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EDITORIAL
O primeiro semestre ainda nem acabou e as

Dentre as princi-

previsões para o mercado de óleos lubrificantes já são

pais preocupações de-

de um aumento de 13% no preço do óleo básico até o

vemos ficar atentos à

final de junho.

questão da qualidade.

Os aumentos no preço do básico já não chegam a

Desconfiar de preços

ser uma grande novidade, o que chama atenção, são

muito baixos, pois a

os aumentos nos preços dos aditivos, das embalagens

exemplo do que já

e na mão de obra.

ocorre com os combustíveis, preços abaixo da realida-

Por mais que o governo afirme que a inflação está
controlada, esses aumentos constantes de preços são

de de produção podem indicar produto com qualidade
duvidosa.

preocupantes para qualquer empresário, principal-

Em um mercado aquecido como o de óleos lubri-

mente quando ocorrem na matéria-prima apenas. Não

ficantes, toda atenção é pouca. Não queremos criar

adianta fingir que a inflação não existe, controlando

fantasmas, mas temos que alertar o produtor e o con-

apenas o produto final. O empresário tem dificulda-

sumidor final para uma realidade que ficou meio es-

de em repassar os aumentos, e fatalmente sofrerá as

quecida com o período de estabilidade vivido pelo país

conseqüências.

nos últimos anos.

É momento de ficarmos atentos. A categoria precisa
dobrar a atenção com a gestão das empresas. Nesse
momento de pressão sobre os preços, precisamos aprender a enxugar as despesas, reduzir custos e ter um controle total do que
entra e sai da nossa produção.
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A HORA DO LUBRIFICANTE NO SINDICOM
Finalmente os óleos lubrificantes ganha-

vron, Petronas, Repsol e Total. Neste novo contexto,

ram espaço e reconhecimento no mercado. Primeiro

o Sindicom busca incentivar a melhoria contínua da

foi a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

qualidade dos produtos lubrificantes oferecidos ao

Biocombustíveis (ANP) que criou uma regulamen-

consumidor final, promover e liderar a adoção de

tação específica para o mercado. Agora é a vez do

elevados padrões de segurança, saúde e preservação

Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas Distri-

ambiental, e, finalmente de preservar a concorrência

buidoras de Combustíveis e Lubrificantes), dividir o

saudável e evitar a incidência de fraudes contra o

foco de sua atenção com os lubrificantes.

consumidor.

Aproveitando a reestruturação da Entidade, que

De acordo com o sindicato, o acompanhamento

passará a ter uma gestão dedicada, na qual os pro-

que a ANP faz do mercado de lubrificantes demons-

fissionais não serão mais divididos com as empresas

tra que, durante o ano de 2010, mais de 20% dos

associadas, como acontecia até então, foi anunciado

óleos lubrificantes comercializados no país estavam

no dia primeiro de abril, a criação de uma Diretoria

fora das especificações da Agência.

exclusiva de Lubrificantes.
A nova Diretoria terá como objetivo tratar de assuntos relativos ao segmento, e será comandada por

Nelson Gomes

Nelson Gomes, que no dia da posse ressaltou o crescimento do mercado e do nível de competitividade
que o setor vem experimentando, com o número
crescente de novos fabricantes e importadores.
“Atualmente existem cerca de 150 produtores e mais de 200 importadores no Brasil,
que comercializam aproximadamente
9.000 produtos lubrificantes”.
Hoje o Sindicom conta com
12 associadas, das quais cinco, dedicam-se exclusivamente à produção e
distribuição de óleos lubrificantes:
Castrol, Che-
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SEM O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS
UM PAÍS NÃO SE TORNA COMPETITIVO
Em qualquer país do mundo a normaliza-

Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

ção técnica estabelece os padrões que balizam a pro-

Deve-se ser observado que a utilização de padrões

dução de bens e serviços confiáveis, visando à pro-

traz inúmeros benefícios: elimina a variedade des-

teção e à defesa de direitos fundamentais essenciais,

necessária, reduz os custos operacionais, favorece a

como a vida, a saúde, a segurança, o meio ambiente,

segurança, protege a saúde e meio ambiente, permi-

etc. Dessa forma, as normas técnicas publicadas por

te a intercambialidade e incrementa a produtividade,

um órgão competente e que atendam aos limites e

mantendo adequada a qualidade.

às restrições constitucionais e legais pertinentes, são

As normas técnicas são de propriedade comum,

obrigatórias e têm força normativa exigível da socie-

já que são regras criadas por técnicos que fazem

dade e do poder público em geral.

parte de uma sociedade organizada, chanceladas

No Brasil, ao contrário de todos os países desen-

por órgão vinculado ou autorizado pelo governo,

volvidos, há uma tese defendida por alguns questio-

que expressam um fator de conhecimento em be-

nando a obrigatoriedade da observância das normas

nefício de todos. Tornaram-se um instrumento de

técnicas, o que subsidia, negativamente, milhares de

desenvolvimento, de qualidade e não podem ser

ações judiciais que discutem sobre questões técni-

privativas, principalmente em uma sociedade in-

cas e respectivas responsabilidades civis e criminais.

dustrial, em que a produção é feita em massa, sem

Isso, também, contraria o Código de Defesa do Con-

conhecimento dos consumidores, cuja segurança

sumidor (CDC), pois, sem o cumprimento de normas,

e confiança provêm minimamente do cumprimen-

haveria no mercado muitos produtos e serviços de

to de regras estabelecidas pelo mundo técnico.

baixíssima qualidade. Em consequência, o não cum-

No mundo globalizado, o cumprimento de normas

primento das normas daria respaldo para, por exem-

técnicas é obrigatório, sob pena de inviabilizar a

plo, empresas irresponsáveis visando maior lucro,

exportação de produtos, que não seriam adquiri-

não mais investirem em recursos para adequar seus

dos se os compradores imaginassem que os pro-

produtos ou serviços às normas técnicas brasileiras.

dutores não seguem as normas, pois constituem

Na verdade, a entrada em vigor do CDC trouxe

requisitos básicos de qualidade. Dessa forma, a

um novo elemento que causa problemas na prática

obrigatoriedade de cumprimento das normas téc-

para a não observância das normas, pois em seu ar-

nicas decorre de vários fatores e princípios, previs-

tigo 39, inciso VIII, colocar, no mercado de consumo,

tos implícita ou expressamente em diversos dispo-

qualquer produto ou serviço em desacordo com as

sitivos legais e aplicáveis às relações de um modo

normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes

geral, quer se tratem de relação de consumo, quer

ou, se normas específicas não existirem, pela Associa-

não. São obrigações que se enquadram no plano ge-

ção Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade

ral de responsabilidades, cujo descumprimento, a

credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,

exemplo das leis, traz consequências para o seu au-
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tor, provando que as normas técnicas têm eficácia.

de conscientizar a sociedade dessa preocupante si-

Atualmente, a quantidade de regulamentos e outros

tuação. Isso pode afetar e muito a competitividade

documentos governamentais que regulam as ques-

do Brasil em um mundo cada vez mais globalizado.

tões técnicas da indústria, do comércio e do setor
de serviços correspondem a apenas 5%, em torno
de 500, da quantidade de normas técnicas brasilei-

Mauricio Ferraz de Paiva

ras em vigor que chega a aproximadamente 10 mil.

Engenheiro eletricista pela Universidade Mackenzie.

Desse modo, não há como regular o balizamento do

Especialista na área de desenvolvimento de sistemas

projeto, fabricação e teste dos produtos fabricados e

pela Tecnical Universitat Cheminits, Alemanha.

comercializados no Brasil sem a observância das normas técnicas e, mesmo se houvesse, qual seria então
a razão da existência da ABNT como fórum brasileiro
de normalização e entidade de utilidade pública?
Enfim, a tese de que normas técnicas brasileiras são de caráter voluntário ainda não tem legitimidade para produzir efeitos jurídicos que possam
transformar a realidade do sistema jurídico brasileiro. Entretanto, considerando a agressividade
dos que defendem essa tese, não se pode deixar
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MERCADO DE
CAMINHÕES SE
PREPARA PARA NOVA
TECNOLOGIA

Maquete da linha
de produção

Caminhões novos terão
que utilizar o Arla 32, que
reduz a emissão de NOx
Obedecendo ao que prevê o ProconveP7, le-

Rogério P. Silva e
Everton Gonçalles

gislação do Conama que regulamenta as emissões para
veículos pesados novos, os fabricantes de caminhões terão, a partir de janeiro de 2012, que produzir veículos
equipados com a tecnologia SCR – sigla em inglês para
definir o sistema de redução catalítica seletiva.
O objetivo é que tais veículos emitam menos poluentes. Para tanto, terão que utilizar uma solução aquosa de
baixa toxicidade, denominada Arla 32. Conhecida internacionalmente como Adblue® , ela é aplicável ao sistema
SCR desenvolvido conjuntamente pela indústria petroquímica, química, automotiva e seus fornecedores.
Produzida sintéticamente e livre de impurezas, o
Arla 32 será utilizado como fonte de nitrogênio para

Mathias Kruse e
Roberto Almeida

redução catalítica no sistema SCR. Explicando melhor:
o NOx, gás tóxico, altamente poluente é um dos componentes resultantes da queima do diesel. O sistema vai
reduzir o NOx tóxico nos gases de escape dos motores
para as seguintes substâncias neutras ao meio ambiente
e ao homem: nitrogênio, dióxido de carbono e água.
O Arla 32 será carregado em um tanque adicional ao
veículo com dosagem automática no gás de escape dos
motores dos caminhões e ônibus, na proporção aproximada de 5% do consumo do diesel.
Produção
No último mês de abril, a Tirreno inaugurou em Diadema, São Paulo, sua unidade preparadora de Arla 32.
Para o primeiro ano, a expectativa da empresa é for-
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necer aos clientes cerca de 7.200 m³ do produto. Sua

A logística de distribuição do produto é outro ponto

capacidade de produção instalada inicialmente é de 12

que está sendo trabalhado pela empresa. Como o produ-

mil m³/ano, o que poderá ser alcançado já no início do

to tem valor agregado baixo, a embalagem e o transporte

segundo ano de funcionamento.

têm peso significativo no preço. A solução, comenta Al-

Na prática, a Tirreno receberá a uréia do seu parcei-

meida, foi pensar em produções locais. Ele lembra que os

ro Alemão Kruse, na forma sólida e a diluirá na unidade,

dois principais concorrentes da Tirreno possuem plantas

explica o químico de P&D e Aplicação, Joel Lopes de

colossais localizados em pontos já definidos, o que exigirá

Carvalho. Essa diluição exige a utilização de uma água

o envase e a distribuição em todo o país. “Optamos pela es-

desmineralizada por processo de osmose reversa a 40

tratégia de pegar unidades de diluição e envase plug and

graus Celsius, garantindo a qualidade e atendendo às

play. Você instala no cliente e ai fornece em loco, apenas a

exigências da norma brasileira.

uréia teria que ser transportada”.

A Tirreno já fornece o produto para montadoras há

Apesar dos efeitos positivos para o meia ambiente, o mer-

três anos, para testes. Na opinião do diretor industrial

cado trabalha com dois cenários de adesão ao Arla 32, explica

Roberto Almeida, a procura deverá ser maior no final

o engenheiro Rogério P. Silva. “No primeiro alguns frotistas

do ano, quando alguns frotistas podem querer testar a

que deverão antecipar suas compras para retardar a entrada

tecnologia. “No Brasil a média de consumo é de dois

da nova tecnologia, com medo, achando que será complica-

litros por quilômetro. O consumo do Arla 32 é de 5%

do. E o segundo, que é o período médio que os grandes frotis-

do diesel, a previsão é de uma aceleração grande no

tas renovam suas frotas, de dois anos. Mas de toda forma, em

consumo em 10 anos”, diz.

2012 o programa estará plenamente implementado”.
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ANP PREPARA NOVA RESOLUÇÃO PARA PRODUTORES
Certificado de qualidade terá que acompanhar cada lote fabricado
O diretor executivo do Simepetro , José
Roberto Godoy, participou no dia 11 de maio, da reu-

representantes da ANP mostrando-se sensíveis aos
principais pontos colocados pelos presentes.

nião promovida pela Agência Nacional do Petróleo,

De acordo com o que foi apresentado, a ANP es-

Gás Natural e Biocombustiveis (ANP), para discussão

pera com essa nova Resolução, reduzir os elevados

da implantação do Certificado de Qualidade de cada

índices de não-conformidade do Programa de Mo-

lote fabricado pelos produtores ou importadores de

nitoramento da Qualidade de Lubrificantes, que em

óleos lubrificantes.

abril chegaram a 19,4%. (Ver quadro)

O Certificado deverá ser tema de uma Resolução,
cuja minuta foi o ponto principal do encontro. A

Confira alguns dos pontos propostos pela ANP:

idéia da ANP era ouvir do setor produtivo, sugestões sobre o tema, antes de elaborar a proposta que
deverá seguir para Audiência Pública.
A reunião foi coordenada pelo especialista em
Regulação de Petróleo e Derivados da Superinten-

- Será publicada uma minuta de Resolução, para
discussão em audiência pública, que terá como objetivo a obrigatoriedade da emissão dos Certificados
de Análises para cada lote produzido;

dência de Biocombustíveis e de Qualidade de Pro-

- As Notas Fiscais emitidas deverão conter o núme-

dutos, Cláudio dos Santos Dutra. Na opinião do dire-

ro dos Certificados de Análises e numa primeira pro-

tor do Simepetro a discussão foi produtiva, com os

posta os referidos certificados deverão acompanhar
as DANFES para efeito de fiscalização em trânsito;

José Roberto Godoy

- Os proprietários dos registros de produtos serão solidários aos resultados das fiscalizações;
- Os Certificados de Análises deverão ser preservados por 24 meses para efeito de fiscalização;
- As amostras dos lotes produzidos deverão ser
preservadas para efeito de fiscalizações;
- Os certificados de análises deverão conter todas as características físico-químicas exigidas pelo
Anexo II da Resolução nº10/2007, apresentadas
quando do registro do produto, além do seu nível de
desempenho e o número do seu registro na ANP;
- Os produtores deverão ter os seus laboratórios
certificados pelo INMETRO (atendendo à norma
ABNT NBR 17025), afim de garantir a rastreabilidade dos lotes produzidos;
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- O laboratório e/ou empresa, bem como os seus

produtores deveria ser aceito o Sistema de Gestão

analistas químicos deverão apresentar os seus res-

de Qualidade implantado pelo produtor, tal como o

pectivos registros funcionais no CRQ , para o pro-

sistema ISO 9001/2008”.

dutor em referência, com os devidos registros de
cursos e treinamentos realizados para a função;

O diretor afirmou ainda que o Sindicato aceita a
obrigatoriedade de participação dos produtores nas ro-

- Os laboratórios serão obrigados a participar,

dadas interlaboratoriais da ANP, desde que seja a custo

pelo menos, de uma rodada anual, das análises in-

zero. Todos os pontos levantados serão agora encami-

terlaboratoriais promovidos pela ANP.

nhados para a Superintendência da ANP para a elaboração da minuta da Resolução, que posteriormente deverá

Para o Simepetro a idéia de uma Resolução é

ser colocada em Consulta e Audiência Pública.

válida, mesmo porque, a maioria das empresas já
emite tal Certificado. O que falta, na opinião da

Monitoramento da Qualidade

Entidade, são evidências das fiscalizações, que até

De acordo com o Boletim da Qualidade publicado

hoje, tomando por exemplo a resolução n°18, não

pela ANP, o índice de não-conformidades na quali-

apresentaram resultado.

dade dos produtos diminuiu no mês de abril. Depois

Segundo Godoy, o Sindicato sugeriu o cancelamento da obrigatoriedade do Certificado de Análise

de chegar a 26,5% em fevereiro, 20,2% em março, o
índice registrado em abril ficou em 19,4%.

acompanhar as Notas Fiscas/Danfes, pelo aumento
dos custos agregados de logística, operação e sis-

Ao todo foram coletadas 182 amostras, sendo

tema de informação, para as empresas, sendo que

que 170 passaram pela análise de qualidade, ou seja,

bastaria a fiscalização direta do produtor. “Concor-

93,4% do total. Dentre as principais irregularidades

damos com a preservação dos Certificados de Aná-

detectadas estão:

lises e das amostras de retenção para as ações de

30,7% - viscosidade fora da especificação;

rastreabilidade durante a fiscalização dos agentes

22,6% - aditivação insuficiente;

treinados pela ANP”, afirma o diretor.

16,1% - sem aditivação.

Outra solicitação foi para que a ANP considerasse apenas os ensaios mandatórios nos Certificados
de Análises, e que esses ensaios fossem definidos

As não-conformidades registradas nos registros ficaram em 6,6%, enquanto nos rótulos foram de 15,3%.

pelos produtores durante os respectivos registros dos produtos, em atendimento à Resolução ANP 10/2007.
“O Simepetro também é contra a exigência de que os laboratórios devam
ser Certificados pelo Inmetro – sob a
Norma ABNT NBR 17025. Essa exigência é extremamente onerosa e é
exigida somente para laboratórios
que prestam serviços para terceiros.
Par os laboratórios exclusivos dos

- Jun/11
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OS RUMOS DO MERCADO DE LUBRIFICANTES
Um mercado aquecido, com novas tecnolo-

Já estão confirmadas as presenças do diretor da

gias, problemas de qualidade e em fase de adaptação

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-

a uma nova Resolução. Esse é apenas um pequeno

combustíveis, Allan Kardec, do superintendente de

resumo dos temas que o mercado vem discutindo ao

Fiscalização, Carlos Orlando, da superitendente-

longo desse ano. Aumentos significativos no preço do

adjunta de Biocombustíveis e de Qualidade, Luciana

básico, preocupação com a inflação, enfim, inúmeras

Gonçalves de Mattos, do superintendente-adjunto

variáveis que tornam o mercado ao mesmo tempo

do Abastecimento Rubens Freitas.
O quadro de palestras está em fase final de mon-

fascinante e aterrorizador.
Para reagir bem a tantas possibilidades é impor-

tagem, devendo ser divulgado nas próximas semanas.

tante estar bem informado. É essa oportunidade que

As inscrições foram fixadas em R$ 130,00 para não

o 4°Congresso Simepetro traz para você e sua em-

associados e R$ 110,00 associados (incluso welco-

presa. No próximo dia 1°de setembro, no Milenium

me-coffee, almoço e coquetel) podendo ser realizadas

Centro de Convenções, em São Paulo, especialistas

no site da entidade – www.simepetro.com.br

de mercado, autoridades da ANP e diretores do Sin-

Esse ano a logomarca do evento estará homena-

dicato estarão abordando todas essas variáveis de

geando a cidade de São Paulo, a exemplo da do ano

forma objetiva e direta.

passado, alusiva ao Rio de Janeiro. O tema escolhido
foi o Museu de Arte Moderna (MASP), um dos
cartões postais da capital.
O evento já conta com novos patrocinadores confirmados: Petróleo Brasileiro; Promax; Thomé Petróleo Assessoria; Goaltech; Supply
Service e Petrodidática.

4˚ Congresso Nacional Simepetro
São Paulo - SP
1 de setembro de 2011
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ADESÃO AO JOGUE LIMPO
O Simepetro e o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de

nibilizado pelos fabricantes, importadores e distribuidores de lubrificantes.

Lubricantes) estão finalizando as tratativas para a ade-

As embalagens devolvidas pelos consumidores aos

são ao Programa Jogue Limpo. De acordo com o presi-

canais de revenda assim como aquelas por estes ge-

dente do Simepetro Carlos Ristum, a idéia é criar faixas

radas são entregues pelos comerciantes diretamente

de volume produzido como base para custear a coleta.

às Centrais ou aos Caminhões de Recebimento que os

Também estão sendo definidas as maneiras para a ade-

direcionam para esses centros de recebimento. Nesses

são dos associados, que deverá ocorrer via contrato. “A idéia

centros as embalagens plásticas recebem um tratamen-

é tornar o processo ágil e eficiente, de forma que o produtor

to inicial possibilitando seu encaminhamento para as

tenha acesso ao coletor, evitando ao máximo a interferência

empresas recicladoras licenciadas.

do Sindicato, que deve atuar apenas como um canal de acesso entre o associado e o Programa”, explica o presidente.

Estes caminhões são dotados de sistema de monitoramento e transmissão de dados on-line através de
tecnologia GPS e GPRS, respectivamente, permitindo o

Programa Jogue Limpo

acompanhamento dos veículos em suas rotas e as infor-

É o sistema de logística reversa de embalagens plás-

mações relativas às quantidades de plástico recebidas

ticas de lubrificantes pós-consumo, estruturado e dispo-

dos comerciantes visitados

A Thomé Petróleo Assessoria
Empresarial requalifica sua empresa
para atuar dentro das exigências
da Resolução 18 da ANP - Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis.
Somos especializados na
Prestação de Serviços de Engenharia.
Fazemos gerenciamento de projetos,
bem como laudos e pareceres de
processos de instalações industriais
para o segmento de negócios em
petróleo e seus derivados.
Atendemos em todo o Brasil.
Av. Rio Branco no. 120 - Grupo 518 Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 55 21 3247-0839 / 9764-8051 /
8189-6750 / 8080-5599
www.thomepetroleo.com.br
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SIMEPETRO CONTRATA ASSESSORIA TRABALHISTA
O Simepetro acaba de contratar mais

PLR, sem a qual não se terá qualquer validade. A lei

uma assessoria jurídica. Dessa vez o objetivo é dar

em menção é clara quando afirma que a participa-

suporte trabalhista aos associados, bem como ini-

ção nos lucros e resultados da empresa será sem-

ciar as negociações coletivas de trabalho do Sindi-

pre objeto de negociação entre o sindicato e as em-

cato. Com vasta experiência nesse tipo de atividade,

presas, mediante comissão escolhida pelas partes,

inclusive atuando na área Sindical há mais de 10

integrada, também, por um representante indicado

anos, a Dra. Cláudia Marques Generoso já está se in-

pelo sindicato da respectiva categoria, ou então, via

teirando sobre os detalhes da atividade, para iniciar

convenção ou acordo coletivo de trabalho.

efetivamente os trabalhos.

Desde então, alguns Sindicatos de trabalhadores

Para o presidente Carlos Ristum essa assessoria

vem procurando encetar acordos com as empresas a

vem de encontro às expectativas da categoria, que

fim de dar cumprimento ao dispositivo legal. Outros

poderá ter um Sindicato ainda mais atuante, com a

preferem tratar do tema diretamente através das ne-

participação nas negociações coletivas. “Fizemos um

gociações coletivas de trabalho, pré definindo valo-

planejamento de atividades e essa é uma das metas

res em cláusula convencional.

para esse ano, que estamos começando a cumprir”,
destaca.

Na prática, explica a Dra. Cláudia, a questão não
é nada fácil, e traz muita polêmica entre trabalhado-

Dentre os aspectos trabalhistas em destaque a

res/sindicato e empresa. ”Os trabalhadores devida-

Dra. Cláudia lembra a importância do empresariado

mente representados por seus sindicatos querem a

cumprir a legislação que estabelece o pagamento da

todo custo receber a PLR; o empresário se nega em

PLR (Participação nos Lucros e Resultados). “Essa é

pagar algo sem qualquer correspondência no efetivo

uma questão importante e que deve ser negociada

lucro e resultado da empresa, apurado através de

junto ao Sindicato dos Trabalhadores, daí também

metas a serem definidas entre as partes”.

a importância de participar das negociações coletivas”, comenta.

A polêmica mencionada não nasceu hoje, e tem
como origem a grande dicotomia que existe entre
capital e trabalho, surgida como resultado do siste-

PLR

ma capitalista. Na visão do empregado o emprega-

O Artigo 7º da Constituição Federal de 1988 de-

dor não quer dividir lucro. Na visão do empregador

terminou a participação dos trabalhadores nos lu-

o empregado só quer ganhar, independentemente

cros ou resultados das empresas mediante criação

das intempéries sofridas em função da variação da

de lei. Em dezembro de 2000 foi dado cumprimento

política econômica, ora lhe trazendo lucros, ora pre-

ao dispositivo Constitucional com a edição da Lei

juízos.

nº 10.101 que trata sobre o tema, dispondo sobre a

O fato é que capital não vive sem trabalho, e tra-

forma de participação dos trabalhadores nos lucros

balho não vive sem capital e para que se possa equa-

ou resultados das empresas.

lizar esta fórmula as partes devem agir com bom

Há necessidade obrigatória da intervenção do

senso. “No meu entender a criação de metas e resul-

Sindicato dos trabalhadores nas negociações da

tados é a melhor maneira de se atingir a finalidade
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social da lei, já que incentiva e premia os empregados comprometidos com a empresa, em detrimento

Dra. Cláudia Generoso

daqueles menos comprometidos”.
A advogada alerta no entanto, que a PLR se
negociada de conformidade com a lei terá caráter
indenizatório, caso contrário adquirirá caráter de
verba salarial. Portanto, cuidado ao negociar PLR.
Certifique-se de que a negociação está em consonância com a Lei, pois do contrário a empresa certamente terá prejuízos, tanto de ordem financeira,
quanto na administrativa, já que poderá sofrer autuações dos órgãos de fiscalização do trabalho e da
previdência social.
Essas e outras dúvidas trabalhistas poderão ser
esclarecidas durante o 4°Congresso Nacional Simepetro, em primeiro de setembro, no “Painel Trabalhista”, que será coordenado pela Dra. Cláudia
Generoso.

A TECNOLOGIA DOS MELHORES FABRICANTES DO MUNDO
AO ALCANCE DE SUA EMPRESA

•BASES SINTÉTICAS PARA LUBRIFICANTES•
•MARCADORES E CORANTES PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES•
•ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS•
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MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS CONTINUA AQUECIDO
A evolução do mercado de óleos lubrificantes

A experiência nos setores, educacional, de engenha-

tem chamado atenção de vários setores da economia.

ria e petroquímico, foi fundamental para entender esse

No entanto, acompanhar esse crescimento requer inves-

período e criar as melhores condições para os clientes,

timento em qualidade e tecnologia. Com a publicação da

comenta. “Temos no nosso portfólio os principais equi-

Resolução n°18 da Agência Nacional do Petróleo, Gás

pamentos utilizados em laboratórios, como: Banhos de

Natural e Biocombustíveis (ANP), cresceu a preocupação

viscosímetro, emulsão, espuma, corrosão e analisador

dos empresários em relação aos equipamentos e testes

TBN/TAN, ponto de fluidez, ponto de fulgor, banhos de

laboratoriais dos produtos.

aquecimento, centrifuga, estufa, balança analítica e den-

Aproveitar esse crescimento tornou-se meta para

símetro digital”, relaciona.

muitas empresas. “Temos 25 anos de mercado e esta-

Na análise de Rodiney Mesquita, o mais importante

mos apostando nesse novo cenário como um dos melho-

é o empresário ter em mente que está investindo no fu-

res, principalmente após o descobrimento do pré-sal”,

turo da empresa. “Adquirir produtos de qualidade é uma

comenta o consultor técnico e supervisor da Petrodidá-

maneira de economizar e garantir a eficiência dos testes

tica, Rodiney Mesquita.

realizados. O mercado possui empresas comprometidas

Para ele é preciso estar atento ao que o mercado preci-

que se prepararam para oferecer esses equipamentos

sa. Muitos produtores tiveram que comprar equipamentos,

com ótimos prazos de pagamento. Economizar agora

alguns, com preços elevados, o que criou também uma cor-

pode trazer grandes prejuízos no futuro”, conclui.

rida por melhores preços. “Muitos empresários demonstraram a necessidade de uma verdadeira consultoria, para
saber o que realmente teriam que adquirir”, comenta.
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O PAPEL AMBIENTAL E ECONÔMICO
DOS ÓLEOS RERREFINADOS
O novo cenário do mercado, com aumento de
consumo dos óleos lubrificantes e as crises políticas em países produtores de petróleo, pode ter efeito imediato no mer-

legal, a coleta de óleos lubrificantes é fundamental para o
meio ambiente.
Depois de 20 anos tramitando no Congresso, finalmente

cado de óleos rerrefinados. Até onde a utilização dos óleos

em 2 de agosto de 2010, foi sancionada a Lei Federal n°

básicos pode contribuir para equalização do mercado? O

12.305, que torna dentre outros aspectos, obrigatória a es-

aspecto ambiental desse produto é amplamente conhecido.

truturação de sistema de logística reversa pelos fabricantes

Desde 2007 a Portaria Interministerial n°464, estabelece

e importadores de óleos lubrificantes, o que vem consolidar

a obrigatoriedade da coleta dos óleos lubrificantes. Com

o modelo e reforçar as obrigações previstas na Resolução

enfoque regional de índices de coleta e recolhimento em

Conama 362/2005.

consonância com metas nacionais progressivas de aumento

Para o presidente do Sindirrefino, Nilton Bastos, a nova

anual, a Resolução é parte importante do processo que visa

Lei acrescentou ao sistema, que já era eficiente, a crimi-

reutilizar os óleos lubrificantes.

nalização dos desvios e a eventual utilização de resíduos

Uma vez coletado, o produto é encaminhado para o rer-

perigosos, em desconformidade com a lei e seu regulamen-

refino, e retorna ao mercado. Todos os produtores são res-

to. “A nova legislação ao tornar crime a coleta, destinação,

ponsáveis pelo recolhimento de parte do óleo comercializa-

utilização ou comércio dos resíduos constituídos por óleos

do, atendendo a esse índice que varia de estado para estado.

lubrificantes, sem observância da legislação aplicável, de-

No ano passado o Simepetro realizou evento em conjunto

verá servir de alerta àqueles que, contrariamente à lei, vem

com a ANP, com objetivo de orientar os associados sobre

dando destinação inadequada a esses resíduos”, comenta.

erros de cálculo e de preenchimento no envio dos dados
de coleta. Na oportunidade os representantes da ANP mos-

Nilton Bastos

traram algumas discrepâncias entre informações prestadas
pelos produtores e pelos coletores.
O envio incorreto dos dados pode acarretar em autuações por não atendimento às metas de coleta de olucs.
Outro problema detectado pela ANP diz respeito às empresas que estão inadimplentes no envio das informações. Na
oportunidade a ANP apresentou uma relação com os nomes de tais empresas, e alertou que elas estão passiveis de
autuação, conforme determina a Resolução ANP n°18/09
e pela Lei n°9.847/99.
Recentemente a Agência divulgou os números referentes à coleta em 2010. Apesar de alguns estados não terem
atingido o percentual, de forma geral, todas as regiões cumpriram o esperado. (ver quadro). Mais que uma atribuição
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Se observarmos o quadro da coleta, a região sudeste,

internacional está com excesso de oferta de básicos, se es-

que coletou 43,16%, dos 42% exigidos, teve no Espírito

quecendo que para livrar o meio ambiente desse resíduo

Santo o maior índice (58,44%), contra o Rio de Janeiro

perigoso, é preciso garantir na outra ponta o consumo e a

(49,29%), seguido de São Paulo (40,30%). Na região Sul

utilização do óleo rerrefinado nas mais diversas formula-

a coleta foi de 35,94% contra os 35% exigidos, e o Paraná

ções de óleo acabado”.

se destacou com 38,43%.

Durante o ano de 2010 os preços do básico rerrefina-

Bastos lembra que o petróleo nacional e a grande

do foram valorizados em (US$) dólar quando comparados

maioria do petróleo encontrado no mercado internacio-

a 2009. A comercialização dos óleos básicos rerrefinados

nal, não é o mais adequado para obtenção de óleos bási-

tem seu preço vinculado ao preço dos básicos de primeiro

cos, os quais têm sua fonte de abastecimento no petróleo

refino, praticados pela Petrobras; correspondem em média

denominado “Árabe Leve”, onde são encontrados na pro-

a 95% daquele preço.

porção média de 7,0%. “Desse modo, praticamente todo

Segundo as estatísticas, a produção de óleos básicos

óleo lubrificante que utilizamos no País, depende de im-

rerrefinados no país, em 2010, superou a marca de 220

portação; do próprio óleo básico ou do refino de petróleo

milhões de litros com uma participação no mercado de

especial para sua obtenção”, comenta.

óleo básico nacional, da ordem de 20%. “Hoje produzi-

Por outro lado, lembra o presidente do Sindirrefino,

mos no Brasil óleo rerrefinado neutro médio e neutro

se o óleo básico é escasso na maioria do petróleo en-

pesado contra-tipo de um Grupo I melhorado, pois, pos-

contrado no planeta, é abundante nos óleos lubrificantes

suem melhoras importantes como, índice de viscosida-

usados ou contaminados, entrando na proporção de 80 a

de acima de 115 – sem adição de melhorador de índice

90% em relação aos demais insumos. “A atividade de rer-

de viscosidade (o de primeiro refino chega a 95), cor 3,

refino resgata as propriedades do óleo básico de petróleo

etc;, proporcionando economia na formulação do óleo

presentes nos óleos usados”.

lubrificante acabado”.

Apesar do impacto ambiental e até econômico, o rer-

Na análise do Sindirrefino, com a evolução dos básicos

refino ainda enfrenta dificuldades, lembra Bastos. “Muitas

para grupo II e III os olucs também deverão evoluir, pois ao

vezes os produtores de básicos de primeira destilação tor-

possuírem em sua composição a quase totalidade de satura-

pedeiam a atividade, principalmente quando o mercado

dos (>90%) deixarão uma herança pródiga para o rerrefino.

Volume
Comercializado
(1)

Volume
Dispensado de
Coleta (1,2)

Volume Coletado
(3)

%Coletado (4)

% Legal

Atingido

Norte

81.886.965

8.029.896

17.755.064

24,04

23

Atingido

Nordeste

157.441.718

13.274.827

34.651.800

24,04

23

Atingido

Centro-Oeste

111.967.139

7.898.529

33.175.448

31,88

31

Atingido

Sudeste

675.296.120

157.280.769

223.573.829

43,16

42

Atingido

Sul

233.941.467

35.494.318

71.327.659

35,94

35

Atingido

1.260.533.410

221.978.338

381.023.800

36,69

35,00

Atingido

Total geral

As informações acima baseiam-se nos dados
encaminhados à ANP pelos agentes econômicos regulados
autorizados;
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