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Pandemia favorece golpes virtuais
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TRRs e cerca de 71 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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Ao longo de quase nove meses de convivência com a Covid-19 no
país, passamos incorporar novos hábitos em nossa rotina, principalmente
quem optou por se preservar da pandemia.
Com o coronavírus, passamos mais tempo em frente ao computador,
seja trabalhando, estudando ou em busca de entretenimento nas redes. Os
contatos por Whatsapp ou Telegram passaram a substituir os bate-papos
com amigos e também foram incorporados como ferramenta de trabalho.
Os carrinhos de compras pela internet ganharam mais frequência do que
as compras em lojas físicas ou shoppings do mundo real.
Estes hábitos abriram brechas para hackers que se aproveitam do momento para aplicar golpes virtuais. Qualquer um pode ser vítima, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o governo do Distrito Federal
sofreram invasão em seus sistemas. A Reportagem de Capa desta edição
mostra que os postos também estão vulneráveis e podem sofrer golpes cibernéticos. Vale a pena conferir quais são as medidas de prevenção e as
principais preocupações da revenda neste momento em que dependemos
cada vez mais da tecnologia. Nesta edição, recomendamos a leitura de duas
outras matérias que complementam a reportagem principal, que são o novo
sistema de pagamento PIX e a gestão remota de postos de combustíveis. Os
três temas foram redigidos por Rosemeire Guidoni.
Também trazemos nesta edição uma atualização sobre como andam
as discussões do novo formato do Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC), que excluiu a divulgação de preços das distribuidoras, entre
ANP e Fecombustíveis. E na seção Meio Ambiente trazemos um panorama dos 15 anos de logística reversa dos lubrificantes, a sua expansão nos
estados e os próximos desafios (Mônica Serrano).
Na seção Conveniência, mostramos como as lojas podem aproveitar
melhor algumas modalidades distintas de atendimento no food service,
como o grab and go (pegue e leve) e aprimorar o atendimento delivery,
por Adriana Cardoso.
A seção Mercado traz um panorama do setor do GNV, que tem potencial para ganhar expansão na matriz energética com a abertura do
mercado do gás, porém ainda esbarra nos gargalos de infraestrutura. Na
mesma seção também abordamos as principais dificuldades da revenda de
GLP com os aumentos de preços do produto nas refinarias.
O setor de etanol é outro destaque desta edição. Apresentamos a evolução das vendas do biocombustível, passado o pior momento da pandemia, embora ainda não tenha atingido os mesmos níveis de 2019. A
reportagem também mostra como andam as discussões da proposta da
ANP de permitir que as usinas possam comercializar etanol hidratado
por meio da criação de um distribuidor vinculado (Adriana Cardoso).
Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora
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Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis

Nova tecnologia contra as fraudes

Juntando todas as
fraudes, nosso setor
e o país perdem
em torno de R$ 23
bilhões por ano.
É um rombo nos
cofres públicos em
torno de R$ 7,2
bilhões somente nos
combustíveis
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Nós, da revenda de combustíveis, combatemos por décadas as ilegalidades do setor.
Das bombas fraudadas às sonegações de impostos, temos convivido com os mais diversos tipos de crimes. E agora, com a pandemia, também corremos o risco de sermos vítimas dos golpes virtuais, com a invasão nos sistemas e captação dos dados, enquanto
pessoas físicas ou jurídicas.
Apesar disso, os golpes do mundo real ainda são os que mais nos afetam e podem
levar ao encerramento do negócio. Vamos supor que o meu vizinho cometa o crime da
bomba fraudada (quando o consumidor pede para abastecer 20 litros, mas leva, por
exemplo, somente 16 litros de combustível). Além de enganar o consumidor, ele arrasta
junto todos os revendedores da vizinhança que trabalham honestamente.
Juntando todas as fraudes, nosso setor e o país perdem em torno de R$ 23 bilhões
por ano. Entre as mais graves, sofremos com a sonegação fiscal, que causa prejuízo para a
economia como um todo. É um rombo nos cofres públicos em torno de R$ 7,2 bilhões
somente nos combustíveis (68% disso, ou seja, R$ 4,9 bilhões só no etanol).
Nosso negócio também é alvo de organizações criminosas, que utilizam o posto para descarregar combustíveis roubados dos dutos da Petrobras ou de caminhões-tanques
também subtraídos, entre outros crimes.
Já fizemos denúncias, solicitamos auxílio das autoridades governamentais, como o
Ministério da Justiça, e também recorremos ao Ministério de Minas e Energia, recentemente, para nos ajudar a combater as irregularidades.
Alguns locais do país se mobilizaram para encontrar uma solução para a evasão fiscal
dos combustíveis. É o caso do estado de Santa Catarina, que tornou lei a instalação do
sistema Medidor Volumétrico de Combustíveis (MVC) nos postos revendedores, para
impedir a fuga de arrecadação do ICMS. O sistema é utilizado pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina para controlar as entradas e saídas de combustíveis nos tanques dos
postos. Apesar de ser uma boa iniciativa, ela tem falhas e seu custo é bastante alto para
o revendedor: aproximadamente R$ 70 mil. Em princípio, a ideia seria implementar o
MVC no estado e estender este modelo para as demais unidades da federação.
Recentemente, tivemos contato com uma solução tecnológica bastante viável, segura
e mais econômica do que o MVC, que é o chamado pulser com criptografia. Este sistema
atenderia plenamente à revenda nacional e viria a calhar neste momento em que se discute a implementação da certificação digital padrão ICP-Brasil das bombas medidoras, pelo
Inmetro, e também ajudar a secretarias de Fazenda a controlar os combustíveis vendidos.
A revenda nacional tem ciência de que a Portaria Inmetro 559/2016 estabeleceu novos parâmetros metrológicos. Conforme as novas regras, os postos deverão trocar todas
as bombas, substituindo-as por tecnologia mais segura. Os fabricantes do equipamento
aguardam, desde esta época, a definição da certificação digital das novas bombas, que
inclui também a instalação dos sistemas de recuperação de vapores nestes equipamentos,
dentro do mesmo cronograma de troca das bombas.
Portanto, as discussões atuais no Inmetro têm dois alvos: padrão de certificação digital com foco em segurança e também nos sistemas de recuperação de vapores.
Em recente reunião online, propus ao Inmetro que considerasse na nova norma técnica a permissão da adoção do pulser com criptografia. O mesmo sistema poderia contribuir com a redução de fraudes tanto volumétricas (bomba fraudada) quanto fiscais,
de evasão do ICMS nos estados. Este equipamento permite que as secretarias de Fazenda acompanhem as saídas de combustíveis dos tanques. Ele também seria um sistema
bastante eficiente em relação à segurança. Hoje, não existe no mercado uma bomba de
combustível que seja inviolável. Além disso, seu custo é mais acessível para a revenda nacional. A instalação deste sistema seria em torno de R$ 400 a R$ 500 por bomba.
Esta tecnologia ainda não está disponível no Brasil, mas nos países desenvolvidos é
largamente utilizada. O que me chamou mais a atenção é que este sistema permite ser
instalado tanto em bombas antigas (cerca de dez anos) como também pode ser agregado
às novas. Para a revenda, seria bastante benéfico não ter de trocar o parque de bombas
imediatamente, por causa das sucessivas crises que o setor vem enfrentando, principalmente a deste ano, que poderá continuar em provável segunda onda, além dos danos
causados pelas ilegalidades que temos no setor.

MERCADO

Revenda questiona novo
formato de divulgação de preços
Debate sobre o novo LPC coloca revenda e ANP em posições opostas pela exclusão
dos preços das distribuidoras e descompasso da divulgação dos elos do downstream,
podendo trazer consequências graves para os postos

Agência Brasil/Marcelo Camargo

Novo formado da
pesquisa de preços da
ANP mantém a coleta
de preços nos postos,
mas não capta mais
as informações das
distribuidoras

POR MÔNICA SERRANO

Desde 23 de outubro, a ANP
voltou a divulgar em seu site a pesquisa de preços dos combustíveis
sob o novo formato, denominado
Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC). Uma das questões
mais controversas para a revenda
é que o novo modelo não capta
mais os preços das distribuidoras,

que são informados à Agência via
Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP).
Este fato tem gerado debate entre
revenda e ANP, e até o momento
não se chegou a um consenso.
Conforme publicado na reportagem da edição 183 da Combustíveis & Conveniência, de acordo
com a análise jurídica da Fecombustíveis, o novo modelo de di-

vulgação da ANP remete à falta
de isonomia de tratamento entre
os agentes da mesma cadeia. Enquanto as refinarias e os postos
são obrigados a informarem seus
preços de forma frequente, as distribuidoras, que representam o
elo intermediário da cadeia, terão
uma regra diferenciada, que deverá consolidar dados mensais ante os semanais da pesquisa de preCombustíveis & Conveniência • 7

MERCADO

8 • Combustíveis & Conveniência

Divulgação dos preços das
distribuidoras no mesmo timing da
revenda fortalece a transparência
do mercado e serve como defesa da
revenda em supostas acusações de
preços abusivos pelos Procons estaduais

“a falta de sincronia entre os dados
coletados prejudicará bastante a
análise do comportamento dos preços de revenda e de distribuição,
reduzindo a transparência que se
almeja por meio do LPC”.
Paulo Miranda Soares, presidente da Fecombustíveis, resume
os principais impactos do novo
formato para a revenda. “Para nós,
a pesquisa de preços é muito importante para evitar que haja preços discriminatórios ou imposição
de preços não competitivos a postos bandeirados por parte das distribuidoras. A pesquisa de preços
junto às distribuidoras também é
imprescindível para efetuar a nossa defesa junto aos Procons, que,
muitas vezes, nos acusam de praticar preços abusivos ao consumidor
cada vez que os valores da gasolina ou do diesel sobem nas refinarias”, disse.
A Federação enviou um segundo ofício, nº 52/2020, em 21 de
julho, no qual reafirma o seu entendimento de que a falta de sincronia temporal, em relação aos
dados de preços coletados pelo
LPC (revenda) e o SIMP (distribuição), prejudicará a qualidade
e a transparência das informações
disponibilizadas pela ANP.
Em ambos ofícios enviados, a
Fecombustíveis solicitou a suspensão
do novo modelo LPC, para permitir uma análise mais aprofundada do

Agência Brasil/Marcelo Camargo

ços da revenda. Isso representa um
descompasso no timing de divulgação, podendo trazer sérios prejuízos aos revendedores, pela falta
de transparência e de isonomia de
acesso à informação.
A mudança foi implementada
com base na nota técnica 43/2020,
elaborada pela Superintendência
de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica da
ANP, em 17 de julho. Desde então, não foi realizado um debate
com o setor no âmbito de consulta e audiência pública, para ouvir
os agentes envolvidos. Nem tampouco foi realizado um workshop,
outro recurso comum da Agência quando tem a intenção de ampliar o diálogo acerca de possível
mudança nas regras ou atualização
das resoluções.
O diálogo com a ANP tem
ocorrido por meio de ofícios e
reuniões online com a Fecombustíveis. Na primeira manifestação,
a Federação enviou o ofício nº 50
à agência reguladora, em 10 de julho, para demonstrar as primeiras impressões acerca das mudanças propostas sobre a divulgação
de preços das distribuidoras. Neste ofício, a Federação expôs como
prejudicial a exclusão da divulgação de preços de compra dos combustíveis pagos pelos postos às distribuidoras no mesmo formato da
revenda, via LPC. A principal argumentação é que as informações
de preços destas empresas, comunicadas pelo SIMP, são divulgadas
mensalmente, enquanto as cotações dos preços na bomba pela revenda, por meio do LPC, são semanais. De acordo com o ofício,

impacto da mudança tanto aos agentes regulados, quanto também a terceiros, que fazem uso dos dados.
Em resposta aos primeiros ofícios, a ANP justificou que a mudança proposta não passaria de
simples alteração metodológica,
sendo que a informação sobre preços de venda das distribuidoras aos
postos continuarão a ser publicados no SIMP, o que, em sua visão,
não acarretaria prejuízo coletivo.
O argumento principal defendido pela agência reguladora é que
a divulgação das informações pelas
distribuidoras poderia, em tese, revelar a precificação de cada agente econômico em seus mercados
de atuação, o que é contrário aos
princípios concorrenciais que devem orientar a ação pública, uma
vez que deixariam transparecer informação capaz de conferir vantagem competitiva aos competidores
efetivos ou potenciais das distribuidoras. Para a ANP, a divulgação dos
dados pelas companhias “reforça a
possibilidade de conluio entre os
agentes econômicos”, leia-se, formação de cartel da distribuição.
No entanto, por cerca de 20
anos, a ANP manteve o formato
antigo da pesquisa, que monitorava e divulgava os preços praticados
pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, semanalmente. Até então, a divulgação de
preços semanais pelas distribuido-

ras não representava risco à possibilidade de formação de cartel.
A Federação enviou então o
terceiro ofício, nº 57/2020, no
qual defendeu de forma mais
contundente o ponto de vista da
revenda. Para a Fecombustíveis,
o argumento da ANP não se sustenta e vai contra o princípio da
transparência ampla e irrestrita
para todos os agentes regulados.
Neste ofício, a entidade destaca que a publicação de preços da
distribuição, em conjunto com os
preços das refinarias e os dos postos, de forma coerente e concatenada, permite que os revendedores e a sociedade fiscalizem o
exercício de poder econômico das
distribuidoras, que compõem um
mercado oligopolístico.

Desta forma, ao conhecer os
preços praticados pelas distribuidoras, os revendedores, principalmente os embandeirados, podem
negociar melhores condições de
compra, barateando o preço dos
combustíveis ao consumidor final. “A transparência de mercado
é um fator decisivo para o legítimo
exercício de negociação por preços
mais competitivos”, destacou um
dos trechos do ofício. Ou seja, trata-se de informação pró-competitiva, que permite um contraponto importante à probabilidade do
exercício de poder de mercado do
oligopólio da distribuição.
Arthur Villamil, consultor jurídico da Fecombustíveis, analisa
que as informações de preços das
distribuidoras são essenciais para

manter a transparência do mercado, e também são utilizadas defender a revenda de suposta acusação
de preços abusivos pelos órgãos de
defesa do consumidor, como os
Procons estaduais, fato bastante
corriqueiro no cotidiano da revenda. Nesse sentido, a pesquisa de
preços mostra os custos reais praticados pelas distribuidoras para demonstrar a ausência de abusividade nos valores cobrados na bomba
para o consumidor final.
Do ponto de vista da defesa da
concorrência, Villamil afirma que
a divulgação de preços pelas distribuidoras também pode inibir situações de abuso de poder econômico destas empresas, no sentido
de evitar diferenças exacerbadas
de valores cobrados aos postos de
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uma mesma região, sem justificativa plausível.
Para o consultor jurídico da Fecombustíveis, a diferenciação de
preços somente poderá ser praticada pelas distribuidoras se houver efetiva racionalidade econômica que a justifique. As três variáveis econômicas que possibilitariam a diferenciação legítima
de preços seriam: volume, prazo
de pagamento e frete. Assim, postos localizados no mesmo mercado relevante geográfico, que adquirem volumes similares e pagam
em prazos similares não devem sofrer diferenciação de preços, pois
serão prejudicados em seus contratos com a distribuidora e também
perderão capacidade competitiva
em relação aos seus concorrentes,
prejudicando, em última instância, os consumidores.
Como se sabe, no setor da
revenda não é incomum ocorrerem questionamentos sobre
práticas abusivas das distribuidoras em relação à revenda embandeirada. Villamil cita, por
exemplo, situações de conflito,
como abuso da tutela de fidelidade à bandeira, prática de preços discriminatórios, imposição de condições não competitivas e preços predatórios. “Estes fatores são fundamentais nos
processos judiciais de defesa da
concorrência e nas discussões de
violações contratuais das distribuidoras; daí a preocupação da
revenda ante a alteração pretendida pela ANP, que irá praticamente inviabilizar a produção
da prova documental de discriminação arbitrária de preços de
10 • Combustíveis & Conveniência

Reinício por etapas
O LPC retomou a divulgação de preços da revenda nos estados
brasileiros, de forma gradual, em oito fases. A primeira etapa abrange 20% do total da coleta, em 26 capitais estaduais e o Distrito Federal, aumentando gradativamente a coleta de preços a cada quatro
semanas, até chegar a 100% dos municípios (459 localidades), que
constitui a última fase.
A principal melhoria do novo formato, segundo a ANP, foi a
implementação do formulário eletrônico, que antes era impresso, o
qual captura a geolocalização do pesquisador (GPS), com data e hora, e permite a inclusão de fotos do posto e de seu painel de preços.
uma distribuidora em relação
aos postos de sua rede”, disse.
Além dos ofícios enviados, a
Fecombustíveis realizou reuniões
onlines com Bruno Caselli, superintendente de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica (SDR) da ANP, para tratar
do assunto. Em 6 de novembro,
Caselli informou, durante reunião, que o pleito da Federação,
juntamente com os argumentos
da ANP, embasados pela nota técnica 43/2020, foram encaminhados ao Departamento de Estudos
Econômicos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(DEE/Cade), para análise técnica
sobre o tema.
Por sua vez, o DEE/Cade manifestou sua opinião por meio da
nota técnica 41/2020 e emitiu parecer similar ao da ANP. Para o
Cade, a publicidade dos preços
das distribuidoras facilita a formação de cartel no âmbito das companhias. A nota também conclui
que “a publicidade de preços dos
distribuidores em relação aos revendedores possibilita a existência de monitoramento da margem
dos rivais na revenda, permitindo

formas opacas de colusão entre os
referidos agentes e dificultando a
identificação pelas autoridades de
defesa da concorrência, o que representaria combinação do nível
da margem, e não dos preços, e
ainda a inflexibilidade de preços à
semelhança de cláusulas de cliente
mais favorecido”.
Segundo Villamil, que atua há
mais de 17 anos na área de Direito
da Concorrência, nunca houve sequer uma única condenação de distribuidoras pelo Cade por formação
de cartel na distribuição. “A preocupação com a divulgação de preços
de venda das distribuidoras é uma
hipótese genérica e abstrata, que deve ser analisada de forma mais técnica, e não tem qualquer respaldo
empírico, já que nesses mais de 20
anos de divulgação dos preços nunca houve uma condenação de cartel
entre distribuidoras”, disse.
Após o parecer do DEE, a Fecombustíveis está se debruçando sobre as notas técnicas emitidas pelo Cade e ANP, para trazer elementos técnicos consistentes para fundamentar a defesa pela manutenção da
divulgação de preços das distribuidoras no mesmo timing da revenda. ■

O JOGUE LIMPO É:
O Sistema de Logística Reversa das Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante
Usadas e do OLUC (Oléo Lubrificante Usado ou Contaminado).
Que possui Acordo Setorial assinado junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Com 13 termos de compromisso assinados com Secretarias de Meio Ambiente
estaduais (SEMAs) - PR, SP, RJ, MG, ES, BA, AL, PE, PB, CE, RN, MS e DF.
Reconhecido pelo MMA e SEMAs como sistema de Logística Reversa oficial do setor.
Representante habilitado pelos fabricantes e importadores.

Amazonas, Roraima: (92) 3616-4700
Alagoas, Bahia, Distrito Federal
Espírito Santo, Minas Gerais e Sergipe: 0800 033 1520
Amazonas e Roraima: (92) 3616-4700
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte: 0800 181 0120
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul: (67) 3373-0104
Paraná e Santa Catarina: 0800 643 0708
Rio de Janeiro e São Paulo Capital: 0800 941 6222
Rio Grande do Sul: 0800 727 2066
São Paulo Interior: 0800 773 0323

www.joguelimpo.org.br

MERCADO

Paulo Pereira

GLP: política de preços da
Petrobras espreme a revenda
Com mais brasileiros cozinhando em casa, consumo do gás LP cresceu durante a
pandemia e o preço do botijão chegou a R$ 105, em algumas localidades. Na média, no
entanto, revendedores seguraram o repasse ao consumidor
ADRIANA CARDOSO

Presente em quase 100% dos lares brasileiros, o gás LP, mais conhecido como gás de cozinha, voltou aos
holofotes durante a pandemia. Com
mais gente trabalhando, estudando e,
consequentemente, comendo em casa, o consumo do gás subiu e o preço
também. Em algumas localidades, o
botijão foi vendido a R$ 105, conforme mostra levantamento da Agência
Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizado na semana
de 1 a 7 de novembro.
Conforme dados do Sindigás,
o sindicato das distribuidoras de
gás LP, o consumo do botijão cres12 • Combustíveis & Conveniência

ceu 7,79% no período de março
a setembro, quando o isolamento
social foi mais apertado.
Por sua vez, o preço do produto
subiu, em média, 16% na refinaria
até o início de novembro. O último reajuste, anunciado pela Petrobras em 4 de novembro, foi de 5%,
ocasionado pela alta do dólar e dos
preços no mercado internacional.
Ainda que os revendedores façam um esforço para não repassarem o aumento ao consumidor final, isso acaba acontecendo cedo
ou tarde, uma vez que aqueles que
trabalham na legalidade não conseguem suportar essa situação por
muito tempo.

“A Petrobras vem subindo o
preço do gás de cozinha de forma
desordenada e sem critério algum.
Essa é a prova cristalina de que o
oligopólio funciona muito bem no
Brasil, com a proteção das autoridades antitruste e a conivência do
órgão regulador”, criticou José Luiz
Rocha, presidente da Abragás.

Culpa da revenda
Assim como acontece com
os postos quando há reajuste
nos preços dos combustíveis,
Rocha avaliou que a revenda
de GLP “paga o preço que lhe é
imposto e leva a fama pelo aumento dos custos”.

“Isso acontece quando, na verfoi de R$ 28,31 (valor sem imposdade, elas estão reduzindo as martos) na comparação com 4 de nogens necessárias para a sua sobrevivembro de 2020, de R$ 32,86,
vência, a fim de que, justamente,
cujo reajuste foi de 16,07% no peos reajustes não sejam repassados
ríodo. O Índice Nacional de Preços
em sua integralidade aos consumiao Consumidor Amplo (IPCA) de
dores”, pontuou.
2020 está acumulado do ano (até
Na avaliação do presidente da
outubro) em 2,22%.
Abragás, mesmo nos momentos de
O Sistema de Levantamento
queda do barril de petróleo, “o code Preços da ANP mostra que, em
mando monopolista usou como ardezembro de 2019, o preço mégumento a variação do dólar, a desvadio do botijão de gás da revenda
lorização do real e a paridade internaem São Paulo era de R$ 67,66, encional” para aplicar a sequência de requanto na primeira semana de noajustes no GLP que se viu em 2020.
vembro, ficou em R$ 72,28, um
Segundo a Abragás, os dados da
aumento de R$ 4,62, que repreANP mostram que, de janeiro a nosenta cerca de 7% de reajuste revembro de 2020, as distribuidoras tipassado aos consumidores, ante os
veram um aumento real de R$ 4,55
16,07% aplicados pela Petrobras.
para cada botijão de 13 quilos.
“Se a revenda tivesse aplicado a
Já a última cotação do GLP nas
mesma regra da Petrobras, o preço
refinarias, em dezembro de 2019,
do19:20:47
botijão de GLP em São Paulo
GRU-0032-20_FECOMBUSTÍVEIS_anuncio_205x135mm.pdf 1 16/04/2020

deveria ter aumentado cerca de R$
10. Isso demonstra, claramente, que
as revendas não estão conseguindo
repassar os reajustes e muito menos
a reposição dos custos operacionais.
Isso ocorre devido à alta competição
no setor, inclusive com o comércio
informal, outro tema que as autoridades fecharam os olhos e deixaram
correr solto em todo o país”, disse.
Segundo Rocha, o mercado de
distribuição, totalmente concentrado
nas mãos de poucos players, repassa
ao revendedor 100% dos reajustes da
Petrobras, acrescidos dos custos operacionais que não param de subir.
“Enquanto isso, o segmento
revendedor continua sofrendo as
consequências dessa política de
preços que está colocando a sobrevivência de muitos negócios em
risco”, lamentou. ■

Aditivamos a administração do seu faturamento
para você poder ter mais eficiência, agilidade e segurança.

É preciso ter tempo e tranquilidade para fazer os negócios andarem. Para isso,
contrate o Cofre Inteligente e os serviços de Logística de Valores da Protege.
Com eles, além de segurança, f ica muito mais fácil administrar todo o numerário
que passa todos os dias pelo seu estabelecimento.
Entre em contato com nossa equipe comercial e conheça
os benefícios das soluções Protege para o seu posto.

(11) 3156-9000
contato@protege.com.br
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Mais oferta pode
impulsionar GNV
Lei do Gás em tramitação no Senado e a maior oferta do produto com as
reservas do pré-sal contribuirão para ampliar o mercado de gás natural
veicular, que tem sofrido altos e baixos nos últimos anos
POR ADRIANA CARDOSO

O marco regulatório do gás, que
tramita no Senado, e o potencial de
expansão dos gases mais sustentáveis,
como o biometano, reacendem as es14 • Combustíveis & Conveniência

peranças do segmento de gás natural
veicular no país (GNV). Com a Lei
do Gás, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de outubro, o governo federal quer diversificar a matriz energética levando em

conta a injeção de gás que o Brasil receberá com as reservas do pré-sal.
De 2016 a 2019, o mercado de
GNV ensaiou uma recuperação, basicamente impulsionada por incentivos fiscais dados por estados à con-

Lei do Gás pode favorecer
diversificação da matriz de
combustíveis, estimulando o
uso do Gás Natural Veicular

Em agosto, no entanto, pela
primeira vez desde o início da
crise sanitária, o segmento registrou crescimento do consumo de 9,8% em relação a julho
(5 milhões de metros cúbicos
por dia ante 4,8 milhões de metros cúbicos por dia). Mas vale
frisar que dentro de uma base
anterior muito baixa. Em comparação a agosto de 2019, representa queda de 11,4%, distante
da média dos 6 milhões de metros cúbicos por dia registrados
no ano passado.

Pré-sal

Divulgação Comgás

versão de veículos, especialmente
os de frotas de táxis e aplicativos,
que cresceram bastante nos últimos
anos no país. Mas, com a pandemia, o mercado sentiu o impacto
da queda do consumo nos meses
em que a economia ficou paralisada, frustrando as expectativas de
crescimento da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de
Gás Canalizado (Abegás).
“Em abril, no auge da pandemia,
a queda foi de 45,2% em relação ao
mesmo mês de 2019. Em maio, foi
de 39,5% (ante maio do ano passado), ou seja, foi um baque”, disse
Marcelo Mendonça, diretor de estratégia e mercado da Abegás.

A expectativa do governo é de
que o marco regulatório ajude a
reorganizar o mercado de gás natural no país. No entanto, uma das
críticas feitas por Mendonça é que
o projeto não beneficiou os transportes pesados.
“Já temos empresas, como a
Scania, com tecnologia de transporte pesado, mas o projeto, infelizmente, não privilegiou o gás,
o que é um desperdício. A Scania
produz caminhões aqui e os exporta para a Argentina”, pontuou.
O gás natural veicular, segundo ele, ajudaria o Brasil a reduzir
sua dependência de importação
de diesel, “o equivalente a 30 milhões de metros cúbicos por dia”,
volume muito próximo do que
é consumido pelo setor industrial diariamente.
“Se converter uma parcela (de
diesel pelo gás), é um mercado
que se torna importante porque
o Brasil tem potencial de dupli-

car ou triplicar a oferta de gás
natural”, frisou.
O Brasil, segundo ele, tem
1.578 postos de GNV, que dariam
conta de atender ao crescimento
da demanda.
Segundo projeções da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
ligada ao Ministério de Minas e
Energia (MME), a oferta interna de gás natural, retirado das reservas do pré-sal saltará de 59 milhões de metros cúbicos por dia,
em 2018, para 147 milhões até
2030. Isso corresponde somente
à oferta produzida no país, ou seja, sem o auxílio da importação de
gás da Bolívia, que hoje é responsável pelo fornecimento de 30 milhões de metros cúbicos por dia.
O gargalo, claro, está na infraestrutura do Brasil, mas a expectativa é que, com a demanda gerada,
novos investimentos sejam feitos.
Até porque, na esteira do desenvolvimento energético para uma
matriz cada vez mais limpa e diversificada, outros tipos de gases
estão ganhando cada vez mais espaço, como o biometano, já usado
em frotas particulares de empresas
e no transporte público. Este gás,
proveniente de resíduos de esgoto
e restos alimentares, por exemplo
(o biogás é convertido em biometano), pode usar a mesma estrutura de distribuição do gás natural.
A respeito do mercado do biometano, o diretor da Abegás disse
que a sustentabilidade está criando
novas oportunidades para as distribuidoras do país. No Ceará, segundo ele, o biometano representa
Combustíveis & Conveniência • 15

17% da oferta de gás natural, ou
seja, uma fonte renovável.
“O contexto da abertura do
mercado de gás é a mudança climática e o produto vai crescer tanto
que vai gerar um mercado consumidor”, explicou Ricardo Vallejos,
sócio-pesquisador da ConsulGas,
consultoria em gás natural.
De olho nessas mudanças, há
estados e empresas, como a BR
Distribuidora, prospectando negócios e incentivos para fomentar
esse mercado.

Paulo Pereira

MERCADO

Incentivos
No mercado de GNV, Vallejos
contou que ele mesmo tem conhecimento de três projetos de governos estaduais para reduzir impostos para fomentar o uso desse
combustível, hoje usado, em sua
maioria, em frotas de táxis e veículos de aplicativos.
Atualmente, dois estados brasileiros possuem Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) reduzido para veículos abastecidos com GNV. No Rio
de Janeiro, o tributo para veículos
convertidos para o GNV baixou
de 4,0% para 1,5%, enquanto no
Paraná, a queda foi de 3,5% para
1,0% (em ambos os casos, já faz
alguns anos).
Pegando o caso do Paraná como exemplo, o percentual corresponde a uma economia de
R$ 1.250 por ano e a 31% do
preço do kit de conversão, ou seja, é uma forma de compensar o
valor do investimento.
“Essa economia é transformada em renda para o dono do veículo. O estado desonera numa ponta,
16 • Combustíveis & Conveniência

Pandemia causou queda vertiginosa do consumo de GNV. Em abril, pico
da Covid, o consumo caiu 45,2% em relação ao mesmo mês no ano passado

mas estimula o consumo na outra”,
acrescentou o consultor.
Comparativamente à gasolina, o
GNV gera uma economia de 57% ao

motorista e de 53% em relação ao etanol. Essa economia, no entanto, só vale a pena para aqueles que rodam, em
média, 2 mil quilômetros por mês. ■

BR Distribuidora pretende
ampliar investimentos
A BR Distribuidora recebeu, em junho deste ano, autorização da
ANP para comercializar gás natural em todo o território nacional,
incluindo gás natural liquefeito (GNL), que nada mais é que o gás
natural condensado ao estado líquido após purificado, mercado que
poderá ganhar impulso no país para ser utilizado como combustível
em veículos pesados em substituição ao diesel.
Questionada pela reportagem, a empresa disse, por meio de sua
assessoria de imprensa, que o GNV também está no seu radar de
investimentos. “A comercialização de gás é um movimento dentro
da gestão de portfólio, que é uma das dez iniciativas anunciadas pela
companhia, logo após a sua privatização (no ano passado). A autorização pela ANP alinha-se ao plano estratégico da BR, que busca estar
preparada para oferecer a forma de energia que venha a ser escolhida
pela sociedade”, disse a distribuidora, em nota.

CURSOS
A informação é a melhor maneira de prevenir riscos e salvar vidas
Conheça os cursos que atendem à NR-20. Estude a distância!
CURSO INTEGRAÇÃO
Público-alvo:

Trabalhadores de loja de conveniência, escritório, limpeza, jardinagem, manutenção
predial e em áreas afastadas da manipulação de produtos perigosos.
R$ 30,00

Carga horária: 4h

CURSO BÁSICO
Público-alvo:

Supervisores ou gerentes de instalação, supervisores de pista e equipes de
manutenção e inspeção que executam atividades eventuais no setor de abastecimento.
R$ 30,00

Carga horária: 8h

CURSO INTERMEDIÁRIO
Público-alvo:

Frentistas, gerentes e supervisores que executam as atividades habituais e
permanentes no setor de abastecimento.
R$ 30,00

www.nr20ead.com.br

Carga horária: 16h

@nr20ead
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Etanol: estrago
menor que o previsto
Durante os primeiros meses da pandemia, setor acreditava em
queda maior da venda de etanol hidratado. Mas, a partir de
setembro, biocombustível começou a dar sinais de recuperação,
embora em volume mais baixo que 2019

De 1º de abril até 1º de
novembro, o volume de
etanol produzido foi de
27,09 bilhões de litros,
divididos entre 18,53 bilhões
de hidratado e 8,55 bilhões
de etanol anidro
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POR ADRIANA CARDOSO

Depois do susto dos primeiros
meses de isolamento social devido
à pandemia de Covid-19, o mercado de etanol iniciou uma trajetória de recuperação em setembro,
com a reabertura econômica, embora em patamares menores que
os registrados em 2019.
Dados da ANP, compilados
pela União da Indústria da Canade-Açúcar (Unica), mostram que,
em setembro, houve crescimento de 17,9% no consumo médio
mensal de combustíveis do Ciclo
Otto (4,32 bilhões de litros) sobre

as vendas de março a agosto (3,66
bilhões de litros).
Em setembro, a expansão do
etanol hidratado chegou a 21,9%
(1,7 bilhão de litros) e a da gasolina
a 16,4% (3,13 bilhões de litros de
gasolina C), comparativamente aos
meses mais impactados pela pandemia (março a agosto). O etanol hidratado foi bem especialmente nos
estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que possuem incentivos fiscais para o biocombustível, o que contribui para a
manutenção da faixa de preço que
o torna mais competitivo diante da
gasolina (abaixo dos 70%).

Importante destacar que todos
os estados apontaram crescimento nas vendas de etanol hidratado
e gasolina em setembro, em relação ao período de março a agosto
deste ano. Contudo, vale ressaltar
também que a base de comparação
estava em patamares muito baixos,
uma vez que a economia estava
praticamente parada.
De modo geral, as vendas de
combustíveis continuam abaixo
do volume comercializado em
2019. Houve retração de 15,2%
no consumo de hidratado no
período de janeiro a setembro
de 2020 (13,74 bilhões) em re-

Embrapa/ Saulo Coelho Nunes
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Neste ano, mesmo com a pandemia,
a produção de etanol não deve ficar
tão abaixo da produzida em 2019, que
totalizou 32,11 bilhões de litros

Divulgação Única

lação à mesma base de comparação do ano passado.
Enquanto isso, as vendas de
gasolina C atingiram os 25,5
bilhões de litros no período,
volume 9,1% inferior ao registrado na mesma base do ano
anterior.
Em relação à participação no
Ciclo Otto, o etanol hidratado
estava em cerca de 47% no período encerrado em setembro,
um pouco abaixo ainda do que
foi registrado na mesma base de
2019 (48,2%). A meta inicial do
setor era de que o biocombustível viria numa trajetória de ascensão ao longo deste ano, não
fosse a pandemia.
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Fator preço
“Nos primeiros meses de
pandemia – em abril, maio e junho –, a gasolina tomou o lugar do etanol, quando o preço
do barril estava mais baixo, aumentando a competitividade do
preço da gasolina. Desde setembro, no entanto, nós vemos uma
recuperação do etanol”, disse
Martinho Seiiti Ono, presidente da SCA Trading, consultoria
do setor sucroenergético.
Devido à paridade com o mercado internacional, os reajustes
no preço da gasolina propiciaram a volta da competitividade
do etanol hidratado na bomba a
partir de setembro. “Nós esperá-

vamos um cenário muito pior para o etanol, com uma participação de 30 a 40% no Ciclo Otto.
Mas essa queda foi menor”, considerou Ono.
Ainda assim, o analista ressalta que a expectativa antes da pandemia era de que o mercado fosse bem melhor do que foi. “Havia uma expectativa de forte demanda, pois nos dois últimos anos
houve uma recuperação do setor,
mas acabou que a pandemia mudou esse cenário”, disse.
A expectativa alta também
era atribuída ao fato de que, este
ano, foi o primeiro de vigência
do RenovaBio, programa de fomento da cadeia de biocombus-

tíveis. Mas a crise sanitária prejudicou o andamento da política
energética, que também foi parar
na Justiça (leia box).
Nas usinas, no acumulado da
safra, de 1º de abril até 1º de novembro, o volume de etanol produzido foi de 27,09 bilhões de litros, divididos entre 18,53 bilhões
de hidratado e 8,55 bilhões de etanol anidro.
Ao longo de 2019, o volume
produzido totalizou 32,11 bilhões de litros (9,85 bilhões de
anidro e 22,26 bilhões de hidratado), mostrando que, embora a
produção possa não atingir os
mesmos patamares do ano passado, este ano não deve ficar
tão abaixo.
Apesar deste panorama, as
usinas têm buscado diversificar
seus produtos. Do mix de produção, pouco mais de 45% foram convertidos em açúcar, cuja
remuneração está mais competitiva no mercado internacional.

Projeções
Pelas projeções do setor,
2021 não será muito diferente
de 2020, pois há a expectativa de
que a Covid-19 estará entre nós
por mais alguns meses, levando-se em conta que a Europa vive
uma segunda onda da doença,
que já vem ocasionando reflexos
na economia.
“Eu espero que haja continuidade da recuperação da participação
do etanol no Ciclo Otto. Enfim,
precisamos esperar”, disse, com cautela, o presidente da SCA. ■

Distribuidoras levam
RenovaBio à Justiça
Devido à pandemia de Covid-19, a Brasilcom, entidade que representa as pequenas e médias distribuidoras de combustíveis, havia obtido na Justiça uma decisão favorável que permitia às suas associadas
não cumprirem integralmente as metas de descarbonização previstas
no RenovaBio para este ano. No entanto, a ANP recorreu e conseguiu
suspender os efeitos da liminar, o que significa que a meta de descarbonização, que corresponde à venda de 14,53 milhões de créditos (Cbios)
em bolsa, deverá ser cumprida em sua integralidade neste ano.
Na decisão favorável à ANP, a Justiça entendeu que as metas já
haviam sido reduzidas pela metade pelo órgão regulador por meio da
Resolução CNPE nº 8, de 18/08/2020. No entanto, a Brasilcom reivindicava reduzir ainda mais (25%), considerando a queda concedida pelo CNPE.
A Justiça também entendeu que, ao privilegiar somente as associadas à Brasilcom, a decisão acarretaria em concorrência desleal, uma
vez que as grandes distribuidoras, como a BR, Ipiranga e Shell/ Raízen, não estão sob o guarda-chuva da associação.
Quando recorreu à Justiça, a Brasilcom argumentou que o prazo
dado pela ANP era muito curto para o cumprimento das metas em
um mercado fortemente afetado pela pandemia e que os preços comercializados do CBio, na faixa dos R$ 65, poderiam trazer prejuízos
ao consumidor. Entrar na Justiça foi, então, um caminho encontrado
para que conseguissem atingir as metas de 2020.
Em 18 de novembro, a Brasilcom entrou com novo mandado de
segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que as distribuidoras associadas à entidade reduzam em 25% as metas de descarbonizaçao, após ter pedido negado pela Justiça Federal.

Programa
O RenovaBio, ou Política Nacional de Biocombustíveis, é um
programa de fomento da cadeia de biocombustíveis no Brasil, como
etanol e biodiesel. Quanto mais limpa for a produção de uma usina,
mais créditos ela pode vender. As metas de descarbonização devem
ser cumpridas pelas distribuidoras, uma espécie de compensação pelo
fato de elas comercializarem combustíveis fósseis também.
Em sua essência, o programa visa ajudar o Brasil a ter uma matriz
energética mais limpa e cumprir, assim, o compromisso do Acordo
de Paris, em 2015, para que as emissões de gás carbônico sejam reduzidas em 35% até 2030, sobre as bases de 2005.
Além disso, o programa prevê dar mais previsibilidade ao setor,
que, hoje, tem nos preços da gasolina o termômetro para suas vendas.
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ANP coloca em discussão
modelo alternativo de
venda direta
POR MÔNICA SERRANO

Em 24 de novembro, a ANP
realizou a audiência pública para
debater a minuta de resolução que
propôs a flexibilização do modelo atual de comercialização do
etanol hidratado. Dois anos depois da greve dos caminhoneiros,
que gerou a polêmica da discussão
da venda direta do biocombustível das usinas aos postos, e seguindo as diretrizes do Conselho
Nacional de Política Energética
(CNPE), a agência reguladora encontrou um modelo alternativo,
com a criação de um novo agente,
o distribuidor vinculado, para realizar o papel de comercializador
do produto junto aos postos.
A criação do novo agente não
exclui o papel das distribuidoras
na cadeia, atual elo intermediário
do setor, como se propunha com
a venda direta do etanol das usinas aos postos. A proposta é de
que esse novo agente seja vinculado à usina e a comercialização
do produto se restrinja somente à
venda de etanol hidratado oriundo da unidade produtora à qual
mantém ligação. O distribuidor
vinculado também terá requisitos para exercer atividades menores que as atualmente exigidas para a distribuição de combustíveis,
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uma vez que parte desses requisitos já seriam atendidos pelo produtor ao qual estaria vinculado,
segundo a Agência. Entretanto,
ele vai assumir os mesmos tributos do etanol, que são incidentes,
hoje, sobre as distribuidoras.
O novo player (distribuidor
vinculado) foi a solução encontrada pela ANP para viabilizar a
venda direta de etanol hidratado do produtor ao posto revendedor, sem que isso se reflita no
pagamento dos tributos federais
incidentes na etapa de distribuição. Dessa forma, fica mantida a
isonomia concorrencial na esfera
tributária na cadeia de abastecimento, conforme recomendou o
CNPE à agência.
Após seguir as diretrizes das
resoluções 12/2019 e 2/2020 do
CNPE, que solicitou estudo de
impacto regulatório para avaliar o
tema da venda direta, a ANP divulgou a nota técnica 2/2020, que
concluiu que a retirada do elo intermediário, ou seja, das distribuidoras de combustíveis, provocaria um desequilíbrio concorrencial
no setor, uma vez que não haveria margem legal para compensar
a questão tributária. As perdas de
arrecadação dos tributos do etanol poderiam chegar a R$ 2,17 bilhões, de acordo com a Agência.

Conduzida por Patrícia Huguenin Haran, superintendente adjunta de Distribuição e Logística
(SDL) da ANP, a audiência pública contou com a participação de
diversos agentes do setor. A revenda de combustíveis compareceu à
audiência, representada pela Fecombustíveis, Sindcomb e Resan,
juntamente com o setor Transportador-Revendedor-Retalhista, representada pelo SindTRR.

Proposta precisa de ajustes
Para Paulo Miranda Soares,
presidente da Fecombustíveis, a
proposta é bem-vinda do ponto de
vista de abertura do mercado, po-

rém ainda há necessidade de ajustes. Ele manifestou duas preocupações: a sonegação fiscal do etanol e a questão concorrencial dos
postos embandeirados.
Segundo Miranda, a Resolução
do CNPE 2/2020, que substituiu a
Resolução 12/2020, traz entre as diretrizes recomendadas à ANP: “isonomia concorrencial no aspecto tributário e preservação da arrecadação
de tributos de alíquota específica (ad
rem) em relação à comercialização
do etanol hidratado com distribuidores de combustíveis.”
“O ad rem (em reais) seria uma
solução espetacular para este setor,
a exemplo do PIS/Cofins, recolhi-

do direto na fonte. A ANP poderia
fazer um acordo provisório com o
Confaz, até que o Congresso Nacional resolva a questão tributária”,
sugeriu, já que a alteração no formato tributário deverá passar por
mudança na legislação. “Não podemos abrir o mercado sem que seja
possível fiscalizar o setor e coibir a
sonegação fiscal”, complementou.
A grande preocupação da Fecombustíveis tem sido o combate
às irregularidades do setor. Como se
sabe, há um mercado irregular que
atua no setor de etanol sob nome
“barrigas de aluguel”. São distribuidoras de combustíveis de fachada,
que têm como modelo de negócio

o não pagamento de impostos (devedores contumazes), ocasionando
graves danos com a competição desleal. “Só no estado de São Paulo, no
mês de outubro, as barrigas de aluguel venderam 4 bilhões de litros de
etanol, mais do que todas as distribuidoras juntas”, disse Miranda.
Outra preocupação do presidente da Federação é que o novo
formato de negociação de etanol
da ANP favorece os postos bandeiras brancas, mas deixa a desejar à
revenda embandeirada. A sugestão
para manter a competitividade isonômica da revenda seria flexibilizar
as regras para as distribuidoras de
combustíveis (elo intermediário)
atuarem dentro da usina. “Algumas
distribuidoras já fazem isso. A companhia compra etanol da usina e o
revendedor FOB vai lá e retira. Esta
seria a solução viável para os postos
embandeirados”, disse.
Para finalizar, o presidente da
Fecombustíveis pediu para a ANP
manter no novo modelo proposto
a Resolução 44/2013. “É essencial
para nossa segurança manter esta
norma, porque a amostra-testemunha é a nossa única defesa em
caso de não conformidade detectada no etanol”, concluiu.
A Resolução 44/2013 estabelece
que, nos casos em que o combustível adquirido pelos postos é retirado
na base da distribuidora, a companhia responsável pelo fornecimento é obrigada a entregar a amostratestemunha. Se as especificações de
qualidade dos combustíveis não estiverem compatíveis com as definições
da ANP, e, supostamente, virem da
base, a companhia será responsabilizada e penalizada. ■
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PIX: novo meio
de pagamento
pode afetar o seu
negócio?
Disponível desde o dia 16 de novembro, o PIX ainda gera muitas dúvidas,
tanto para os consumidores quanto para as empresas. No caso dos postos de
combustíveis, o receio da insegurança é o principal problema
POR ROSEMEIRE GUIDONI

O PIX está sendo considerado
uma grande inovação nos sistemas de
pagamento no Brasil, especialmente porque foi instituído pelo Banco
Central, que é o órgão regulador e
fiscalizador do setor financeiro. Até
então, a atuação do BC se restringia
à regulação de bancos, fintechs e instituições financeiras. Com o PIX, ele
passa a ser um agente do setor.
Em princípio, o novo meio de pagamento pode trazer benefícios tanto
para quem está pagando pelo produto ou serviço quanto para quem está
vendendo, pois as transações são instantâneas e autorizadas pelo próprio
Banco Central, que também armazenará os dados. Além disso, para transações entre pessoas físicas, não haverá taxas – o que é uma vantagem em
relação a outras modalidades de pagamento e de transferência de valores, como TED e DOC.
Já no caso de pessoas jurídicas,
poderá haver cobrança pelas transa24 • Combustíveis & Conveniência

ções, embora até o fechamento desta
edição o Banco Central não houvesse
estabelecido o valor máximo da tarifa
– lembrando que cada instituição financeira poderá definir se cobrará ou
não alguma taxa. Isso dependerá do
pacote de serviços do cliente e também da própria concorrência do setor. Na primeira semana de operação
do PIX, já havia cerca de 750 instituições financeiras participantes. “Isso significa que, se a taxa cobrada pelo meu banco for muito alta, posso
abrir uma conta em outra instituição
que não cobre nenhuma tarifa”, observou Carlos Eduardo Guimarães
Júnior, presidente do Minaspetro.
Segundo a coordenadora de produtos da LBC Sistemas, Amanda Gomes, que participou de uma live sobre
o tema no dia de estreia do PIX, a convite do Minaspetro, ainda não há definição se, para pessoas jurídicas, a cobrança será fixa ou um percentual da
transação. “O mais provável é que não
exista cobrança ou que ela seja fixa,
mas certamente será menor do que as

atuais tarifas para TED e DOC”, afirmou. Em sua avaliação, para os postos
de combustíveis (e demais empresas
de varejo), o novo meio de pagamento é bastante vantajoso, pois além de o
pagamento entrar em poucos segundos na conta, não há cobrança das altas taxas das empresas de cartões (crédito ou débito). “Além disso, há outras
vantagens, como a redução de dinheiro (papel) no caixa, o que reduz riscos
de assaltos, menor necessidade de idas
ao banco ou contratação de carro-forte, entre outras”, destacou.

Maior simplicidade
“O BC lançou no mercado a possibilidade que o sistema financeiro
merece”, disse Victor Corazza Modena, professor de Economia e Finanças da IBE Conveniada da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Segundo ele,
já era “mais do que necessário” o país
ter um meio mais simples e eficiente
de pagamento. “Estamos entre as dez
maiores economias do mundo. Essa
eficiência e facilidade era o que pre-

Novo meio de pagamento pode
trazer benefícios, tanto para
quem está pagando pelo
produto ou serviço quanto
para quem está vendendo

Agência Brasil

cisávamos no comércio e no dia a dia
do cidadão comum”, ressaltou.
“Se pensarmos que uma TED
é cobrada em muitas instituições –
e nem sempre é pouco –, que um
DOC pode demorar dias para compensar e que um boleto pode gerar
custos pelo simples fato de ser gerado (além do prazo de um dia útil
após o pagamento para ser compensado), fica clara a nossa dor ao utilizar essas ferramentas: ou são caras
ou são extremamente ineficientes”,
avaliou o professor.

Dúvidas da revenda
Apesar de ser uma inovação em
relação a outros meios de pagamento, o PIX vem despertando muitas
dúvidas e insegurança. “Como o posto revendedor vai se certificar de que
o cliente realmente fez o pagamento por meio do PIX? O frentista que
o atendeu terá que consultar a conta da empresa para verificar o crédito?”, questionou José Alberto Miranda Cravo Roxo, revendedor paulista
e conselheiro da revista Combustíveis & Conveniência.
Aliás, essa não é a única dúvida
do setor. A possibilidade (ou não) de
cancelamento das transações, o processo de conciliação e a segurança

do próprio sistema são alguns questionamentos comuns. Com a divulgação do PIX e o início do cadastramento das chaves de acesso, o receio
de golpes digitais aumentou entre os
revendedores (veja mais na pág. 32).
Para Gisele Rodrigues, superintendente da área de Soluções de Meios de
Pagamento do Sicredi, não há razão
para desconfianças. “O PIX é seguro,
desenvolvido pelo BC e homologado
pelas instituições financeiras participantes. O meio de pagamento tem os
mesmos critérios que sistemas como
TED e DOC”, destacou, lembrando
que o PIX não é um novo aplicativo
ou um novo site, mas, sim, uma modalidade de transação oferecida pela
instituição financeira.
“O principal cuidado é justamente ter atenção onde clicar. Sites que pedem cadastros, dados pessoais e detalhes da vida financeira da pessoa são
falsos e frequentemente têm o intuito de obter informações para praticar possíveis golpes”, alertou. “As instituições financeiras já têm seus dados,
portanto não os pedem. Para usar o
PIX, é preciso fazer login na instituição
financeira utilizada, que normalmente usa sistemas de dupla checagem, ou
seja, além da senha do cliente, é necessário usar biometria, reconhecimento
facial, QR Code ou um sistema de códigos dinâmicos”, destacou.

Como garantir a segurança?
Para quem está recebendo o pagamento, uma das alternativas, de
acordo com Samuel Carvalho, ge-

rente do segmento de Postos e Conveniência da Linx, é utilizar um sistema de gestão que permita a integração do PIX com os demais controles do posto. “Para poder oferecer o
PIX aos seus clientes com segurança,
o primeiro passo é encontrar uma solução que permita integrar o meio de
pagamento ao seu sistema de gestão.
Em seguida, é importante criar a sua
chave e definir como será o recebimento dos valores. O mais indicado
é que seja por meio de um QR Code”, explicou.
Para que o varejo use esse sistema, basta que o cliente aponte o seu
smartphone com a câmera aberta para o código bidimensional. Em seguida, na página que abrir, estarão
todas as informações necessárias para finalizar a transação. Como cada
código é único, não existe nenhuma chance de realizar um pagamento duplicado. “Com a integração, o
seu sistema vai receber a confirmação de compra”, afirmou.
Amanda, da LBC, acrescenta que
é importante que o posto tenha um
sistema de automação integrado ao
PIX e utilize QR Codes dinâmicos.
“O CR Code identifica cada transação, o que facilita o processo de conciliação do posto”, explicou. “A cada
transação, será emitido um comprovante, o que garante a segurança para o consumidor e para o estabelecimento comercial”, completou. Além
disso, segundo ela, cada operação gera um Número Sequencial Único
(NSU) diferente.
“O QR Code estático não é recomendado para postos, seja pelo risco
de fraude (substituição indevida do
código), seja para facilitar os controles”, alertou Amanda.
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Tire suas dúvidas
Todos os bancos vão disponibilizar o PIX?
Não. As instituições financeiras ou de pagamento autorizadas pelo BC com mais de 500 mil contas de clientes ativas (considerando contas de depósito à vista, conta de depósito de poupança e conta de pagamento pré-paga) devem obrigatoriamente oferecer a alternativa
aos correntistas. As demais podem ofertar esse serviço de
forma facultativa, desde que façam adesão ao PIX, conforme as regras estabelecidas pelo BC.
As transferências e pagamentos poderão ser feitos 24
horas, inclusive durante finais de semana e feriados.
O cadastro de chaves é obrigatório?
Não, embora seja recomendado pelo BC. Pessoas físicas podem cadastrar até cinco chaves por instituição financeira, e jurídicas, 20 chaves. Essas chaves podem ser
o número do CPF, CNPJ, telefone, endereço de e-mail
ou um código aleatório gerado pelo sistema no ato de
cadastramento.
Se a pessoa (física ou jurídica) cadastrar uma determinada chave para uma conta, não poderá utilizá-la novamente. Ou seja, se o seu posto (ou rede) tem duas ou
mais contas distintas (seja em bancos diferentes ou na
mesma instituição), é preciso cadastrar chaves diferentes
em cada uma delas.
Vale explicar que o cadastro de mais de uma chave não
aumenta a segurança. A razão para isso é o uso distinto
de cada código. Em outras palavras, é possível usar uma
chave para pagar tributos, outra para pagar funcionários,
outra para recebimento, entre outras possíveis finalidades.
Como é pagamento?
A pessoa que está fazendo uma transferência, pagando uma conta ou compra pode digitar a chave de quem
vai receber o valor ou, alternativamente, preencher todos
os dados, da mesma forma que um DOC ou TED, indiferente de ser uma pessoa física ou jurídica. Outra opção
é a leitura de um QR Code com a câmera do smartphone, na opção PIX do aplicativo de seu banco. O processo passa por todas as etapas de segurança do uso do aplicativo do banco, com senha e outra forma de checagem
(códigos dinâmicos ou biometria, por exemplo)
Da mesma forma, quem vai receber o valor deve informar sua chave ou gerar o QR Code.
Existem dois tipos de QR Code?
Sim, o estático e o dinâmico. No primeiro caso,
como o código não muda, é possível que seja utilizado em múltiplas transações, com um valor fixo por
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produto. Isso é indicado, por exemplo, para a venda
de um determinado item a muitas pessoas (como um
ingresso para um show), sempre com o mesmo preço.
Já o dinâmico muda a cada transação, sendo ideal para empresas que demandem funcionalidades que facilitem a conciliação, a integração de sistemas e a automatização de processos.
A operação poderá ser cancelada?
Não, isso só será possível antes da confirmação do
pagamento, pois a liquidação do PIX ocorre em tempo real. A devolução é uma funcionalidade disponível
no PIX, desde que seja iniciada por quem recebeu o dinheiro. No caso de um abastecimento, por exemplo, se
o cliente quiser cancelar a transação, precisará procurar
a gerência do posto e explicar o motivo; apenas o posto
poderá cancelar a operação.
Como o posto terá certeza de que o valor correto foi pago?
O sistema de automação vai gerar um comprovante,
da mesma forma que ocorre com outros meios de pagamento. Podem ocorrer falhas, em casos de conexão instável do cliente, por exemplo. Nesse caso, o consumidor
recebe um aviso em seu aplicativo informando que a transação não foi efetuada e o comprovante não será gerado.
Como será o pagamento via PIX em um posto
com um único PDV?
Isso depende da necessidade e do sistema de automação de cada posto. Dependendo do caso, pode ser necessário que o cliente se dirija ao caixa. Em outros casos, a
solução já estará integrada ao POS móvel.
Há limite de valor nas transações com o PIX?
Em um primeiro momento (até 28/02/2021), as
transações serão limitadas a até 50% dos atuais limites
da conta do cliente, em dias úteis, entre 6h e 20h. Nos
fins de semana, feriados e entre 20h e 6h haverá limites
de transação, a serem definidos pelo Banco Central.
Fontes: Informações fornecidas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), Fecomércio/ RS, Febraban, FGV e PROTESTE
(Associação Brasileira de Defesa do Consumidor).
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Gestão remota facilita
a operação e garante
maior segurança
A automação vem ganhando espaço em todos
os segmentos econômicos. Nos postos de
reflexos da pandemia quanto a chegada do PIX e

Unsplash

combustíveis isso não é diferente: tanto os
a necessidade de maior segurança mostram que
os controles precisam ser cada vez mais eficientes
POR ROSEMEIRE GUIDONI

Gestão remota pode
fazer a diferença
para o revendedor,
principalmente no caso
das redes de postos,
para acompanhar as
compras e entregas de
combustíveis, emissão
de documentos fiscais,
entre outros.
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2020 tem sido um ano de grandes desafios, seja do ponto de vista
pessoal, seja profissional. Uma pandemia inesperada levou vidas, colocou muitos profissionais em trabalho remoto e causou o fechamento
de portas de muitos empreendimentos comerciais. “Quem não estava
preparado, com uma boa gestão financeira que permitisse enfrentar a
queda de consumo sem tantas dificuldades, realmente não está tendo
uma boa retomada”, avaliou Carlos Bispo, ex-revendedor, que atualmente trabalha com consultoria financeira e de gestão para o segmento da revenda.
Segundo ele, a automação tem
papel preponderante na administração do negócio, seja no aspecto financeiro ou administrativo. “Isso é
ainda mais relevante quando se trata
de uma rede e o empreendedor precisa ter todos os controles à mão, independentemente de estar presente fisicamente”, destacou.
Durante a pandemia, essa necessidade se intensificou. Embora muitos empresários tenham mantido suas
atividades de rotina sem grandes mudanças, em alguns casos, para atender
às medidas sanitárias que estabeleceram o isolamento, alguns profissionais
foram afastados, passando a atuar em
home office. Além disso, alguns empreendedores, por integrarem grupos de
risco, passaram a trabalhar de forma
remota. Em tais situações, a automação foi essencial para garantir o controle das operações.
“Quem tem apenas um posto,
normalmente consegue estar presente todos os dias no local e observar diversos aspectos do negócio,
muito além do financeiro. É possí-

Principais softwares do mercado já
estão integrados ao novo meio de
pagamento, o PIX, com pagamentos
feitos via QR Code, entre outras
plataformas digitais do mercado

vel avaliar o atendimento feito pela equipe, a manutenção e a limpeza
do estabelecimento, possíveis gargalos, entre outros problemas que vão
além do caixa do negócio”, afirmou
Carlos Eduardo Guimarães Júnior,
revendedor e presidente do Minaspetro. “Porém, no caso de redes, a
gestão remota faz toda a diferença.
De meu escritório, consigo saber
para quais postos preciso comprar
combustíveis, a quantidade exata de
cada carga, emitir documentos fiscais, avaliar o desempenho dos frentistas, checar se o produto está sendo descarregado no tanque correto,
entre outros aspectos”, completou.
O revendedor carioca Marcos
Vinícius Barbosa Moreira, que tem
quatro postos no Rio de Janeiro, resume os benefícios da gestão remota para a revenda: agilidade nos processos/informações, maior produtividade e redução de custos (principalmente nos grandes centros, onde o
tempo de deslocamento tende a ser
maior devido a distância e trânsito).

Sistemas de automação estão
cada vez mais robustos
Apesar de a gestão remota ser bastante positiva, segundo Moreira, o setor de revenda de combustíveis convi-

ve com particularidades que dificultam a administração 100% a distância
por parte do revendedor/gestor. “Isso
ocorre pelo fato de que trabalharmos
com commodities e de que somos, na
essência, prestadores de serviço. Com
isso, a qualidade no atendimento é
primordial e, embora a tecnologia facilite muito, permitindo reuniões e
treinamentos de forma virtual, é importante a presença física, seja para verificar as instalações do posto ou para
atestar que o nível do atendimento está sendo mantido”, comentou.
Em sua avaliação, a presença física do empreendedor é necessária para promover correções e melhorias no
negócio, ou mesmo para apurar fraudes. “Mesmo com a tecnologia a nosso
favor, com circuitos de câmeras, automação de bombas e tanques, sistemas,
entre outras ferramentas, é primordial
que, eventualmente, o revendedor ou
algum funcionário de sua confiança
faça essas checagens”, pontuou.
Sobre o aspecto da segurança, o
empresário destaca que os sistemas
atuais estão cada vez mais robustos
e completos. “Isso significa que já é
possível parametrizar o sistema de
forma a bloquear ou limitar o acesso a cada dado, informação ou relatório do posto, bem como autorizar a

modificação das informações. Os dados ficam armazenados em um log,
onde é possível verificar exatamente
tudo o que o funcionário fez dentro
do sistema, o que garante a segurança”, ressaltou. Além disso, ele destaca como grande benefício o uso de
softwares que trabalham com inteligência artificial e que fazem a conciliação dos recebíveis. “Este é um
grande gargalo da revenda. A automação faz isso, de forma segura e automática, sem necessidade de intervenção humana”, explicou.

Automação será fundamental
para a integração com o PIX
Com a entrada em vigor do PIX
(veja mais na página 24), o uso de

sistemas de gestão será cada vez mais
essencial. “Sem automação, o varejo
não terá como acompanhar o recebimento dos pagamentos e transferências em tempo real”, explicou Amanda Moreira, coordenadora de produtos da LBC Sistemas. Segundo ela,
os principais softwares disponíveis no
mercado estão integrados ao meio de
pagamento, inclusive, emitindo um
comprovante de cada operação.
“O PIX é uma tendência e, por
mais que seja difícil nos habituarmos com o fato de não termos um
papel para comprovar que a transação foi efetivada, precisamos nos
acostumar. Já temos hoje diversas
formas de recebimento digital, desde Apple Pay, Google Pay e cartões

de aproximação dos bancos tradicionais, até pagamentos por QR Code,
AME, PicPay, Paypal, entre outros.
A automatização deste processo de
recebimento, conferência e conciliação é essencial para termos ganho de
tempo (o que permite gerir o nosso negócio como devemos), além de
não contarmos com surpresas desagradáveis com valores não recebidos, seja por erro humano, seja por
fraude”, frisou Moreira.
Samuel Carvalho, gerente do segmento de Postos e Conveniência na
Linx, ressalta que não há riscos, desde que o posto utilize um sistema de
gestão eficaz. “A integração do PIX
será realizada por meio da solução
QR Linx, espécie de hub que centra-
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liza as principais carteiras digitais do
mercado, como Mercado Pago, AME,
PicPay, banQi e Merci/Bip, integradas
às automações da empresa por meio
de leitura de QR Code. O varejista
que contar com a ferramenta garantirá, por exemplo, que os pagamentos
recebidos com o PIX estejam integrados ao PDV e ao processo de vendas,
sem impactar a operação”, explicou.

Mais eficiência
Não há dúvida de que a gestão
remota vem se tornando uma alternativa mais segura de controlar as
operações do posto, além de contribuir para resultados mais eficientes. “O mercado de postos e lojas
de conveniência está passando por
um forte movimento de consolidação. Para isso, é crucial que as soluções ofereçam a possibilidade de
gerenciamento remoto. A pandemia da Covid-19 tornou essa realidade necessária até mesmo para os
pequenos negócios, acelerando o
movimento de digitalização”, destacou Carvalho, da Linx. Em sua avaliação, o empresário moderno não
consegue, não quer e não precisa estar fisicamente em todas as unidades
de sua rede de postos, por isso a gestão remota é um grande diferencial.
Outras fornecedoras de produtos
do mercado também estão de olho
nessa nova demanda do setor. A Gilbarco Veeder-Root, por exemplo,
também oferece ao setor diversas
opções para o gerenciamento remoto, integradas aos seus equipamentos. Uma delas é um novo módulo financeiro (F360), que é um
software totalmente online. “A ferramenta permite a gestão financeira completa e integrada de lo30 • Combustíveis & Conveniência

jas/franquias e postos de combustíveis”, disse Wellington Granja,
diretor de Soluções para o Varejo
da empresa. “Com ela, é possível
acessar, de qualquer lugar, pelo
seu computador ou celular, suas
contas a receber e a pagar, fazer
a conciliação bancária, inclusive,
com a importação de extratos e
conciliação automática de recebíveis de cartões de crédito. A
solução também gera relatórios
de Fluxo de Caixa, DRE e acompanha o orçamento do negócio”,
explicou. Além deste lançamento, a Gilbarco também oferece
outras soluções que permitem
que o empresário acompanhe, de
forma remota, todas as operações
de seu negócio.

Segurança de dados
Embora as novas tecnologias
propiciem diversas vantagens, um
dos principais receios da revenda é a segurança digital. No entanto, as empresas garantem que
seus softwares são blindados a possíveis ataques. Para tanto, existem
algumas funcionalidades disponíveis, como armazenamento de
dados em nuvem, código de acesso (assim, apenas pessoas autorizadas conseguem entrar no sistema) e monitoramento 24 horas
(para os dados armazenados em
ambientes digitais).
A gestão de estoques, tanto do
posto quanto de outros negócios associados, como lojas de conveniência, também é um dos grandes benefícios da tecnologia. De onde estiver,
o revendedor pode acessar os dados
e programar a reposição de estoques,
verificar o fluxo de caixa, a produtivi-

dade de cada colaborador, entre outros detalhes da operação.

Monitoramento de tanques
No caso dos sistemas de abastecimento subterrâneo de combustíveis (SASC), os sistemas ajudam
a identificar eventuais vazamentos
nos tanques ou tubulações, contribuindo para o monitoramento ambiental e para evitar perdas. “O ecossistema de um posto de combustível
é altamente complexo e é formado
por uma grande variedade de equipamentos e processos para garantir
uma boa operação no dia a dia. O
controle centralizado é fundamental
para detectar os possíveis gargalos da
operação”, disse Carvalho.
“Uma boa ferramenta de monitoramento deve se conectar aos demais sistemas de automação, mantendo uma visão geral dos postos,
incluindo os alertas de possíveis
vazamentos ou variações no estoque de combustível”, completou
Granja, da Gilbarco. “Sabemos
que, nem sempre, o estoque teórico está de acordo com o estoque
físico. Em outras palavras, as operações de compra e venda de combustíveis resultam em variações que
precisam ser acompanhadas de perto, para evitar prejuízos para o empresário. Para quem tem mais de
um posto, essa tarefa se torna cada
vez mais difícil. Ter uma ferramenta que consolida todas as informações e notifica as variações e erros,
acelera as ações e reduz os riscos de
perdas, potencializando os lucros”,
completou. De acordo com ele, o
produto da marca (Insite360) permite que o revendedor seja alertado
quando algo não parece funcionar

bem. “Assim é possível tomar atitudes preventivas evitando intervenções maiores na operação”.

Controle fiscal
Além de alertar para possíveis
erros e perdas decorrentes de vazamento, o monitoramento de tanques também pode ser utilizado
como ferramenta para minimizar
o risco de ocorrência de fraudes
cometidas por postos que atuam
de maneira irregular. “Nos estados
de Santa Catarina e do Ceará, as
respectivas secretarias de Fazenda
instituíram a integração dos sistemas remotos dos postos, ou medidores volumétricos de combustíveis (MVC), ao seu próprio controle, como estratégia para evitar

a ocorrência de fraudes no mercado”, contou Fabrício Sacchi, CEO
da RSP Sistemas.
Em Santa Catarina, inclusive, a
legislação já prevê essa integração desde 2009. A ideia, na ocasião, era estender a iniciativa aos demais estados,
como estratégia para coibir as irregularidades. O projeto não avançou e,
inclusive no próprio estado, existem
problemas relacionados à transmissão de informações.
“No restante do país, embora
não exista obrigatoriedade de integração dos sistemas de monitoramento dos postos com a Fazenda, o cupom fiscal faz este papel.
Todos os dados são cruzados pelo
Fisco, que acompanha de perto as
operações”, explicou Paulo Miran-

da Soares, presidente da Fecombustíveis. “Os sistemas de monitoramento são bastante eficientes para
melhorar a gestão e a produtividade do posto. Porém, seu custo, para a revenda, ainda é alto. Nem todo posto teria condições de se adequar, de forma rápida e imediata,
a uma determinação que obrigasse
a integração de sistemas. Além do
mais, qualquer equipamento pode ser burlado, se o agente irregular assim quiser”, ponderou. “Sabemos que existem problemas graves de mercado e concorrência desleal praticada por criminosos, mas
eles são, certamente, uma minoria
dentro do universo de mais de 40
mil postos”, concluiu o presidente
da Fecombustíveis. ■

Ideal para postos individuais,
redes e lojas de conveniência.
Gestão na palma da mão com
Postofácil Mobile.
Conciliação automática das
transações com cartões,
Pix e carteiras digitais.
Acesso aos resultados de
forma simples e rápida.

Mais facilidade e praticidade nas operações
com o Postofácil e Postofácil Mobile.
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Golpes digitais:
eles também podem
afetar o seu negócio
De acordo com dados da Febraban, os ciberataques aumentaram 80% durante a
pandemia. Conforme a entidade, 70% das fraudes buscam coletar dados pessoais
(ou de empresas) para a prática de outros golpes
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POR ROSEMEIRE GUIDONI

Ter o WhatsApp clonado, ser
alvo de notícias falsas espalhadas em redes sociais ou vítima de
phishing (ou seja, cair em uma isca
digital, que leva a uma página falsa, a qual coleta informações pessoais): quem não conhece alguém
que passou por isso nos últimos
meses? Com as mudanças de hábitos decorrentes da pandemia, como a necessidade de isolamento
social e aumento de compras em
e-commerces, os criminosos também migraram os seus ataques para o ambiente virtual.
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no
mês de março de 2020 (quando se
iniciaram as ações de isolamento e
quarentena para conter o avanço
do coronavírus), na comparação
com março de 2019, foram registrados 13.917 furtos a menos em
São Paulo — uma queda de quase
30% —, como resultado da falta
de pessoas nas ruas.
No entanto, a transferência de
parte da vida pessoal e profissional
para o mundo digital abriu novas
oportunidades para delitos tecnológicos e para a lavagem de dinheiro. Em maio, o Financial Action
Task Force (FATF) fez um alerta mundial sobre o aumento das
fraudes, cibercrimes e ataques digitais. Segundo a entidade, até o
desvio de recursos se tornou mais
simples durante a pandemia, uma
vez que os valores desviados são
convertidos em ativos digitais e,
por meio de rápidas transações em
diversas plataformas e países, são
facilmente dissimulados, tornan-

A melhor maneira de se proteger
é conhecer a ameaça e entender
como os crimes acontecem. A
educação digital é essencial para
combater os golpes cibernéticos
do difícil o seu rastreamento pelos
meios tradicionais. Ninguém está
imune: até mesmo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o governo do Distrito Federal sofreram
ataques de hackers, que invadiram
seus sistemas, em novembro.
Tudo isso parece muito distante da realidade do seu negócio no
setor de combustíveis? No entanto, a revenda também é vulnerável e pode ficar exposta à boa parte
dos golpes cibernéticos atuais.
A própria Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) já alertou o comércio sobre o crescimento dos ataques ao varejo. No dia 30
de outubro, durante webinar realizado pela entidade, com participação da Polícia Federal e da consultoria Tempest Security Intelligence,
a Febraban afirmou que houve aumento de 80% na quantidade de
golpes digitais. Entre eles, estão o
envio de boletos falsos, alertas de
dívidas pendentes ou fraudadores
que se passam por representantes
de bancos, administradoras de cartões ou de empresas adquirentes e,
assim, substituem as máquinas de
leitura de cartões, entre outros.
Durante o evento, Aldo Albuquerque, vice-presidente da Tempest
Security Intelligence, ressaltou que

a melhor maneira de se precaver é
conhecer a ameaça. “É preciso entender como os golpes funcionam
e buscar meios para se proteger”,
afirmou. “Não adianta ter um carro blindado se o motorista o conduz
com a janela aberta”, exemplificou.
“Muitas vezes, o descuido é do próprio usuário, por desconhecimento
dos golpes mais comuns. As pessoas
caem em golpes virtuais que não cairiam no ambiente real”.
Para Adriano Volpini, diretor setorial da comissão executiva de prevenção a fraudes da Febraban, o ambiente virtual permite que os fraudadores induzam as vítimas a determinados comportamentos. “Os criminosos estão se especializando,
com alto nível de conhecimento
tecnológico. O Brasil já está exportando essa modalidade de crime! Um dos grandes problemas é
que não temos uma punição mais
forte para esse fraudador; mesmo
quando o criminoso é rastreado e
encontrado, a penalidade não é robusta o suficiente para desestimular tais práticas”, ressaltou.

Ataques à revenda
Engana-se quem pensa que o
posto revendedor é menos vulnerável a golpes, pelo fato de vender
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Postos também são alvos de outros tipos de golpes, como a autorização do
abastecimento de frotas por e-mail, durante a madrugada, quando o funcionário
não consegue confirmar a veracidade do documento

e entregar o produto de forma física. Um exemplo de prática criminosa muito comum nesse ambiente é a substituição da máquina de
leitura de cartões por outra igual,
o que indica que o golpista já observou antes os aparelhos usados
pelo posto. Esse crime é viabilizado, por exemplo, quando o motorista passa o equipamento para
outro ocupante do veículo digitar
a senha, o qual rapidamente faz a
troca, sem que o frentista perceba.
“Embora nosso prejuízo não tenha sido muito grande, pois detectamos a troca das máquinas em pouco tempo, não foi possível rastrear a
conta na qual os valores foram depositados, até porque os criminosos geralmente abrem contas em nome de
‘laranjas’”, disse o revendedor paulista José Alberto Miranda Cravo Roxo,
conselheiro editorial da revista Combustíveis & Conveniência. “Depois disso, a solução foi incluir uma
plaquinha em cada uma das máquinas, com o nome e dados do posto, e
orientar a equipe a sempre observar o
aparelho”, afirmou.
O golpe é tão comum no setor que até o presidente da Fe34 • Combustíveis & Conveniência

combustíveis, Paulo Miranda Soares, já passou por isso. “Agora,
além dos cuidados com a máquina e orientação da equipe, instituímos também um prêmio para
o frentista que perceber o golpe,
como um estímulo extra para que
tenham cuidado com o equipamento”, contou.
Porém, há outros golpes possíveis, que podem ocorrer especialmente em postos que funcionam
24 horas. “Muitas vezes, a autorização da transportadora para um
determinado abastecimento chega
por e-mail, durante a madrugada,
horário em que não temos com
quem checar a veracidade do comunicado. O frentista ou gerente
que tem acesso às mensagens autoriza o abastecimento e, se isso for
uma fraude, quando descobrirmos
o suposto cliente já vai estar longe”, citou José Hernandes, revendedor de Santos (SP) e presidente do Resan, sindicato de revenda
que representa a Baixada Santista.
Segundo Hernandes, é fundamental orientar a equipe acerca
dos procedimentos de segurança
online, manter antivírus atualiza-

do e sempre desconfiar de mensagens suspeitas.
Os golpes de phishing, por exemplo, têm como principal objetivo
coletar dados pessoais ou da empresa, por meio de links falsos, normalmente enviados pela internet. Com
esses dados, podem ser encaminhados boletos falsos, cobranças e
outras mensagens que podem induzir o empresário ou seus funcionários a erro.
Hernandes mencionou, inclusive, um caso que ficou bastante conhecido na região há alguns
anos. Os golpistas conseguiram
invadir o sistema de uma rede de
postos, “sequestrando” todos os
dados. As pastas dos computadores foram criptografadas e, em
troca da senha para desbloqueio,
os criminosos pediram o valor de
U$ 3 mil, em bitcoins, uma moeda virtual. Neste caso, a rede não
pagou, mas gastou cerca de metade desse valor para recuperar suas informações — que eram dados
de clientes, boletos a pagar ou vencidos, dados de cartões de crédito
e débito, informações de estoque,
entre outros.

Esse caso aconteceu em 2015.
Desde então, os sistemas de gestão
remota evoluíram — embora nem
todo posto ou rede conte com soluções adequadas. “Para os sistemas locais (on premise), a responsabilidade pela segurança é do próprio estabelecimento, que muitas
vezes não possui a estrutura ideal
para isso. Já para os sistemas em
nuvem, a responsabilidade de gestão do ambiente é do parceiro tecnológico”, destacou Samuel Carvalho, gerente do segmento de
Postos e Conveniência na Linx.
“A maior parte dos incidentes
relacionados à segurança acontece nos ambientes locais, ou seja,
no próprio estabelecimento. Nossa empresa possui uma área especializada no monitoramento dos
ambientes remotos do cliente, que
pode funcionar até 24 horas por
dia e 7 dias por semana, para garantir a segurança de todos os dados trafegados entre os sistemas,
evitar fraudes e também o vazamento de informações sigilosas.
Além disso, todos os produtos seguem os padrões de segurança do
mercado, para preservar as informações de nossos clientes”, afirmou Carvalho.
Outras empresas também garantem a segurança dos clientes
por meio do armazenamento de

Principais golpes
Um levantamento da empresa de segurança Karspersky mostrou que ataques de vírus usando acesso remoto cresceram 323%
de fevereiro para abril deste ano. Os principais golpes são:
■ vírus que infectam o sistema do computador e tentam se espalhar para outros dispositivos;
■ programas maliciosos (malware) que se infiltram no computador para causar danos ou roubar informações;
■ programas espiões (spyware) que coletam informações sem o
conhecimento dos usuários do computador;
■ o chamado Cavalo de Troia (ou Trojan), que se assemelha a
um programa legítimo e útil, sendo, assim, instalado pelo usuário,
que, sem saber, fornece acesso ao hacker;
■ phishing, ou isca digital, que literalmente “pesca” informações pessoais por meio de mensagens falsas (exemplos comuns são
e-mails imitando contatos de bancos ou com aparência semelhante
a grandes lojas de varejo, com ofertas tentadoras, na qual as pessoas
inserem seus dados);
■ ransomware, que são códigos maliciosos que impedem o acesso aos dados do computador. Para liberá-los, é exigido o pagamento
de um resgate (ranson).
dados em nuvem. “A nossa solução fica hospedada no Cloud Server da Amazon (AWS), o que garante maior segurança e menor
custo para o cliente, que não precisa arcar com todos os gastos de
hardware, software e manutenção.
Além disso, a ferramenta permite
limitar o acesso de cada usuário a
conjuntos específicos de dados e
recursos necessários para cada função”, explicou Cláudio Mota, gerente de Produtos para Sistemas

de Medição e Monitoramento da
Gilbarco Veeder-Root (leia mais
sobre gestão remota e segurança
na página 27).

PIX é nova preocupação
A entrada em vigor do PIX, em
16 de novembro (veja detalhes na
página 24), trouxe várias dúvidas à
revenda, relacionadas à segurança
do novo meio de pagamento.
“Já conversamos com diversos
bancos, que garantem a segurança

Tenha em seu posto de combustível
Integração com o PIX e as principais carteiras digitais:
Escaneie o QR Code

@webposto.oficial

facebook.com/webposto

vendas@qualityautomacao.com
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Medidas de prevenção
Embora ninguém esteja imune,
alguns cuidados são fundamentais
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do sistema, mas não explicam de que
forma o varejo vai ter a comprovação
de que o pagamento foi efetivado”,
destacou Paulo Miranda, da Fecombustíveis, às vésperas da entrada em
vigor do novo meio de pagamento e
transferências. “Se isso só puder ser
feito no final do dia, quando é feita
a conciliação, quem abasteceu e não
pagou já estará longe”, disse.
Para minimizar os riscos das
transações, a tecnologia pode ser uma
aliada. A Gibarco Veeder-Root, por
exemplo, aprimorou seu sistema
de controle para detectar os pagamentos em tempo real. “Com o
novo módulo financeiro, é possível fazer a gestão remota das operações contábeis do posto e identificar pagamentos, inclusive os
realizados com PIX”, garantiu
Wellington Granja, diretor de Soluções para o Varejo da empresa.
Para Volpini, da Febraban, o PIX
trouxe vários benefícios, como a inclusão de mais pessoas nos sistemas
bancários, mas realmente é um desafio do ponto de vista de segurança.
“Indivíduos sem cultura digital passam a ser alvos fáceis de fraudadores, uma vez que todos estão ainda
aprendendo a utilizar esse novo sistema de pagamento”, disse. Erik Siqueira, agente da Polícia Federal, ressaltou que os criminosos costumam
ser oportunistas, o que faz com que a
educação digital seja a cada dia mais
importante. “O crime, hoje, é especializado, organizado e está extremamente conectado em todas as plataformas digitais”, alertou.

Prática criminosa muito comum na revenda envolve as maquininhas de cartões,
com a substituição da original por outra igual, trazendo prejuízos ao posto

para evitar a vulnerabilidade aos ataques. Por isso, é importante orientar
a equipe e investir na segurança dos
equipamentos. Isso vale, inclusive, para quem tem funcionários trabalhando em home office ou acessando o sistema do posto de forma remota. “Se o
gerente ou outro colaborador acessar
a rede do posto com seus dispositivos
pessoais (computador ou smartphone), e estes estiverem infectados por algum tipo de malware ou vírus, o risco de vazamento de dados da empresa é muito grande”, apontou Hernandes, do Resan. Por isso, é importante
o alerta para que todos os funcionários
mantenham os antivírus atualizados,
não entrem em sites suspeitos (seja no
ambiente do escritório ou em casa)
e tenham atenção a possíveis golpes.
Além disso, fazer backup frequente das
informações e desconfiar de mensagens suspeitas é fundamental.
Outro cuidado é orientar os
funcionários sobre o uso seguro dos
dispositivos e nunca inserir dados
pessoais ou da empresa (como se-

nhas, informações bancárias, CPF
ou CNPJ, entre outros) em páginas
que não sejam seguras. “Às vezes a
pessoa vai consultar apenas seu extrato bancário, mas surge uma tela solicitando outras informações,
como senha, número do cartão de
crédito, data de nascimento, entre
outros. É preciso muita atenção”,
alertou Siqueira, da Polícia Federal.
“É necessário desconfiar sempre”.
Em caso de dúvida, vale a pena
entrar em contato com a empresa por telefone e checar a veracidade do site. Bancos e administradoras de cartão jamais pedem senhas
por telefone, por exemplo. Outro
cuidado fundamental que todas as
pessoas que têm acesso aos dados
do posto por meio de dispositivos
móveis (celulares ou tablets) é cadastrar senha de bloqueio e também um código PIN para acesso
ao cartão SIM. Dessa forma, se o
aparelho for perdido ou furtado,
dificilmente alguém poderá obter
dados pessoais ou da empresa. ■

José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis
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Pesquisa da ANP e a luta da Federação
Depois de dois meses interrompida, a divulgação da nova pesquisa de preços (Levantamento de Preços de Combustíveis - LPC), que substituiu o Levantamento de Preços
e Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC), pela ANP, voltou no final
de outubro. Entretanto, a pesquisa, que é uma referência para a revenda, ainda está incompleta. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, o resultado do levantamento
publicado em 09 de novembro, referente à semana anterior, apresentou os números de
apenas nove cidades.
Além disso, como já havíamos mencionado em artigo publicado pela revista Combustíveis & Conveniência de setembro, não estão mais expostos os preços pagos pelos postos
às distribuidoras (que passaram a ser divulgados separadamente no site da agência).
Reiteramos mais uma vez que essa é uma questão importante para a revenda, porque
a publicação dos preços de distribuição, em conjunto com os preços das refinarias e os
dos postos de forma coerente e concatenada, permite que os revendedores e a sociedade
como um todo fiscalizem o exercício do poder econômico das distribuidoras.
Por isso, a Fecombustíveis e os sindicatos continuam atuando diretamente junto à
ANP para tentar reverter essa modificação. Além de os ofícios enviados nos meses de
agosto e setembro e de uma reunião realizada às vésperas de outubro, um novo encontro
foi realizado na primeira quinzena de novembro entre a Agência, a Fecombustíveis e o
Sincopetro, ocasião em que as entidades sindicais solicitaram à ANP a participação no
processo de tomada de decisão.
É necessária a suspensão dessas alterações “metodológicas” do LPC e a manifestação
de todos os agentes regulados e de terceiros que possam ser afetados.
Ao deixar de publicar os preços praticados pelas distribuidoras com a mesma amplitude e no mesmo compasso com que se dará a divulgação dos preços dos postos ao público em geral, a ANP, além de estar prejudicando a isonomia entre os agentes regulados
em detrimento das distribuidoras, estará retirando da sociedade uma das principais ferramentas de contraposição ao poder econômico do segmento de distribuição.
Nosso pleito também é de conhecimento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
e pela Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência (Seprac)
do Ministério da Fazenda.
A ANP concedeu às entidades sindicais vista ao recente parecer emitido pelo Cade,
o que está sendo analisado pelos departamentos jurídicos e por renomados especialistas
da área, trabalho esse voltado à luta para reverter essa metodologia que só atrapalha a revenda e isenta as distribuidoras da opinião pública. Tal fato contribui diretamente para
a falta de transparência de mercado.
Além disso, ao conhecer os preços praticados pelas distribuidoras, os revendedores
poderão negociar com as companhias melhores condições de compra, barateando o preço dos combustíveis ao consumidor final. A revenda e a sociedade sairão ganhando.
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O setor de lubrificantes se antecipou à lei, que está há dez anos em vigor, sendo um dos
pioneiros a implementar a coleta e o tratamento adequado de resíduos e de embalagens
geradas com a troca de óleo. Confira a participação da revenda, as discussões atuais e o
que pode mudar

POR MÔNICA SERRANO

A Lei nº 12.305, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) completou dez anos
em agosto. Cinco anos antes, o setor de lubrificantes já estava à frente da legislação, pois tinha criado o
Programa Jogue Limpo (2005), que
implementou a logística reversa das
embalagens de lubrificantes.
Também em 2005, a Resolução Conama 362 determinou o recolhimento, a coleta e a destinação
final de óleo lubrificante usado e
contaminado (OLUC), que é encaminhado para o rerrefino, passa
pelo processo de reciclagem e retorna ao mercado em seu ciclo inicial.
Na realidade, esse tipo de logística
reversa já existia desde 1993, quan38 • Combustíveis & Conveniência

do da publicação da Resolução Conama 09, que foi substituída pela
Resolução Conama 362.
Após a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) entrar em
vigor, as entidades representantes
do setor e o Ministério do Meio
Ambiente assinaram o primeiro
Acordo Setorial do país para implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante, em 19 de
dezembro de 2012. O acordo teve
como objetivo garantir a destinação final, ambientalmente adequada, das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes de um
litro ou menos. Foram signatários
do acordo o Sindicom, a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC),

a Fecombustíveis, o Sindilub, o
SindTRR e o Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras e
Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petróleo (Simepetro).
Ao longo desses dez anos de
PNRS e quinze anos de logística
reversa de lubrificantes, o que evoluiu e o que é necessário aprimorar?
Em termos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, por parte
do poder público houve pouca evolução, na visão de Bernardo Souto,
consultor jurídico de meio ambiente da Fecombustíveis e membro
participante do grupo de acompanhamento deste acordo setorial.
“Os setores do governo que imprimem as políticas públicas ligadas aos acordos setoriais, talvez por
excesso de tarefas, não priorizaram
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Logística
reversa do setor
completa 15 anos

brificantes, uma nova proposta foi
enviada em 27 de março de 2019,
mas, até hoje, não houve um retorno formal, por parte do governo, sobre o texto encaminhado.

Discussão controversa
Antes disso, em 2015, houve
uma discussão gerada pelo Instituto Jogue Limpo, que apresentou
ao Ministério do Meio Ambiente
um aditivo ao acordo setorial assinado em 2012, para ampliação do
programa em novos estados.
O Instituto propôs a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em locais como oficinas,
trocas de óleo e postos de combustíveis, para descartar os resíduos gerados pelo próprio estabelecimento,
assim como receber resíduos de terceiros para facilitar a coleta, principalmente nos estados com longas
distâncias entre os municípios.

Na época, os signatários do acordo não tinham sido consultados
com antecedência sobre a proposta.
A Fecombustíveis, na ocasião, considerou o risco da responsabilidade
compartilhada em relação à questão
ambiental pelo depósito de resíduos
de outros geradores.
Após diversas reuniões e discussões entre os representantes da revenda e o Instituto Jogue Limpo,
a questão dos PEVs foi pacificada,
com a superação dos pontos críticos para a revenda. Ou seja, o PEV
não foi considerado obrigatório e
sua instalação não gera custos para o estabelecimento. Além disso, o
revendedor tem a liberdade de descomissionar o PEV, sem que isso
lhe traga repercussões ambientais,
desde que continue destinando
ambientalmente seus resíduos, como as embalagens plásticas usadas
de óleo lubrificantes.

Instituto Jogue Limpo prevê que o volume de coleta de embalagens de lubrificantes
fique 10% abaixo da meta inicial, estabelecida em 4.900 toneladas, até o final de 2020

Divulgação Jogue Limpo

novos avanços”, destacou. E talvez,
isso tenha ocorrido porque a logística reversa de embalagens é um
acordo exemplar, na visão do setor
público. Talvez, por causa desta eficiência, tenha ficado em segundo
plano, para os gestores públicos.
Cristiane de Souza Soares, especialista executiva da Assessoria
de Gestão das Representações da
CNC, atua como representante da
entidade junto aos acordos setoriais de alguns setores, inclusive o
de embalagens de óleo lubrificante,
também tem opinião similar. Segundo ela, o setor privado investiu
bastante e foi o que mais evoluiu
no âmbito dos resíduos sólidos. Já
o setor público não progrediu na
mesma velocidade, sendo mais moroso em relação às decisões.
Em relação aos acordos setoriais de logística reversa, Cristiane
destaca que a mudança na lei trabalhista alterou o papel das instituições representativas dentro do
acordo setorial. “A legislação prevê que a obrigação direta é do empresário, e não institucional, até
porque a flexibilização da legislação trabalhista desmontou a obrigatoriedade do vínculo sindical,
que passou a ser opcional. Se não
existe a obrigação direta por que
as instituições deveriam ser signatárias?”, questionou.
No entanto, o acordo setorial
como instrumento jurídico ainda
é válido, segundo Cristiane, mas
a sua permanência como respaldo
da logística reversa dos óleos lubrificantes está sendo avaliada.
No âmbito do acordo setorial
do sistema de logística reversa de
embalagens plásticas usadas de lu-
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Preocupação

Instituto Jogue Limpo
Em relação aos avanços da logística reversa no setor, Cristiane, da CNC, observa que o Jogue
Limpo está ampliando bem a coleta nos estados. O maior problema,
no entanto, é o sistema dispor de
40 • Combustíveis & Conveniência

Instalação dos PEVs, espécie de coletor
que recebe o descarte das embalagens
da troca de óleo e recipientes de
terceiros, nos estabelecimentos
comerciais, hoje, é voluntária

Divulgação Jogue Limpo

Atualmente, Souto destacou
uma situação que preocupa. Segundo ele, alguns órgãos ambientais têm se mobilizado para implementar novas normas, que podem
trazer retrocesso ao sistema implementado. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), por exemplo, está tentando
vincular o licenciamento ambiental ao sistema de logística reversa.
“Para o posto são dois processos
separados. O problema, para a revenda, é que ela poderá arcar com
responsabilidades, que não foram
tratadas no acordo setorial”, disse.
De acordo com Souto, há um
risco de serem deturpadas as obrigações que já tinham sido acordadas, como, por exemplo, o órgão
ambiental pedir para o posto instalar o PEV, que passaria a ser obrigatório, ou mesmo a revenda ter
que devolver os resíduos de lubrificantes diretamente para a indústria,
pois muitas vezes, esta também exerce o papel de distribuidora, gerando
mais custos e obrigações para o revendedor. As ações do poder público, quando distanciadas do que foi
tratado no acordo, além de passíveis
de questionamento judicial, pois os
acordos são instrumentos previstos
em lei, podem desequilibrar as forças do mercado, prejudicando os
avanços, até então, conquistados

poucas empresas para fazer a descontaminação das embalagens e
do OLUC, o que aumenta bastante o custo da reciclagem. “A maioria dessas empresas está concentrada no Sul e Sudeste. Fica caro
trazer o material do Norte, Centro-Oeste e outras regiões distantes para o processo de reciclagem e
descontaminação”, comentou.
Cristiane também vê como
ponto vulnerável o PEV instalado
em cidades pequenas ou distantes
dos grandes centros. “Há um risco
de esperar a retirada dos resíduos
por ser um produto inflamável e
bastante fiscalizado porque, em algumas regiões, o caminhão passa

com menor frequência”, comentou, dizendo que não é uma crítica ao Jogue Limpo, mas uma observação para as limitações da coleta que podem ser aprimoradas.
“Na nossa visão, o nível de risco do PEV é praticamente zero.
Temos 180 PEVs instalados sem
nenhum problema. O PEV é um
contentor instalado nos estabelecimentos. Uma vez por semana o
caminhão do Jogue Limpo passa
no local e recolhe o material. Para evitar problemas, é assinado um
documento que autoriza o estabelecimento a não querer o PEV”,
destacou Ézio Antunes, diretor do
Instituto Jogue Limpo.

Ecotroca
Em Campinas e região, o Recap teve uma iniciativa pioneira ao lançar
o programa Ecotroca, em 2010, destinado aos postos de combustíveis.
Este programa funciona como complemento do Instituto Jogue Limpo
(embalagens) para destinação correta de todos os resíduos gerados com a
troca de óleo.
O programa do Recap recolhe filtros, papéis, estopas e demais resíduos, inclusive se responsabiliza pela limpeza e destinação adequada do óleo
da caixa separadora dos postos.
Atualmente, a revenda de Campinas conta com 587 postos participantes do Ecotroca, do total de 800 filiados ao sindicato.
“Nosso programa veio ajudar a revenda local. Ele permite que o revendedor fique em dia com a legislação ambiental. Ao longo do tempo, fomos aprimorando e fazendo as adequações à medida que foram surgindo
as demandas”, destacou Flávio Campos, presidente do Recap.
Em maio de 2019, o Recap ampliou o programa Ecotroca para receber o descarte de lixo eletrônico. O consumidor pode deixar nos postos
participantes do programa celulares, mouses, TVs, pilhas e demais equipamentos eletrônicos, que são encaminhados para reciclagem.
O Recap já recebeu dois prêmios pelo Ecotroca, pela contribuição ambiental do programa. Em 2010, ganhou Prêmio de Sustentabilidade no
Varejo pela Fundação Getulio Vargas e, em 2019, a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa) reconheceu a entidade com o
Prêmio de Sustentabilidade pelo programa Ecotroca+Descarte Eletrônico.

O Jogue Limpo iniciou suas operações de coleta de embalagens de lubrificantes como um
programa pertencente ao Sindicom, no Rio Grande do Sul, em
2005. Após quatro anos, suas
operações foram expandidas para
o Paraná, chegando a Santa Catarina, Rio de Janeiro e ao município de São Paulo em 2010. Hoje, está presente em 18 estados e
no Distrito Federal. Ainda faltam
os estados de Goiás, Tocantins,
Piauí, Maranhão, Pará, Amapá,
Rondônia e Acre.
Em 2014, foi criado Instituto Jogue Limpo, que hoje congrega 46 empresas associadas e é

reconhecido como entidade representativo do sistema de logística reversa pelo Ministério
do Meio Ambiente.
No ano passado, o instituto coletou 4.790 toneladas de
embalagens plásticas, das quais
99% foram para reciclagem.
Até 2019, foram instalados 178
PEVs e o sistema conta com 74
caminhões de coleta.
Antunes contou que, neste ano,
a pandemia desacelerou bastante
a atividade do Instituto. “Estamos
desde junho realizando, em média,
mais de 20 mil coletas por mês. No
entanto, o nível de coleta diminuiu
bastante. Enquanto no ano passa-

do a gente coletava cerca 25 quilos
mensais. Neste ano, coletamos, em
média, 17 quilos por mês”, disse.
Para Antunes, em termos de
volume e expansão do sistema,
2020 deve encerrar 10% abaixo
da meta estabelecida em 4.900
toneladas, o que deverá representar em torno de 4.500 toneladas
de embalagens.
A expectativa é de que haja recuperação do volume de coleta em
2021 e o diretor também aguarda
a aprovação do novo acordo setorial para colocar em prática a expansão do número de municípios,
bem como aumentar a quantidade
de PEVs no país. ■
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Mais
espaço

para competir
Setor de alimentação fora do lar perdeu, aproximadamente,
250 mil estabelecimentos durante a pandemia, deixando um espaço
vago que pode ser ocupado pelo mercado de conveniência

ADRIANA CARDOSO

Os estabelecimentos comerciais
de alimentação fora do lar estão entre os que mais sofreram durante a
pandemia da Covid-19. Cerca de
250 mil bares e restaurantes fecharam as portas em definitivo nos primeiros meses de medidas mais restritivas de isolamento social, deixando um espaço que pode ser ocupado pelas lojas de conveniência.
Conforme dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), do 1 milhão de
bares e restaurantes que existia antes da pandemia, em março, 25%
fecharam as portas definitivamente nos meses de isolamento social.
Um dos principais problemas desse setor que empregava, até então,
6 milhões de pessoas, era, princi42 • Combustíveis & Conveniência

palmente, a falta de capital de giro
para manter o negócio.
“A Abrasel fez um estudo em
2016 que foi colocado à prova em
2020. Naquela época, a entidade
constatou que os caixas de bares e
restaurantes aguentariam apenas
16 dias sem empréstimos e sem
recursos bancários”, disse Lucas
Pêgo, diretor de Desenvolvimento da entidade, durante o webinar
“Reestruturação no setor de food
service – Como buscar eficiência
operacional”, evento online dentro
da Fispal Food Service.
Ainda segundo Pêgo, quem ficou cinco meses com as portas fechadas sem quebrar aprendeu grandes lições, que devem ficar para o
futuro. “Se teve uma coisa que as
empresas aprenderam com a pandemia foi que é possível fazer mais

com menos e recorrer mais à tecnologia”, disse.

Espaço vago
O mercado de alimentação fora
do lar vinha numa tendência de alta desde 2019, com projeções para
crescer 5% ao ano até 2022. “Na cabeça do empresariado, até a chegada
da pandemia, o cenário era de crescimento real. Todo mundo pensava
em expansão, crescimento e diversificação”, pontuou Sérgio Molinari,
sócio da Food Consulting. Até que
a pandemia trouxe a todos um banho de água fria.
Mas nem tudo está perdido. O
tamanho do mercado de alimentação fora do lar vai diminuir. Além
dos cerca de 25% que fecharam
no primeiro semestre de 2020, a
previsão é de que mais 10% fe-

chem até o fim do ano, pois poucos negócios vão conseguir aguentar operar com a redução de caixa.
“O ano de 2020 fecha negativo, mas não tão negativo. Tem
previsão de recuperação para o ano
que vem, mas haverá menos competidores. Quem se mexer para valer, vai morder um pedaço maior
do bolo”, avaliou Molinari.
E é nesse bolo que as lojas de
conveniência têm a chance de entrar, em sua visão. Mas elas precisam
olhar para o que vem acontecendo
no mercado e se reinventar.

Eixos de venda
Há modelos de venda que cresceram exponencialmente durante a pandemia, entre eles está o
takeaway (o cliente faz o pedido e
leva para casa), o grab and go (co-

mida já pronta para levar para casa, do tipo “pegue e leve”) e o delivery (normalmente pedidos por
aplicativos de entrega).
“Embora nem todas as lojas estejam aptas para o delivery,
eu não desconsideraria esse serviço. O empresário pode considerálo caro, mas, se fizer a conta, vai
ver que ainda sobram 25% de rentabilidade. Além disso, o delivery
não concorre com a venda da loja”, ponderou.
Um estudo conduzido pela
Food Consulting apontou que,
nos primeiros meses da pandemia,
quando muita gente ficou em casa
para cumprir o isolamento social,
o delivery cresceu 150%. Este serviço também era usado por 75%
das lanchonetes do país e por cerca
de 50% das padarias.

Para 2021, a expectativa é de
que cresçam mais 50%, percentual
maior que o segmento de alimentação fora do lar, que deve ficar entre 20% e 25%.
Outra pesquisa online realizada
com consumidores mostrou que
um terço deles comprou comida
via takeaway.
Molinari acredita que as lojas, diferentemente de outros estabelecimentos, têm mais facilidades, como o estacionamento para
o motociclista no espaço do posto. “A loja, na minha opinião, não
explora eficientemente o potencial
do delivery”, avaliou.
Outra dica é também caprichar
mais no mix de produtos do tipo
grab and go. “O mal da conveniência, na minha opinião, é vender produto para consumo no local, como

Com a pandemia, a população aumentou os pedidos de alimentação com entrega
em casa e abriu espaço para as lojas de conveniência investirem no modelo pegue e leve

Mônica Serrano
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salgados e bebidas quentes, mas os
produtos para grab and go não são
promovidos como acontece com o
consumo local”, sugeriu.

WhatsApp e higiene

Ponto de venda precisa
transmitir segurança
Os protocolos de segurança não
vão se manter indefinidamente.
Mas, até que apareça uma vacina
contra o coronavírus, o cliente quer
44 • Combustíveis & Conveniência
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Na Aghora Conveniência, a
mudança de comportamento do
consumidor foi percebida durante
a pandemia. “Eles passaram a solicitar produtos que antes não procuravam, como itens de higiene e
limpeza”, explicou Charles Monteiro, gerente comercial da marca.
Como o propósito da Aghora
não é impor produtos, mas, sim,
sugerir aos seus licenciados, houve
uma proposta de reformulação do
mix, tirando aqueles com pouca
saída para incluir outros mais procurados. Higiene e limpeza, por
exemplo, era uma categoria que a
marca não oferecia e hoje se tornou importante.
Os produtos grab and go também
foram reforçados, até pelo fato de alguns dos licenciados estarem trabalhando com plataformas de entrega.
Mas, em detrimento dos aplicativos, os pontos de venda preferiram abrir uma conta comercial no
WhatsApp. “A grande maioria dos
nossos lojistas – mais de 90% - trabalham dessa forma. O cliente faz
o pedido pelo WhatsApp e retira o
produto depois. Em contrapartida,
não tenho nem metade das lojas
com plataforma de entrega”, disse.

Limpeza constante nas áreas
de contato, disponibilização
de álcool em gel para
clientes e uso de máscaras
pelos atendentes são
alguns dos protocolos de
segurança mantidos nos
estabelecimentos

se sentir seguro. Portanto, é importante que as lojas prestem atenção
nisso e deem ao consumidor a percepção de que as regras de higiene
e segurança estão sendo cumpridas.
É o que mostra outra pesquisa online feita pela Food Consulting, em
setembro, sobre a percepção de segurança do cliente no ponto de venda.
Segundo Sérgio Molinari, os
cinco elementos mais importantes
para o cliente são:
1) Limpeza das áreas de contato. “Entende-se por áreas de
contato o balcão, os expositores de produtos, a geladeira, mas,
principalmente, balcão e área do
caixa, onde as pessoas apoiam as
mãos e, por isso, têm mais risco
de contágio. E não estamos falando só da limpeza efetiva, a percepção delas é importante. Ou
seja, os clientes têm que ver que
foi limpo, pois isso melhora sua
percepção”, disse Molinari.
2) Distanciamento. “A loja deve preservar um espaço de distanciamento (1,5 metro no mínimo),
tirando uma banqueta (ou uma
mesa), enfim, deve-se abrir espa-

ço, pois o maior medo do consumidor é o comportamento do outro cliente”, falou.
3) Disponibilização de álcool
em gel. “É simples e meio óbvio,
mas tem que ter frascos espalhados
e mostrar ao consumidor que são
realmente usados.”
4) Colaboradores usando máscaras o tempo todo.
5) Consumidores utilizando
máscaras enquanto estão circulando pela loja.
Para o consultor, o empresário deve ser um mediador dentro
da loja. Se alguém quiser entrar
sem máscara ou não quiser respeitar o distanciamento mínimo,
esse tipo de comportamento não
deve ser permitido.
“Para cada um que não quer
usar máscara, há dois que querem. Normalmente esses dois
trocam de loja e de posto, ou seja, é um prejuízo dobrado ao dono”, apontou.
Ou seja, nesses casos, é melhor
respeitar o que quer a maioria para
não gerar uma sensação de insegurança generalizada. ■

Klaiston Soares D’ Miranda | Consultor Trabalhista da Fecombustíveis

Da necessidade de autorização
individual, prévia e expressa,
para desconto de
Contribuição Sindical
Um dos pontos de maior impacto da reforma trabalhista, em vigor desde
novembro de 2017, foi a alteração da principal fonte de custeio das entidades
sindicais, a contribuição sindical (anteriormente) obrigatória.
A partir da alteração de um conjunto de dispositivos que tratam sobre o tema, dentre eles, em especial, o artigo 579 da CLT, o recolhimento da contribuição passou a ser “condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria”.
Algumas poucas entidades sindicais profissionais, aplicando a “sabedoria sindical” descobriram o “caminho das pedras” e passaram a aprovar em assembleias
(muitas vezes esvaziadas) a cobrança da contribuição, ao argumento de que a
lei não estabeleceu a necessidade de que a autorização para o desconto se desse individualmente, de modo que a autorização “no atacado”, pela assembleia,
poderia suprir ou, pior ainda, se sobrepor, à vontade individual do trabalhador.
O caso chegou ao TST e foi julgado em agosto, pela 5ª Turma, que afastou a
validade da prática, fazendo constar na decisão que: “muito embora o artigo 579
da CLT, alterado pela reforma trabalhista, não tenha, inicialmente, feito referência
expressa à necessidade de a autorização ser dada de forma individualizada, tal interpretação se coaduna com o espírito da lei (...) que pretendeu resguardar o princípio constitucional da liberdade de associação sindical, preconizado nos arts. 5º, XX,
8º, V, da Constituição Federal (...)”. Portanto, a autorização coletiva, ainda que
aprovada em assembleia geral, não supre a autorização individual prévia e expressa de cada empregado.
Entendemos aqui que os debates, até o momento, estão superados pela decisão do TST, bastando que o empregador tenha em mãos uma declaração de seu
empregado recém-contratado, optando ou não, de forma prévia e expressa, pela
contribuição sindical ao sindicato profissional.

OPINIÃO

Entendemos aqui
que os debates,
até o momento,
estão superados
pela decisão do
TST, bastando
que o empregador
tenha em mãos
uma declaração
de seu empregado
recém-contratado,
optando ou não,
de forma prévia
e expressa, pela
contribuição
sindical ao sindicato
profissional
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ATUAÇÃO SINDICAL

PARANÁ

Sindicato do Paraná muda de nome: Paranapetro
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Divulgação

Paranapetro é o novo nome do
Sindicombustíveis-PR, entidade que
representa a revenda de combustíveis no Paraná. O sindicato mudou sua razão social, tendo como
objetivos reforçar sua abrangência estadual e modernizar a marca
e conceito.
Com a alteração, a denominação completa passa a ser Sindicato do Comércio Varejista de
Combustíveis, Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Paraná – Paranapetro. A nova logo já pode ser
vista nas redes sociais do Paranapetro e em breve será empregada
em toda a comunicação visual.
A mudança foi decidida após assembleia geral realizada entre os
associados no mês de setembro.
Fundado em 1957, o Paranapetro é uma entidade consolidada e com atuação reconhecida tanto no segmento de combustíveis
quanto junto aos órgãos públicos.
Conta com sede em Curitiba e
unidades regionais nas cidades de
Cascavel, Londrina e Maringá.
Entre as funções do sindicato, está prestar apoio técnico aos
empresários de uma categoria
que atualmente é composta por

cerca de 2600 postos no estado.
Destes, cerca de 1000 são associados. Como um todo, a revenda de combustíveis paranaense
gera mais de 50 mil empregos
diretos e indiretos. Além disso, o
segmento de postos tem importância vital para a arrecadação de
impostos: é o terceiro setor que
mais arrecada no Paraná.

A atuação do sindicato também
inclui apoio jurídico e ambiental aos
revendedores, dando suporte para
os cuidados da categoria com a proteção ao meio ambiente. A entidade
atua, ainda, no sentido de preservar
a legalidade no setor, apoiando iniciativas e projetos do poder público
que combatam fraudes e irregularidades (Fabiano Camargo).

TABELAS

em R$/L

Período

São Paulo

Goiás

Período

São Paulo

Goiás

26/10/2020 - 30/10/2020

2,557

2,503

26/10/2020 - 30/10/2020

2,188

2,116

02/11/2020 - 06/11/2020

2,533

2,587

02/11/2020 - 06/11/2020

2,185

2,116

09/11/2020 - 13/11/2020

2,571

2,635

09/11/2020 - 13/11/2020

2,193

2,132

16/11/2020 - 20/11/2020

2,551

2,558

16/11/2020 - 20/11/2020

2,205

2,144

23/11/2020 - 27/11/2020

2,549

2,631

23/11/2020 - 27/11/2020

2,202

2,156

novembro de 2019

2,221

2,178

novembro de 2019

2,026

1,959

novembro de 2020

2,551

2,603

novembro de 2020

2,196

2,137

Variação 26/10/2020 27/11/2020

-0,3%

5,1%

Variação 26/10/2020 27/11/2020

0,6%

1,9%

Variação novembro/2020
- novembro/2019

14,9%

19,5%

Variação novembro/2020
- novembro/2019

8,4%

9,1%

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

HIDRATADO

ANIDRO

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

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.
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TABELAS
em R$/L

FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ato Cotepe n° 34 de 24/11/2020 - DOU de 25/11/2020 - Vigência a partir de 01 de dezembro de 2020

Gasolina

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

UF

73%
Gasolina A

27% Etanol
Anidro (1)

1,311
0,780
0,073
1,263
0,761
0,073
1,221
0,783
0,073
1,329
0,791
0,073
1,244
0,767
0,073
1,251
0,778
0,073
1,372
0,718
0,073
1,274
0,707
0,073
1,369
0,716
0,073
1,198
0,772
0,073
1,326
0,702
0,073
1,348
0,732
0,073
1,419
0,737
0,073
1,256
0,775
0,073
1,234
0,757
0,073
1,233
0,757
0,073
1,222
0,763
0,073
1,268
0,702
0,073
1,317
0,702
0,073
1,184
0,761
0,073
1,269
0,780
0,073
1,256
0,783
0,073
1,285
0,721
0,073
1,302
0,710
0,073
1,321
0,761
0,073
1,297
0,464
0,073
1,266
0,729
0,073
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

89% Diesel

11%
Biocombustível

Diesel S500

(6)

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

73%
CIDE (2)

89%
CIDE (2)

1,656
0,654
0,000
1,629
0,664
0,000
1,547
0,654
0,000
1,697
0,654
0,000
1,591
0,664
0,000
1,626
0,664
0,000
1,767
0,627
0,000
1,611
0,626
0,000
1,768
0,626
0,000
1,594
0,664
0,000
1,767
0,626
0,000
1,758
0,626
0,000
1,829
0,627
0,000
1,608
0,654
0,000
1,605
0,664
0,000
1,641
0,664
0,000
1,623
0,664
0,000
1,652
0,601
0,000
1,714
0,630
0,000
1,555
0,664
0,000
1,606
0,654
0,000
1,590
0,654
0,000
1,650
0,601
0,000
1,702
0,602
0,000
1,700
0,664
0,000
1,697
0,624
0,000
1,678
0,646
0,000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)
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73% PIS/
COFINS (3)
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579

89% PIS/
COFINS (3)
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313

Carga ICMS
1,282
1,402
0,999
0,925
1,243
1,347
1,291
1,190
1,398
1,380
1,476
1,418
1,146
1,286
1,262
1,346
1,448
1,230
1,664
1,395
1,202
1,064
1,372
1,087
1,324
1,050
1,403
3,879

Carga ICMS
0,773
0,699
0,633
0,962
0,605
0,653
0,554
0,408
0,573
0,665
0,553
0,435
0,644
0,639
0,617
0,580
0,648
0,393
0,423
0,660
0,627
0,621
0,410
0,388
0,645
0,404
0,483
3,130

Custo da
Distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

4,025
4,078
3,655
3,696
3,905
4,027
4,033
3,823
4,135
4,002
4,155
4,149
3,954
3,968
3,904
3,988
4,084
3,851
4,335
3,992
3,904
3,754
4,029
3,750
4,059
3,462
4,050

25%
29%
25%
25%
28%
29%
28%
27%
30%
30,5%
31%
30%
25%
28%
29%
29%
31%
29%
34%
29%
26%
25%
30%
25%
29%
25%
29%

5,0866
4,7914
3,9524
3,6620
4,4020
4,6000
4,5890
4,3734
4,6277
4,4758
4,7390
4,6876
4,5417
4,5478
4,3136
4,6011
4,6200
4,2300
4,8620
4,7600
4,5760
4,2050
4,5668
4,3300
4,5240
4,1870
4,7900

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

3,396
3,304
3,146
3,625
3,173
3,256
3,261
2,957
3,281
3,235
3,260
3,133
3,414
3,213
3,199
3,197
3,247
2,960
3,079
3,192
3,200
3,178
2,974
3,004
3,321
3,038
3,119

17%
18%
18%
25%
18%
18%
15%
12%
16%
18,5%
15%
12%
17%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
12%
14%

4,5196
3,8572
3,4878
3,8200
3,3410
3,6022
3,6800
3,3769
3,5639
3,5637
3,6757
3,6028
3,7644
3,7314
3,4080
3,6001
3,5700
3,2700
3,5070
3,6400
3,6610
3,6240
3,4162
3,2200
3,5610
3,3620
3,5500

em R$/L

FORMAÇÃO DE PREÇOS
UF

89% Diesel

11%
Biocombustível

Diesel S10

(6)

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

89%
CIDE (2)

1,690
0,654
0,000
1,650
0,664
0,000
1,567
0,654
0,000
1,718
0,654
0,000
1,613
0,664
0,000
1,647
0,664
0,000
1,805
0,627
0,000
1,631
0,626
0,000
1,782
0,626
0,000
1,608
0,664
0,000
1,787
0,626
0,000
1,780
0,626
0,000
1,851
0,627
0,000
1,632
0,654
0,000
1,630
0,664
0,000
1,662
0,664
0,000
1,648
0,664
0,000
1,669
0,601
0,000
1,738
0,630
0,000
1,584
0,664
0,000
1,635
0,654
0,000
1,619
0,654
0,000
1,675
0,601
0,000
1,723
0,602
0,000
1,724
0,664
0,000
1,717
0,624
0,000
1,700
0,646
0,000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

89% PIS/
COFINS (3)

Carga ICMS
(7)

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313
0,313

0,777
0,713
0,652
1,011
0,614
0,672
0,571
0,425
0,583
0,670
0,564
0,452
0,675
0,635
0,634
0,580
0,655
0,398
0,435
0,687
0,626
0,635
0,417
0,395
0,651
0,426
0,490
3,164

3,434
3,339
3,186
3,695
3,204
3,295
3,317
2,995
3,304
3,254
3,291
3,171
3,466
3,234
3,240
3,218
3,279
2,981
3,115
3,248
3,228
3,220
3,005
3,032
3,351
3,080
3,148

17%
18%
18%
25%
18%
18%
15%
12%
16%
18,5%
15%
12%
17%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
12%
14%

4,5435
3,9353
3,5916
4,0130
3,3930
3,7078
3,7950
3,5197
3,6269
3,5923
3,7504
3,7456
3,9444
3,7090
3,4992
3,6001
3,6100
3,3100
3,6070
3,7900
3,6560
3,7020
3,4702
3,2800
3,5890
3,5420
3,6000

Nota (1): Corresponde ao preço da usina com acréscimo do PIS/COFINS (R$ 0,1309/L) e frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015 e Decreto 9.391, de 30/05/2018
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017 e Decreto 9.391, de 30/05/2018
Nota (4): Base de cálculo do ICMS
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Corresponde ao preço do leilão com acréscimo do frete.
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinaria) de 23/09/2020

DIESEL

GASOLINA

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

Fonte: Petrobras
Nota: Os ajustes diários estão disponíveis no site da empresa, seção Produtos e Serviços, subseção Composição de preço de venda às distribuidoras
( http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/ ).
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CRÔNICA

por Antônio Goidanich

Esperança
Tio Marciano, Galego Ruano e o Doutor seguem cumprindo religiosamente os
mandatos emanados das decisões absolutas das autoridades supremas. Não têm viajado, não têm jogado tênis, não têm frequentado restaurantes, não têm ido à praia.
Nada que possa significar risco, apesar de não compreenderem mais o noticiário.
O perigo parece constante, fugidio e muito dissimulado. O que pode e o que
não pode. O que atenta contra o entendimento das divindades e o que merece proteção. Já começaram a desconfiar de que, para viver no Brasil, devem participar
de entidades especiais que lhes garantam acesso à Justiça rápida e imediata dos tribunais e à boa vontade da imprensa. Nada mais parece ser valorado ou explicável.
Nem a matemática, nem o dinheiro. Tudo é individual.
- A esperança é que os abusos e os absurdos, mais as intervenções indevidas de
personalidades e papas, se esgotem com o otimismo dos, até agora, privilegiados.
A exposição de uma opinião pelo Doutor encoraja os outros dois.
- E que os institutos de pesquisa alguma vez detectem… a realidade.
- Que o dinheiro em notas seja guardado em bolsos e carteiras.
- Chega de manipulação e truques, que ninguém é bobo.

