou que o 
consumidor passou  a valorizar mais o delivery, que 

oferece qualidade, agilidade e segurança

O futuro da conveniência 
nacional é agora?
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Boas perspectivas para a conveniência 

O consultor Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, também destacou 

em sua apresentação as mudanças dos hábitos de compra após a pandemia, 

principalmente com o home office. 

“Isso criou uma grande oportunidade para o varejo de conveniência. Com a 

alta da inflação e queda do poder aquisitivo, cerca de dois terços das famílias 

passaram a fazer compras maiores nos chamados atacarejos. Mas os itens do 

dia a dia, perecíveis e compras de emergência são adquiridos no mercado de 

vizinhança, e esse conceito abre boas perspectivas para as lojas de conveniên-

cia”, afirmou. 

Serrentino reforçou que a pandemia não está extinta, mas, sim, controlada, 

e que novas soluções para atendimento são cada vez mais importantes para os 

clientes do varejo. É o caso do chamado atendimento sem contato, quando o 

consumidor consegue fazer o seu pedido e pagamento em um totem, sem a ne-

cessidade de interação com um funcionário. “Isso tende a crescer, pois as pesso-

as se acostumaram com as novas soluções. Assim, o empresário de varejo pre-

cisa ter um olhar para as novas tecnologias, inclusive para garantir a segurança 

dos pagamentos”, orientou. n

pra remotamente e retira o pedido no car-

ro), entre outros meios, ganharam relevân-

cia para o consumidor, que usou e abusou 

da tecnologia.

E mesmo com a ampliação da concor-

rência com os mercados de proximidade, 

Giselle destacou o elevado potencial de 

crescimento da conveniência dos postos. 

Dos 42 mil postos do país, somente cerca 

de 20% têm loja de conveniência. O pa-

ís está atrás de muitas outras nações da 

América Latina. Por exemplo, as lojas de 

conveniência em postos no Chile repre-

sentam 30%, na Argentina 75%. “Quem 

não tem loja de conveniência e ainda es-

tá pensando nisso, já perdeu esse tempo! 

O consumidor quer conveniência. O mo-

mento é agora”, disse.
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EXPOPOSTOS FEIRA

Atendimento sem contato, novos modelos de bombas, sistemas de 

gestão integrada e eletromobilidade estiveram entre os destaques 

Feira chamou a atenção do público, com novos produtos e 

facilidades para gestão remota de postos

C om um ano de atraso em relação 

a seu calendário normal, a edição 

2022 da ExpoPostos & Conve-

niência trouxe muitos lançamentos para o 

setor. Afinal, ao longo deste período sem 

a realização do evento, o mercado passou 

por uma grande transformação, que se re-

fletiu nas inovações da indústria.

Automação e novas 
tecnologias foram 
os pontos altos  
da exposição
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A principal mudança — e ponto de 

destaque da feira — diz respeito à maior 

digitalização do setor. Embora os postos 

revendedores tenham permanecido aber-

tos ao longo de todo o período de pan-

demia, o comportamento do consumidor 

mudou. Exemplo disso foi o crescimento 

dos serviços de delivery nas lojas de con-

veniência e também das soluções para 

atendimento sem contato.

Pelo lado do empresário de revenda, 

a digitalização também se fez impor-

tante, especialmente para possibilitar a 

gestão do negócio de forma remota. Is-

so sem contar a necessidade cada vez 

maior de segurança nas transações ele-

trônicas, atrelada à proteção dos dados 

dos clientes.

Esse novo comportamento do varejo 

e dos próprios consumidores pode ser 

visto pelos visitantes da exposição, em 

25 mil metros quadrados de feira (que 

representou um crescimento de 15% 

ante 2019), no São Paulo Expo. Nas 

franquias de conveniência, por exem-

plo, os totens de autoatendimento pa-

ra escolha de itens e pagamento foram 

um dos grandes destaques.

Fotos: Eliane Cunha

Feira chamou a atenção do público, 
com novos produtos e facilidades 
para gestão remota de postos
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EXPOPOSTOS FEIRA

Inclusive, no segmento de conveniên-

cia, o conceito de loja autônoma esteve 

presente, em parceria com aplicativo de 

fidelidade Meu Posto. Na unidade, que 

pode ser instalada dentro de um contai-

ner, o cliente escolhe os produtos de seu 

interesse e faz o pagamento eletrônico, 

sem a necessidade de contato com fun-

cionários. Todo o processo é controla-

do por meio de etiquetas RFid. Vale des-

tacar que o consumidor não sai da loja 

sem efetuar o pagamento, que é pro-

cessado por meio de uma parceria com 

a NuPay, associada ao NuBank. Este mo-

delo diminui os custos para o posto, que 

pode instalar a loja em um espaço redu-

zido e não precisa manter funcionários 

para atendimento e caixa. No entanto, 

será necessário ter um colaborador para 

fazer a reposição de estoques e colar as 

etiquetas nos produtos.

DE OLHO NAS MUDANÇAS 

O conceito de autoatendimento tam-

bém foi apresentado nas bombas de com-

bustíveis. As principais fornecedoras do 

setor, Wayne e Gilbarco, trouxeram mo-

delos que permitem que o consumidor fa-

Loja de conveniência no sistema de autoatendimento, ideal para  
espaços menores e com pagamento via aplicativo
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ça o pagamento diretamente no equipa-

mento e abasteça seu veículo.

“A segurança é a mesma de um cai-

xa eletrônico”, garantiu Paula Flórido, 

diretora de Operações e Marketing da 

Wayne Fueling Systems, marca legado 

da Dover Fueling Solutions. Segundo 

ela, os equipamentos comercializados 

no momento ainda não estão adapta-

dos ao modelo self-service, mas podem 

receber um upgrade caso, no futuro, 

houver permissão por lei e o revendedor 

decida adotar esta modalidade. 

VENDAS DE BOMBAS EM ALTA

“Todos os nossos novos modelos po-

dem ser adequados às futuras regula-

mentações. Por exemplo, a partir de 16 

de dezembro, os fabricantes não poderão 

mais comercializar bombas em desacordo 

com o novo regulamento técnico metro-

lógico (RTM) do Inmetro. Mas quem com-

prá-las agora, além de ter mais prazo para 

a substituição, pode adequá-las às novas 

regras, seja para o autoatendimento, seja 

para adoção de sistemas de recuperação 

de vapores ou mesmo para o regulamen-

to metrológico”, disse.

Segundo Paula, as bombas com a nova 

especificação do Inmetro terão custo até 

30% mais elevado para o revendedor. Por 

isso, muitos empresários do setor apro-

veitaram a oportunidade da ExpoPostos 

para anteciparem suas compras.

A Gilbarco, outra tradicional fornece-

dora do segmento, também trouxe ao 

evento os novos modelos de bomba, que 

podem ser adequados conforme o avan-

ço da legislação. Dentre as novidades, te-

las toutch para que os próprios clientes 

façam o pagamento e a possibilidade de 

incluir gradativamente as inovações, con-

forme o avanço da legislação.

“A compra antecipada do dispositivo é 

uma forma de o revendedor economizar, 

pois a partir de dezembro, realmente, os 

equipamentos ficarão mais caros em fun-

ção do RTM. Assim, quem tiver uma bom-

ba nova, terá um prazo maior para subs-

tituição, segundo o calendário estabele-

cido pelo Inmetro”, destacou Antônio  

Cristóvão, gerente de Produto Sênior Bra-

sil e América Latina da Gilbarco.

Ele ressaltou, porém, que essa tecno-

logia deve promover maior confiabilidade 

aos consumidores e pode, até, ser uma di-

ferença competitiva. “Afinal, será que o 

cliente não irá preferir abastecer em um 

estabelecimento que já está adequado ao 

regulamento técnico do Inmetro, que in-

clui o sistema de criptografia para garan-

tir a segurança?”, questionou.
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Segundo Cristóvão, quem adquirir 

as novas bombas, hoje, poderá fazer as 

adequações necessárias para que elas 

estejam em conformidade com o Inme-

tro ou com as novas regulamentações 

que possam ser aprovadas — como os 

sistemas de recuperação de vapores ou 

mesmo o autosserviço. “Será necessário 

apenas adaptar o equipamento”, afir-

mou o especialista.

Além disso, para os postos que ain-

da mantêm modelos mais antigos, a 

empresa apresentou um totem de pa-

gamento, que poderá tanto substituir 

o caixa do estabelecimento quanto ser 

usado em caso de opção pelo self-ser-

vice. Ao efetuar o pagamento, o cliente 

pode liberar a bomba onde será feito o 

abastecimento, que poderá ser (ou não) 

efetuado pelo frentista.

“Estamos atentos às mudanças do mer-

cado e nossa intenção é trazer a melhor 

tecnologia para que o revendedor possa 

cumprir a legislação e também obter os 

melhores resultados para seu negócio”, 

disse Cristóvão.

 AUTOMAÇÃO EM DESTAQUE

Muito além da tecnologia para as bom-

bas e os serviços de atendimento sem 

contato, nesta edição da ExpoPostos um 

dos grandes destaques foi o avanço da 

tecnologia. Se antes os sistemas de ges-

tão já eram integrados, hoje o controle se 

tornou muito mais simples, por meio de 

interfaces de aplicativos.

“Até então, apesar da integração de 

todas as informações, havia a necessi-

dade de o gestor acompanhar todos os 

fluxos e alimentar o sistema. Agora, tu-

do está na palma de sua mão, em um 

aplicativo, o Gestor App, no qual todas 

as funções estão verdadeiramente inte-

gradas. Ou seja, o que saiu do tanque 

está registrado diretamente no caixa e 

também no estoque”, explicou Thiago  

Piccinini, gerente de Portfólio e Ofertas 

da Vertical de Postos da Linx.

A solução apresentada pela empresa 

na feira traz, além de sistemas de autoa-

tendimento, ferramentas que permitem 

que o revendedor controle todo o seu 

negócio, inclusive as vendas de loja de 

conveniência ou de outros serviços pre-

sentes no posto, à distância e com segu-

rança, por meio de um aplicativo. Vale 

explicar que a funcionalidade de gestão 

da Linx já estava disponível, mas a nova 

interface do app simplifica o entendi-

mento e agiliza as respostas, segundo a 

empresa, além de integrar todas as ope-

rações do posto.
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Além disso, Piccinini acrescentou que 

essa integração do pagamento direta-

mente com o caixa contribui para evitar o 

golpe conhecido como troca da maquini-

nha de cartão — afinal, mesmo que o cri-

minoso tente fazer a troca, a situação será 

identificada imediatamente, uma vez que 

não será possível finalizar o pagamento 

em outro equipamento.

Outros players do mercado, como 

a XPert, divulgaram o uso de inteli-

gência artificial em suas soluções. No 

caso, a ferramenta permite que o re-

vendedor visualize, além dos dados 

de gestão de seu negócio, outras in-

formações relacionadas ao comporta-

mento do consumidor.

Ao circular pela feira, o revendedor 

também pode conferir alguns novos apli-

cativos destinados à fidelização dos clien-

tes ou de gestão de abastecimento, como 

o Gasola, que traz uma proposta interes-

sante ao revendedor, por ser um contra-

ponto aos tradicionais cartões-frota, que 

cobram taxas elevadas do posto e prazos 

de pagamento de até 60 dias. Por meio 

desta solução, para recebimento o posto 

tem o sistema D+1, com custo idêntico ao 

do cartão de débito (0,89%, atualmente) 

ou com recebimento da transportadora, 

com prazo de 15 dias.

ESTAÇÕES PARA RECARGA ELÉTRICA

Outro destaque da feira foram as es-

tações de recarga elétrica, apresenta-

das tanto pelas grandes distribuidoras 

de combustíveis, quanto em um espa-

ço exclusivo, chamado “electric expe-

rience”, realizado pela E-Wolf, startup 

do Grupo Lupus.

Paulo Miranda Soares, ex-presidente da Fecombustíveis, 
ganhou nome de praça dentro da feira, em espaço que 
disponibilizava recarga de celulares 
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No espaço, alguns veículos elétricos e 

híbridos foram expostos, juntamente com 

os dispositivos de carregamento, hardwa-

re para manutenção de frotas elétricas, re-

presentante de aplicativo de carona com 

veículos elétricos, entre outras soluções.

A Raízen levou para a feira as soluções 

em energia renovável oferecidas para a 

rede de postos Shell. Uma delas é o mo-

delo de Geração Distribuída, que prevê o 

fornecimento de energia elétrica prove-

niente de fontes limpas e renováveis, co-

mo a energia fotovoltaica. Dentre os be-

nefícios do projeto, estão: investimento 

zero, redução das emissões de gases de 

efeito estufa e até 20% de economia nas 

faturas de energia, sem riscos de oscila-

ção da bandeira tarifária.

Outra novidade apresentada para con-

tribuir com a transição energética e par-

ticipar do desenvolvimento da eletromo-

bilidade apresentada pela Raízen foi a es-

tação de recarga rápida para veículos elé-

tricos do programa Shell Recharge.”Esta-

mos levando soluções de energia renová-

vel para nossa rede de postos. Lançamos 

o Shell Recharge, que é 

um projeto-piloto que 

irá expandir para a re-

de de postos 35 pon-

tos de recarga até mar-

ço de 2023. A vanta-

gem da nossa solução 

é a velocidade de car-

regamento”, destacou 

Estande da Fecombustíveis, 
Resan e Recap virou ponto 
de encontro da revenda e 
recebeu vários visitantes
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Gilberto Prado, consultor de Mobilidade 

Elétrica da Raízen.

Segundo Prado, as estações de recarga da 

marca Shell Recharge oferecem carregamen-

to completo em aproximadamente 35 mi-

nutos, enquanto que, em geral, o tempo de 

carregamento médio demora cerca de qua-

tro horas. O primeiro ponto de recarga foi 

lançado em São Paulo e o custo cobrado ao 

consumidor é de R$ 1,90 por kWh, que re-

presenta R$ 60,00 uma recarga completa.

A Vibra também trouxe para o even-

to os eletropostos ultrarrápidos, que per-

mitem o carregamento de 80% da bate-

ria em 20 minutos. A empresa pretende 

instalar 70 unidades em todo o Brasil até 

2023. O primeiro eletroposto já está em 

operação na Rodovia Presidente Dutra.

“A eletromobilidade não exclui o abas-

tecimento convencional e a tendência é, 

cada vez mais, oferecer experiências híbri-

das para o consumidor”, afirmou Flávio 

Coelho Dantas, vice-presidente de Varejo 

e Inteligência de Mercado da Vibra.

COMBUSTÍVEIS MAIS LIMPOS  

E SOLUÇÕES AMBIENTAIS

A distribuidora Ale lançou, na semana 

do evento, os combustíveis Energy, defini-

dos pela empresa como uma categoria de 

produtos mais eficientes e sustentáveis. A 

nova linha — composta por gasolina, eta-

nol, diesel S10 e diesel S500 — passou por 

pesquisas e testes, nos últimos três anos, 

antes do lançamento, e os resultados mos-

traram uma economia de consumo de, pe-

lo menos, 7% — atestada e certificada 

por órgãos ligados à Organização das Na-

ções Unidas (ONU) —, além de redução na 

emissão de poluentes, em média, de 30% 

na comparação com os produtos atual-

mente disponíveis no mercado brasileiro.

A distribuidora Rodoil também trouxe para 

o evento a gasolina DuraMais+, que possui a 

nanotecnologia GreenPlus, um aditivo que pro-

mete aumentar a eficiência energética do com-

bustível. Desta forma, com a combustão mais 

eficiente, o motor necessita de menos gasolina, 

melhorando o rendimento em até 10%.

Do lado dos postos, várias soluções am-

bientais foram apresentadas para melhorar 

a eficiência energética e reduzir o desperdí-

cio. Exemplo disso foi a TheLED, que mos-

trou a economia de custos que os postos 

podem ter ao adotar painéis de led, além 

de melhorar a manifestação visual e con-

tribuir para a atratividade do negócio. Se-

gundo a empresa, os painéis podem, inclu-

sive, trazer renda extra para o posto, por 

meio de anúncios de parceiros.

O mesmo conceito foi apresentado pe-

la Crialed, que apresentou na feira a solu-
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ção digital Signage para painéis de LED em 

postos e lojas de conveniência. Segundo 

Murilo Martins, do atendimento comercial, 

a solução permite que toda a comunicação 

impressa seja substituída pela digital. “Isso 

traz uma agilidade no processo, economia 

na distribuição e, também, menor impacto 

ambiental, uma vez que as impressões grá-

ficas não serão mais necessárias”, disse.

Já a ITP Industrial trouxe a proposta de 

geração de energia solar, com instalação de 

painéis fotovoltaicos no telhado dos postos. 

A empresa também lançou, para o merca-

do brasileiro, a nova linha de carregadores 

rápidos para carros elétricos Fusion Wall/

Street, da multinacional Ingeteam.

Para economia de água, as empresas Cec-

cato, Istobal e TotalEnergies trouxeram seus 

equipamentos para lavagem de veículos, in-

cluindo sistemas para captação e reuso. 

DIVERSIFICAÇÃO E CONVENIÊNCIA

Além das lojas de conveniência fran-

queadas, a Aghora também participou 

do evento, divulgando seu modelo de li-

cenciamento de marca, que funciona de 

forma diferente das franquias e promete 

maior rentabilidade ao revendedor.

Outro destaque foram as lavanderias 

compactas, automatizadas, que podem 

ser instaladas em uma pequena área do 

posto, como a rede de franquias Laun-

dromat e 60 minutos. Sem funcionários, 

o próprio consumidor opera as máquinas 

e paga pelo serviço por um totem. A rede 

60 minutos inaugurou a primeira loja em 

um posto há sete anos e, hoje, conta com 

150 lavanderias, das quais cerca de 70% 

funcionam no espaço das revendas. Nesse 

modelo, as lavanderias ficam abertas fora 

dos horários convencionais, 24 horas.

CONVENIÊNCIA DAS GRANDES MARCAS 

Os estandes das três grandes distribui-

doras com as atrações das lojas de con-

veniência am/pm, Shell Select e BR Mania 

estiveram lotados nos três dias de evento.

A Shell Select buscou inovar no food ser-

vice. “Após a pandemia, decidimos refor-

çar os investimentos nesta categoria, bus-

cando inovações que serão implementa-

das primeiro nas lojas próprias e apresenta-

das aos franqueados posteriormente. Ou-

tras novidades são uma máquina de café 

exclusiva e bebidas alcoólicas com oferta 

de drinks prontos, uma tendência de mer-

cado. Saindo do segmento de alimentação 

e bebida, apostaremos muito na experiên-

cia do cliente dentro de nossas lojas, crian-

do sempre um ambiente aconchegante”, 

destacou Roberto Barbera Rincon, diretor 

Comercial & de Marketing do Grupo Nós.
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PILOTOS ATRAEM PÚBLICO

Para chamar a atenção dos visitantes, 

algumas distribuidoras convidaram pilo-

tos da Stock Car para atrair o público. 

No estande da Vibra, Felipe Massa e Jú-

lio Campos, pilotos da Lubrax | Podium 

Stock Car Team, participaram de uma 

sessão de fotos com o público no estan-

de dos Postos Petrobras.  

A Vibra também exibiu na feira um  

veículo de volta rápida semelhante aos da 

equipe Lubrax | Podium Stock Car Team 

para a disputa do campeonato.   

A Ipiranga recebeu em seu estande os 

pilotos César Ramos e Thiago Camilo, do 

Ipiranga Racing Stock Car, no primeiro 

dia do evento. E também disponibilizou 

o Simulador Ipiranga, que proporcionou 

ao participante experimentar uma corri-

da em Interlagos.

E no estande da Ale, a participação 

foi de Rubinho Barrichello, que esteve 

presente no primeiro dia de evento. O 

seu carro de corrida da Stock Car ficou 

em exposição durante todos os dias na 

feira da ExpoPostos. n

Empresas de equipamentos 
apresentaram novos modelos de 
bomba, que estão prontas para 
atender ao novo Regulamento 
Técnico do Inmetro
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Desde a promulgação da Constituição Fede-
ral, nos idos de 1988, batalhas nos Tribunais 
Trabalhistas vêm sendo travadas para que pre-
valeça a interpretação do artigo 7º, inciso XXVI 
da Constituição, no que diz respeito ao reco-
nhecimento das Convenções e Acordos Cole-
tivos de Trabalho.

Agora, em 2 de junho de 2022, o Supre-
mo Tribunal Federal finalizou o julgamento do 
Tema de Repercussão Geral de número 1046, 
que discutia a possibilidade de as Convenções 
e Acordos Coletivos do Trabalho, firmados 
com o sindicato de empregados, restringirem 
direitos trabalhistas não previstos na Consti-
tuição Federal, prevalecendo assim sobre a le-
gislação infraconstitucional.

A recente decisão do STF se reveste de gran-
de importância para as relações trabalhistas, na 
medida em que coloca em primeiro plano a ne-
gociação entre as partes, privilegiando o con-
senso e a negociação sindical diante da especi-
ficidade da categoria, o que coloca o Brasil em 
conformidade com as Convenções 98 e 154 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Ao finalizar o julgamento do Tema de Reper-
cussão Geral 1046, o Supremo Tribunal Fede-
ral fixou a seguinte tese: “são constitucionais 
os acordos e as convenções coletivas de traba-
lho, que, ao considerarem a adequação seto-
rial negociada, pactuam limitações ou afasta-
mento de direitos trabalhistas, independente-
mente da explicitação de vantagens compen-
satórias, desde que respeitados os direitos ab-
solutamente indisponíveis”.

Em sua análise prática, o Tema de Repercus-
são Geral 1046, julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal, prevê que a negociação sindical preva-

lece sobre a lei, inclusive para restringir direitos 
trabalhistas, desde que respeitado o patamar 
mínimo de direitos constitucionais.

Com o julgamento, o Supremo Tribunal Fe-
deral deixou claro que o negociado se sobre-
põe ao legislado. Essa decisão fortalece os 
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, 
que passam a prevalecer sobre a lei.

A partir da publicação deste julgamento, há 
definição geral de protagonismo da negociação 
sindical. A prevalência do acordado sobre o le-
gislado incentiva a negociação entre as partes e 
traz segurança jurídica ao Acordo Coletivo de 
Trabalho e à Convenção Coletiva de Trabalho.

Indiscutível é que o STF referendou, a um só 
tempo, em sua decisão vinculativa sobre o te-
ma, dois importantes princípios basilares envol-
tos à negociação coletiva: a criatividade jurídica 
e a adequação setorial negociada.

Prevalência do acordado sobre o legislado 

A negociação sindical 

prevalece sobre a lei, inclusive 

para restringir direitos

trabalhistas, desde que 

respeitado o patamar

mínimo de direitos 

constitucionais
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

11/07/2022 - 15/07/2022 3,495 3,385

18/07/2022 - 22/07/2022 3,520 3,368

25/07/2022 - 29/07/2022 3,468 3,308

01/08/2022 - 05/08/2022 3,376 3,210

08/08/2022 - 12/08/2022 3,379 3,078

julho de 2021 3,329 3,324

julho de 2022 3,470 3,318

Variação 11/07/2022 - 
12/08/2022

-3,3% -9,1%

Variação julho 2022 x 
julho 2021

4,3% -0,2%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

11/07/2022 - 15/07/2022 2,930 2,946

18/07/2022 - 22/07/2022 2,934 2,904

25/07/2022 - 29/07/2022 2,943 2,867

01/08/2022 - 05/08/2022 2,864 2,765

08/08/2022 - 12/08/2022 2,805 2,638

julho de 2021 2,927 2,899

julho de 2022 2,927 3,915

Variação 11/07/2022 - 
12/08/2022

-4,3% -10,4%

Variação julho 2022 x 
julho 2021

0,0% -1,0%

em R$/L

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL ANIDRO (em R$/L) EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL HIDRATADO (em R$/L)

Fonte: CEPEA/Esalq
Nota 1: Incluso Pis/Cofins, correspondente a R$ 0,1309.
Nota 2: Preço para vendas interestaduais.

TABELAS
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TABELAS

Atos Cotepe/PMPF 01, 02, 03 e 04/2022 e Atos Cotepe/ICMS 61, 62, 63, 69 e 70/2022  (Referência 16/08/2022)

FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ga

so
lin

a

UF 73% 
Gasolina A

27% Etanol 
Anidro (1) 

27% PIS/
COFINS 

Anidro (3)

73%  
CIDE (2)

73% PIS/
COFINS (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
Distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 2,6177 0,9097 0,0000 0,0000 0,0000 0,9227 4,450 17,0% 5,3825
AL 2,5434 0,8908 0,0000 0,0000 0,0000 0,9512 4,385 19,0% 4,9620
AM 2,5280 0,9124 0,0000 0,0000 0,0000 0,8769 4,317 18,0% 4,8180
AP 2,6197 0,9205 0,0000 0,0000 0,0000 0,7863 4,326 18,0% 4,3222
BA 2,4222 0,8962 0,0000 0,0000 0,0000 0,9052 4,224 18,0% 4,9872
CE 2,5174 0,9070 0,0000 0,0000 0,0000 0,9038 4,328 18,0% 4,9712
DF 2,6793 0,8038 0,0000 0,0000 0,0000 0,8859 4,369 18,0% 4,9000
ES 2,5773 0,8959 0,0000 0,0000 0,0000 0,8361 4,309 17,0% 4,8805
GO 2,6762 0,8011 0,0000 0,0000 0,0000 0,8662 4,344 17,0% 5,0587
MA 2,4940 0,9016 0,0000 0,0000 0,0000 0,8592 4,255 18,0% 4,7209
MG 2,6329 0,8905 0,0000 0,0000 0,0000 0,9185 4,442 18,0% 5,0802
MS 2,6716 0,8173 0,0000 0,0000 0,0000 0,8152 4,304 17,0% 4,7554
MT 2,7429 0,8227 0,0000 0,0000 0,0000 0,8404 4,406 17,0% 4,8970
PA 2,5228 0,9043 0,0000 0,0000 0,0000 0,8434 4,270 17,0% 4,9120
PB 2,5004 0,8867 0,0000 0,0000 0,0000 0,8518 4,239 18,0% 4,6905
PE 2,5285 0,8867 0,0000 0,0000 0,0000 0,8732 4,288 18,0% 4,8086
PI 2,5255 0,8921 0,0000 0,0000 0,0000 0,9144 4,332 18,0% 5,0242
PR 2,5747 0,8905 0,0000 0,0000 0,0000 0,8438 4,309 18,0% 4,6752
RJ 2,6244 0,8905 0,0000 0,0000 0,0000 0,9719 4,487 18,0% 5,3637
RN 2,5054 0,8908 0,0000 0,0000 0,0000 0,9138 4,310 18,0% 5,0231
RO 2,5926 0,9097 0,0000 0,0000 0,0000 0,8763 4,379 17,5% 4,9550
RR 2,5747 0,9124 0,0000 0,0000 0,0000 0,7967 4,284 17,0% 4,6320
RS 2,5925 0,9090 0,0000 0,0000 0,0000 0,8448 4,346 17,0% 4,9640
SC 2,6088 0,8986 0,0000 0,0000 0,0000 0,7912 4,299 17,0% 4,6362
SE 2,6210 0,8908 0,0000 0,0000 0,0000 0,8773 4,389 18,0% 4,8279
SP 2,6039 0,8824 0,0000 0,0000 0,0000 0,8331 4,319 18,0% 4,6133
TO 2,5852 0,8146 0,0000 0,0000 0,0000 0,9236 4,323 18,0% 5,0801

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,335
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AC 4,8995 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9311 6,182 17,0% 5,0051
AL 4,7453 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9022 6,264 17,0% 4,1108
AM 4,7888 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9657 6,106 18,0% 4,0084
AP 4,8927 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9313 6,175 17,0% 4,2715
BA 4,1110 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8273 5,554 18,0% 3,9810
CE 4,7926 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9656 6,374 18,0% 4,1649
DF 4,9348 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,7702 6,324 14,0% 4,0840
ES 4,8216 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,6466 6,076 12,0% 3,8626
GO 4,9362 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,7719 6,326 14,0% 4,0347
MA 4,7307 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9540 6,301 18,0% 3,9567
MG 4,9262 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,8237 6,358 15,0% 4,0089
MS 4,9470 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,6637 6,229 12,0% 4,0357
MT 5,0184 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,8984 6,536 16,0% 4,2669
PA 4,7732 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9082 6,033 17,0% 4,2736
PB 4,7212 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9504 6,288 18,0% 3,9196
PE 4,7698 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8535 6,240 16,0% 4,0677
PI 4,7696 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9618 6,348 18,0% 4,0893
PR 4,8415 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6468 6,101 12,0% 3,7497
RJ 4,8807 0,6112 0,0000 0,0000 0,0000 0,6540 6,146 12,0% 4,0551
RN 4,6762 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9425 6,235 18,0% 4,0664
RO 4,8685 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9267 6,146 17,0% 4,2020
RR 4,8464 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9234 6,121 17,0% 4,1103
RS 4,8167 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6427 6,073 12,0% 3,8763
SC 4,8959 0,6142 0,0000 0,0000 0,0000 0,6547 6,165 12,0% 3,8571
SE 4,8410 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9749 6,432 18,0% 3,9626
SP 4,8635 0,6062 0,0000 0,0000 0,0000 0,7204 6,190 13,3% 3,8692
TO 4,8431 0,3442 0,0000 0,0000 0,0000 0,7318 5,919 13,5% 3,9075

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 6,178 
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FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4)*: PMPF/Base de cálculo do ICMS
(*) - Exceto para óleo diesel, base de cálculo = preço médio refinaria/ICMS Próprio - AM/CE/DF/ES/GO/MA/MG/PA/PB/PE/PR/RJ/RN/RS/SC/SP
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (7): Aplicado sobre o PMPF do fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019 
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinarias) de 16/08/2022 para a Gasolina e 12/08/2022 para o Óleo Diesel   -  Atos Cotepes 01,02,03 e 
04/2022 e Atos Cotepes 61,62,63, 69 e 70/2022
Preços para o Estado da Bahia (S.Fco do Conde, Candeias, Jequié e Itabuna -  Refinaria Acelen) - ref. 13/08/2022.
Tributos Federais foram “zerados” - Lei Complementar 192 de 11/03/2022 e 194 de 23/06/2022
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq).A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos 
dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a colaborar com a transparência do mercado e com a 
efetivação da competitividade do setor.
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AC 4,9336 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9376 6,222 17,0% 4,8600

AL 4,7668 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9063 6,289 17,0% 4,1771

AM 4,8296 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9739 6,155 18,0% 4,1186

AP 4,9142 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9354 6,201 17,0% 4,5979

BA 4,1425 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8336 5,592 18,0% 4,0752

CE 4,8334 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9738 6,423 18,0% 4,1756

DF 4,9848 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,7780 6,382 14,0% 4,2030

ES 4,8627 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,6521 6,123 12,0% 3,9718

GO 4,9771 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,7783 6,374 14,0% 4,1317

MA 4,7938 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9667 6,377 18,0% 4,0339

MG 4,9756 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,8320 6,416 15,0% 4,1031

MS 4,9685 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,6665 6,253 12,0% 4,1574

MT 5,0399 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,9022 6,561 16,0% 4,3549

PA 4,8188 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9169 6,087 17,0% 4,2841

PB 4,7463 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9555 6,318 18,0% 4,0017

PE 4,7913 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8574 6,265 16,0% 3,9228

PI 4,7947 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9669 6,378 18,0% 4,1545

PR 4,8786 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6518 6,144 12,0% 3,8360

RJ 4,9256 0,6112 0,0000 0,0000 0,0000 0,6600 6,197 12,0% 4,1727

RN 4,7058 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9485 6,270 18,0% 4,2422

RO 4,8981 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9324 6,182 17,0% 4,2720

RR 4,8760 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9290 6,156 17,0% 4,1634

RS 4,8616 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6487 6,124 12,0% 3,9677

SC 4,9448 0,6142 0,0000 0,0000 0,0000 0,6612 6,220 12,0% 3,9371

SE 4,8661 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9800 6,462 18,0% 4,0543

SP 4,9046 0,6062 0,0000 0,0000 0,0000 0,7265 6,237 13,3% 3,9902

TO 4,8656 0,3442 0,0000 0,0000 0,0000 0,7352 5,945 13,5% 3,9444

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 6,224
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TABELAS
AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS
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Fonte: Petrobras
Nota: As tabelas e informações sobre a composição de preços estão disponíveis no site da empresa, seção Nossas Atividades/ Preços de Vendas de Combustíveis  
(https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/)
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PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Período: 01/01/2020 à 01/06/2022 - (Preço Médio Brasil)*

Gasolina comum:

Óleo Diesel S10:

Etanol Hidratado comum:

Obs: 
1 – Não disponíveis os preços da revenda, relativos às semanas de 23/08 a 17/10/2020
2 – A partir de 17/08/2020 os dados de distribuição de etanol hidratado não contemplam a parcela de ICMS/Substituição
3 – Desde a semana iniciada em 23/08/2020 os preços de distribuição são informados pelas distribuidoras à ANP através do SIMP
(*) Fonte: ANP – Painel Dinâmico de Preços de Combustíveis e Derivados do Petróleo, em 16/08/2022.


