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      O mercado de produtores continua em uma fase 

bastante agitada. Com o fechamento da Manguinhos em 

Campinas, empresas que já haviam conseguido se regularizar 

pela Resolução n°18, tiveram que rever seus processos junto 

à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-

veis (ANP). 

Por outro lado, muitas empresas ainda apresentam pen-

dências em seus processos, dificultando a finalização do re-

cadastramento. Diante desse quadro o Simepetro, dentro do 

seu papel de atuar como elo entre o segmento e o órgão 

regulador, promoveu um Workshop com a presença do supe-

rintendente de Abastecimento, Dirceu Amorelli, para o escla-

recimento de dúvidas.

Para nossa satisfação esse evento rendeu frutos e conse-

guimos agendar uma série de atendimentos individuais en-

tre as empresas interessadas e os técnicos da ANP, na sede 

do Simepetro, justamente para a discussão de cada caso. A 

iniciativa foi um sucesso. Na maioria dos atendimentos as 

dúvidas foram sanadas e acreditamos que o encerramento do 

processo é apenas uma questão de ajustes finais.

Para nós da diretoria do Sindicato, esse tipo de atividade 

tem um “sabor especial”, pois vai de encontro ao real propó-

sito de qualquer entidade sindical: atuar como um facilitador 

para sua categoria. Temos certeza que em breve toda a cate-

goria terá motivos para comemorar, quando ao final do re-

cadastramento todas as empresas estiverem competindo em 

condições de igualdade e oferecendo produtos de qualidade 

para o mercado.

EDITORIALE



3

EEVENTO DISCUTE MERCADO 
BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES

-  Jul/12

      O Simepetro participou  nos dia 2 e 3 de ju-

lho, do 2° Encontro com o Mercado promovido pela 

revista Lubes em Foco, no Rio de Janeiro. O even-

to apresentou diversas palestras sobre o mercado 

brasileiro de lubrificantes, dentre elas uma sobre os 

Pequenos Produtores, ministrada pelo presidente do 

Simepetro, Carlos Ristum.

De acordo com o presidente é importante a par-

ticipação da entidade nesse tipo de evento. “Temos 

que mostrar o empenho do pequeno produtor para 

manter seu negócio dentro das exigências da legisla-

ção e produzir óleos e graxas de qualidade”.

O Encontro comemorou os cinco anos de exis-

tência da revista. Estiveram presentes os principais 

agentes econômicos e atores do mercado, incluindo 

governo, empresas de tecnologia de aditivos, produ-

tores de básicos, de óleos e graxas, distribuidores, 

revendedores, rerrefinadores, pesquisadores e pro-

fissionais especializados de diversas áreas, incluin-

do certificação e biolubrificantes.

De acordo com os organi-

zadores o evento superou as 

expectativas. “O tempo e o es-

paço foram muito bons para a 

realização do Encontro e para 

os contatos entre as pessoas, 

que puderam exercitar o ne-

twork durante os intervalos 

do café e almoço, e principal-

mente no coquetel ao final do 

primeiro dia”, afirmou Gustavo 

Zamboni, sócio da Agência Vir-

tual e um dos organizadores 

do evento.

“Colocar várias palestras sobre graxas e trazer um 

novo olhar sobre a linha industrial foi um desafio in-

teressante, devido a complexidade e a grande varie-

dade dos temas possíveis de serem abordados. A sa-

tisfação dos participantes e os comentários ao final 

do evento nos fazem crer que estamos no caminho 

certo para consolidarmos esse Encontro como um 

espaço para a troca de informações e o crescimento 

do Mercado Brasileiro de Lubrificantes”, comentou 

Pedro Nelson Belmiro, um dos organizadores e con-

dutor da dinâmica das palestras e debates.
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AABERTAS AS 
INCRIÇÕES PARA O
5° CONGRESO 
NACIONAL SIMEPETRO

Jul/12  -

     Mais de 200 pessoas são esperadas para 

o 5° Congresso Nacional Simepetro. O evento, que 

será realizado nos dias 20 e 21 de setembro, terá 

como diferencial, um painel exclusivo com os re-

presentantes da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para a quinta edição, as palestras foram dividi-

das. O primeiro dia terá palestras das 9 às 17h30. 

“Estamos elaborando uma programação que reúna 

temas técnicos e de mercado. Queremos abrir mais 

espaço para as perguntas, de forma que o público 

possa participar ativamente”, comenta o presidente 

do Simepetro, Carlos Ristum.

Para o segundo dia, que terá palestras apenas na 

parte da manhã, a programação será inteiramente de-

dicada à ANP. “O setor ainda possui muitas dúvidas. 

O Congresso é uma das poucas oportunidades para 

falar diretamente com o agente regulador”, ressalta.

Procurando fazer um evento cada vez melhor, a 

diretoria decidiu dividir com os associados a esco-

lha dos temas das palestras. Uma pesquisa foi dis-

tribuída, com objetivo de conhecer as expectativas 

dos empresários e colher sugestões. Outro detalhe 

cuidado com todo carinho foi a escolha do logo do 

evento. Esse ano ele  é mais clássico, mas sem per-

der a alegria das cores. 

Exposição

O espaço de exposições permanece como um 

grande atrativo do evento. Para esse ano, já estão 

confirmadas as presenças da Innovar Envasamen-

As inscrições poderão ser feitas no 
site do Sindicato: 
www.simepetro.com.br.
 
Inscrições: 
R$ 140,00 associados
R$ 170,00 não associados

Data: 20 e 21 de setembro

Local: 
Milenium Centro de Convenções
R. Dr. Bacelar, 1043
Vila Clementino - SP
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to; Sindirrefino; Goaltech; Supply Service e Petro-

didática.

A principal novidade será o tempo maior de ex-

posição. “Temos percebido o grande interesse dos 

participantes, então resolvemos ampliar o horário 

do almoço, assim haverá mais tempo para aqueles 

que precisam de informações detalhadas sobre os 

produtos e serviços oferecidos”, explica Ristum.

O interesse dos expositores, alguns presentes 

desde o primeiro evento, é outro motivo de satis-

fação para a diretoria. “Isso demonstra que o even-

to tem um resultado positivo e contribui para que 

outros expositores tenham interesse em participar”, 

comemora o presidente.

Apoio institucional



WWORKSHOP ORIENTA SOBRE ADESÃO 
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       O Simepetro promoveu no dia 18 de maio, 

em São Paulo, um workshop para esclarecimento 

das dúvidas dos produtores sobre como aderirem 

ao Programa Jogue Limpo, de coleta de embalagens 

plásticas usadas de óleos lubrificantes. O represen-

tante do Sindicom, Giancarlo Passalacqua destacou 

a responsabilidade compartilhada como um desafio 

dos programas de reciclagem das embalagens usa-

das de óleos lubrificantes.

Além de comentar o trabalho que está sendo feito 

na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 

Brasília, ele explicou o funcionamento do Termo de 

Compromisso assinado com o Estado de São Paulo e 

como será a atuação do Jogue Limpo, que possui um 

cronograma de aplicação que deverá estar concluído 

até o final de 2015.

Representando a Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, o assistente técnico de gabine-

te, André Dias Menezes de Almeida, fez questão de 

ressaltar que a assinatura do Termo foi um avanço, 

por reunir , além dos produtores, o comércio ataca-

dista e varejista, diferente de outros setores que não 

estão tão bem alinhados.

Segundo Almeida, o Termo, embora assinado pe-

las Entidades, contempla as normas estaduais que 

são obrigação das empresas. A Secretaria e a Cetesb 

irão cobrar  que o fabricante tenha um modelo, se 

ele não estiver dentro do modelo da sua Associação 

de Classe, terá que apresentar outro.

O presidente do Simepetro, Carlos Ristum, alerta 

que o termo já está em vigor, o que significa que a 

Secretaria iniciará a fiscalização. As empresas asso-

ciadas interessadas em aderir ao Jogue Limpo pode-

rão entrar em contato com o Simepetro - simepetro@

terra.com.br, para maiores esclarecimentos.

Jul/12  -

Giancarlo Passalacqua
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ANP ALERTA SOBRE PRAZO DO RECADASTRA-

MENTO

Após a apresentação do Programa Jogue Limpo, o 

superintendente do Abastecimento da Agência Nacio-

nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves (ANP), 

Dirceu Amorelli, bem como alguns técnicos da Agên-

cia, alertaram os empresários sobre os prazos para o 

recadastramento e o andamento desses processos.  

Amorelli afirmou que a Agência está preocupada 

com a adequação dos agentes às novas exigências, e 

ressaltou que toda a equipe está apta para atender.”Não 

é necessário falar só com o superintendente”.

Segundo os números apresentados até o momen-

to existem 51 processos de revogação em andamen-

to contra produtores de lubrificantes, sendo que 

cinco já foram concluídos. “O prazo da Resolução já 

terminou, mas o prazo do processo é mais flexível. 

Falta recurso humano, o que faz demorar mais que o 

previsto. Isso acaba dando fôlego para as empresas 

se adequarem”, comentou Amorelli.

A tranquilidade, no entanto, não deve tomar con-

ta dos produtores, pois uma nova equipe de concur-

sados está prestes a iniciar atividades. “Não há prazo 

de conforto. Eles vão entrar na Agência e começar a 

trabalhar verificando esses processos. Repito, não fi-

quem confortáveis, pois a ANP está fazendo de tudo 

para acelerar essa etapa, alertou.

Segundo Amorelli as empresas que entregaram 

os documentos para a ANP estão em processo de 

readequação. O superintendente explica que todos 

os processos ainda estão em andamento, então não 

é possível saber quantas empresas conseguirão per-

manecer no mercado. 

Um alerta foi dado para as empresas que se reca-

dastraram sob as instalações da Manguinhos. “É um 

problema sério elas terão que se recadastrar nova-

mente. É preciso tomar cuidado com as licenças, pois 

algumas delas vencem e precisam ser atualizadas”.

Também presente ao evento, o superintendente 

Adjunto da Fiscalização, Aurélio Cesar Amaral lem-

brou que as empresas que estiverem em processo 

serão autuadas se forem visitadas pela fiscalização. 

“Não existe uma fiscalização específica. O que existe 

é a fiscalização de rotina. Os fiscais estão na rua. É 

importante que quem não conseguiu se atualizar cor-

ra com os processos, pois ao agente de fiscalização 

é dado pouca ou quase nenhuma “discricionalidade” 

no momento da fiscalização. Se ele encontrar uma 

situação irregular, infelizmente vai ter que autuar”.

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

Como o número de dúvidas ainda é grande, o 

superintendente sugeriu a realização de um atendi-

mento individualizado. Para tanto, a Agência dispo-

nibilizou dois técnicos, que estiveram em São Paulo, 

-  Jul/12

André Almeida
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na sede do Sindicato, no dia 29 de junho, atendendo 

as empresas que se cadastraram previamente.

Ao todo 14 empresas foram atendidas. A pro-

gramação, que deveria ter começado às 8h30 da 

manhã, acabou tendo que ser reformulada, em fun-

ção do fechamento do aeroporto Santos Dumont, 

no Rio de Janeiro. Os técnicos chegaram perto do 

meio dia, o que tumultuou um pouco os primeiros 

atendimentos.

Apesar do contratempo o balanço foi bastante 

positivo. Na maioria dos casos  foi possível dirimir 

as dúvidas, receber orientações sobre pendências e 

apresentar situações mais complexas, que deverão 

gerar desdobramentos.

O atendimento foi realizado por um técnico em 

regulação e um especialista em regulação, Diego Ge-

aquinto e Vinicius Tomé respectivamente. Para a re-

presentante da Petrol Lubrificantes, Roseane Leal, a 

oportunidade foi muito boa. “Tínhamos uma dúvida 

sobre importação e agora eles vão pesquisar o que 

aconteceu com o nosso processo”, disse. Outra que 

saiu satisfeita com o atendimento foi a representan-

te da Lesil, Cibele Martin. “Valeu a pena esperar, o 

atendimento foi muito bom”, ressaltou.

Para o presidente Carlos Ristum faltou a equipe 

ser dividida para atender melhor. “A gente sempre 

acha que falta algo, mas a iniciativa é boa e propor-

cionou uma economia de tempo e dinheiro aos em-

presários, que não precisaram ir ao Rio de Janeiro”.

Ristum ressaltou que a oportunidade foi aberta 

para todas as empresas, associadas ou não. “O ob-

jetivo do Sindicato é trazer facilidades para o pro-

dutor”.

Jul/12  -

Dirceu Amorelli
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I ÍNDICE DE NÃO-CONFORMIDADE NA 
QUALIDADE CHEGA A 21,2%

       Contrariando as expectativas, o rela-

tório do Monitoramento dos Lubrificantes publica-

do pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), referente aos meses de 

março e abril, indicou aumento no número de não-

conformidades relativas à Qualidade dos lubrifi-

cantes comercializados no país.

O índice chegou a 21,2% contra os 16,6% re-

gistrados no bimestre janeiro/fevereiro. De acordo 

com o relatório a avaliação foi realizada nas amos-

tras conformes em relação ao registro na ANP, ou 

seja, apenas 86,5% das 288 amostras foram verifi-

cadas. Vale ressaltar que apenas as embalagens de 

1 litro são coletadas.

As principais não-conformidades observadas re-

ferem-se às amostras com viscosidade fora da espe-

cificação, sem aditivação e aditivação insuficiente, 

conforme o gráfico a seguir.

-  Jul/12 9

Na comparação com o bimestre passado é possí-

vel perceber que houve uma redução no percentual 

dos produtos sem aditivação, que caiu de 25% para 

22,5%; nos produtos com aditivação insuficiente de 

33,2% para 26,4% e nos produtos com viscosida-

de fora da especificação, de 30,6% para 25,5%. No 

entanto, todos os demais itens verificados tiveram 

aumento. Destaque para viscosidade a baixa tem-

peratura fora da especificação - CCS, que subiu de 

2,8% para 11,8%.

Já as não conformidades de registro diminuíram 

de 15% para 13,5%, sendo que 15 não possuíam 

registro, 27 estavam com registro desatualizado e 

3 possuíam API obsoleto. 

Outro índice que subiu foi o das não-conformi-

dades de rótulo, de 13,1% para 16%. 



GGOVERNO DE SÃO PAULO LANÇA 
PACOTE AMBIENTAL

      O governador Geraldo Alckmin partici-

pou no dia 5 de junho, no Palácio dos Bandeirantes, 

das comemorações pelo Dia Mundial do Meio Am-

biente. Na presença do secretário de Meio Ambiente 

Bruno Covas, ele assinou protocolos, decretos e Ter-

mos de Compromisso. Todas as ações são voltadas 

para a conservação, preservação e desenvolvimento 

sustentável. Dentre os pacotes ambientais apresen-

tados, destaque para as áreas de resíduos sólidos, 

biodiversidade, gestão ambiental e Rio+20.

Resíduos Sólidos

De acordo com a Resolução SMA 38/2011, fa-

bricantes e importadores de produtos e embalagens 

devem apresentar uma proposta de implantação de 

Programa de Responsabilidade Pós-Consumo que 

indique um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restitui-

ção dos resíduos sólidos ao setor empresarial para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outro ciclo 

produtivo, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada.

A exemplo do que já havia ocorrido com a coleta 

de embalagens usadas de óleo lubrificante, a coleta 

do óleo lubrificante usado ou contaminado também 

se tornou foco de um Termo de Compromisso. As-

sinaram o Termo o Sindicom; Simepetro; Sindilub; 

Sindirepa e o Sindirrefino.

Mais uma vez o secretário Bruno Covas ressaltou 

que os acordos estão sendo realizados com os seto-

res que estão atendendo ao chamado da Secretaria. 

O setores que não tomarem essa iniciativa terão que 

aceitar o que for determinado pelo governo. 

Também foi assinado uma Resolução referente ao 

Plano de Apoio aos Municípios para gestão de Resíduos 

Sólidos. O projeto está atrelado ao Programa Estadual 

de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos e, 

através da Resolução SMA, terá suas ações definidas e 

detalhadas para a consecução dos seus objetivos. 

“Estamos comemorando o Dia Mundial do Meio 

Ambiente por terra, mar e ar. São diversas iniciativas e 

muitas delas em parceria com a iniciativa privada. Um 

ganho para o meio ambiente e para todos nós. A obra-

prima do estado é a felicidade das pessoas”, destaca o 

governador Geraldo Alckmin.
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De acordo com o secretário Bruno Covas, “todas es-

sas ações reforçam as políticas ambientais do estado 

de São Paulo, conhecido pelo pioneirismo nessa área. 

São projetos importantes que reforçam nossas políti-

cas públicas para atender o compromisso público que 

o estado tem com as metas de Aichi Nagoia, da Política 

Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), Rio+20 e das 

políticas estadual e nacional de resíduos sólidos.

A solenidade foi realizada no Palácio dos Bandeiran-

tes e contou com a presença do governador Geraldo Al-

ckmin, dos secretários Bruno Covas (Meio Ambiente), 

Sidney Beraldo (Casa Civil), Edson Giriboni (Saneamen-

to e Energia), Otávio Okano, presidente da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Olavo Reino 

Francisco, diretor executivo da Fundação Florestal (FF), 

coronel Milton Sussumu Nomura, comandante da Polí-

cia Ambiental, e Luiz Mauro Barbosa, diretor geral do 

Instituto de Botânica (IBot). Além de vereadores, depu-

tados, empresários e demais autoridades.

Rio de Janeiro e Minas Gerais 

Os governos do Rio de Janeiro e Minas Gerais em 

comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, de-

cidiram realizar eventos para a assinatura do Termo 

de Compromisso de Logística Reversa de Embalagens 

de Lubrificantes para seus estados. A exemplo do que 

ocorreu em São Paulo, o Simepetro aderiu ao Termo em 

parceria com o Sindicom, no Programa Jogue Limpo.

No Rio de Janeiro o programa de logística reversa de 

embalagens de lubrificantes foi iniciado em agosto de 

2010, em evento realizado com a Secretaria do Ambiente, 

e vem sendo aprimorado desde então, com foco em Postos 

de Serviços e Concessionárias de Veículos Automotivos. O 

programa está hoje presente na grande maioria dos mu-

nicípios do Estado, coletando e reciclando mensalmente 

aproximadamente 30 toneladas de embalagens.

O objetivo do Termo de Compromisso é formalizar 

o programa, já implementado, em alinhamento com a 

proposta de ACORDO SETORIAL apresentada ao Minis-

tério de Meio Ambiente com base na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, nos moldes do que foi recentemen-

te celebrado com o Governo de São Paulo. 

O Jogue Limpo, que começou a ser implementado 

no estado há dois anos, coletou e reciclou 133 tone-

ladas de plástico no estado em 2011, o que equivale 

a 2,7 milhões de embalagens. “Temos oito caminhões 

circulando pelo estado e quatro centrais de tratamento 

já em funcionamento. Queremos terminar o ano com 

8 milhões de embalagens de óleo recolhidas no Rio de 

Janeiro”, disse Alisio Vaz, presidente executivo do Sin-

dicom.

O Secretário Carlos Minc afirmou que  “é uma ale-

gria ver a logística reversa funcionar de fato. Há muitos 

setores que ainda estão relutantes, mas o de lubrifican-

tes se organiza desde antes da aprovação da Política 

Nacional”, completou o Secretário.

Em Minas Gerais a proposta de Termo de Compro-

misso foi encaminhada para a FEAM em início de 2012, 

com o objetivo de viabilizar a implementação da Logís-

tica Reversa de Embalagens de Lubrificantes no Estado, 

a ser iniciada no terceiro trimestre de 2012, com foco 

em Postos de Serviços e Concessionárias de Veículos 

Automotivos. Inicialmente o programa deverá atuar na 

região metropolitana de Belo Horizonte expandindo-se 

pelos seus mais de 850 municípios ao longo dos próxi-

mos cinco anos.
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PPRODUTORES INVESTEM EM EQUIPAMENTOS 
NA BUSCA DA QUALIDADE

       O relatório do Monitoramento dos Lubrifi-

cantes de março e abril, publicado pela Agência Nacio-

nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apon-

tou 21,2% de não conformidade da Qualidade. O índice 

considerado bastante elevado, é um indicador negativo 

para o segmento produtor, que acaba tendo seus pro-

dutos questionados, a exemplo do que já ocorreu com 

os combustíveis. A preocupação em colocar no mercado 

um produto de Qualidade não é nova, e mereceu aten-

ção especial da ANP na Resolução n° 18.

Embora os índices continuem longe do esperado, 

muitos produtores estão investindo nos seus laborató-

rios, como forma de segurança e até mesmo de eco-

nomia, explica o engenheiro químico Thiago Godoy, da 

Safra Química. “Quando a empresa possui um laborató-

rio próprio ela consegue verificar se as matérias-primas 

estão chegando na condição ideal. Não são poucos os 

casos em que o produto precisa ser devolvido por estar 

fora dos parâmetros técnicos. É uma segurança, uma 

garantia de que você não está lesando o consumidor 

e não está perdendo produto. Se um único produto é 

recebido fora da especificação, você pode comprometer 

todo um lote de produção”, explica.

De acordo com a legislação, o produtor pode utilizar 

um laboratório terceirizado, mas muitas empresas pre-

ferem manter alguns testes internamente. Para tanto é 

importante ter equipamentos bem calibrados e confiá-

veis. “Depois da publicação da Resolução cresceu muito 

a preocupação com a qualidade dos equipamentos. O 

investimento não é pequeno, mas o mercado se adaptou 

e criou linhas específicas de financiamento”, comenta o 

diretor da Petrodidática, Danilo Grazziotin.

Para manter um bom laboratório é necessário, além 

de cumprir a Resolução n°18, artigo 13, inciso II, ter 

mais alguns equipamentos básicos, comenta Thiago Go-

doy. Dentre eles destaca-se o Teor de Espuma (ASTM 

D 892/ NBR 14235), que, de acordo com sua norma, 

atua em três sequências e tem por objetivo determinar a 

característica/tendência à formação de espuma. Outro 

ensaio importante de acordo com a Resolução da ANP 

Jul/12  -
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é a corrosão em lâmina de cobre (ASTM D 130/ NBR 

14359), que consiste em medir a corrosão causada pelo 

produto em uma lâmina de cobre, padrão.

O ponto de fluidez e a demulsibilidade também estão 

entre as análises exigidas pela Resolução. O Ponto de 

fluidez (ASTM D 97/ NBR 11349), avalia qual a tempe-

ratura mais baixa em que o óleo flui. A demulsibilidade 

(ASTM D 1401/ NBR 14172), avalia o tempo necessá-

rio que o óleo se separa da água. “Colocamos 40 ml de 

água e 40 ml de óleo, isso é agitado em forma padrão 

e cronometrada a separação, com o resultado expres-

so em três fases, água, óleo e emulsão”, explica o en-

genheiro. O viscosímetro (ASTM D 445/ NBR 10441), 

indispensável para a atividade, mede a viscosidade do 

óleo em certa temperatura, através da mensuração, em 

segundos, do escoamento de um volume de óleo fluindo 

sob gravidade através de um capilar calibrado e aferido. 

“Esse tempo se converte em viscosidade, através de um 

fator de correção do tubo”.

As graxas também exigem testes de qualidade, den-

tre eles o ponto de gota (ASTM D 566/ NBR 6564), de-

termina a maior temperatura da graxa antes dela gote-

jar/fluir, e a penetração trabalhada (ASTM D 217/ NBR 

11345), determina a consistência de uma graxa através 

de um cone padrão, ele é solto sobre a graxa e mede-se 

o quanto ele penetrou, em décimos de milímetros, na 

graxa trabalhada. “O produtor não pode descuidar da 

qualidade do seu produto, pois disso depende o futuro 

da sua empresa. Quem pretende se manter no mercado 

precisa investir para ter um produto que atenda às ne-

cessidades dos consumidores. O consumidor está cada 

dia mais atento. Os novos motores exigem produtos 

com alta tecnologia. Investir em qualidade é investir em 

longevidade da empresa”, lembra Thiago Godoy. 

 “Depois da publicação 
da Resolução cresceu 
muito a preocupação 

com a qualidade 
dos equipamentos. 
O investimento não 
é pequeno, mas o 

mercado se adaptou e 
criou linhas específicas 

de financiamento”

-  Jul/12
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SSEU FUNCIONÁRIO FICA PENDURADO NA INTERNET?

       É muito difícil nos dias de hoje imaginar uma 

empresa sem acesso a internet. O Brasil, de acordo com 

a ComScoer, empresa de pesquisa de mercado que for-

nece dados de marketing e serviços, é o terceiro maior 

usuário de redes sociais do mundo, perdendo para Es-

tados Unidos e Rússia,

Logo, é preciso entender e respeitar as regras para 

utilização da internet e das redes sociais, principal-

mente quando o acesso acontece no ambien-

te de trabalho. A utilização exagerada 

ou inadequada desses recursos 

pode ser prejudicial tanto à 

empresa, quanto ao futuro 

do funcionário.

Recentemente a Se-

gunda Turma do Tribu-

nal Superior do Trabalho 

(TST) manteve a decisão 

do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região, em 

Pernambuco, com relação à 

demissão por justa causa de 

uma enfermeira da Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) de um 

hospital de Olinda. Ela teria postado 

em uma rede social na internet fotos da equipe 

de trabalho tiradas durante o expediente.

A advogada Marli Stenger Bertoldi, do escritório Pia-

zera, Hertel, Manske & Pacher Advogados Associados, 

afirma que o uso inadequado da internet no ambien-

te de trabalho tem gerado intranqüilidade de muitos 

gestores nas organizações em decorrência da perda de 

produtividade, concentração, segurança, qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos e ainda os riscos legais que 

esta atitude implica.  

Outra conseqüência trazida pelo inadequado uso da in-

ternet é o comprometimento da rede da corporação com 

conteúdos e acessos pessoais a sistemas já um tanto “car-

regados”, comprometendo o bom funcionamento da rede 

de comunicação.

No caso de Pernambuco, o relator do processo, minis-

tro José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal Regional do 

Trabalho “na análise das provas do autos, amparado no 

princípio do livre convencimento motiva-

do, entendeu que a conduta da en-

fermeira foi grave ao ponto de 

justificar a sua dispensa”. 

No local de trabalho, 

destaca Marli Bertoldi, o 

empregador tem uma 

preocupação legítima 

para que o empregado 

não divulgue informa-

ções confidenciais da 

empresa a outrem ou que 

não transmita correios ele-

trônicos com conteúdo não 

apropriado que não sejam relacio-

nados ao trabalho, tais como materiais 

pornográficos ou piadas, para não sobrecarre-

gar a rede da empresa. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é 

o desvio de informações confidenciais e estratégicas das 

empresas que podem comprometer a imagem e causar até 

prejuízo institucional para as organizações.

Marli explica que a empresa sendo detentora dos equi-

pamentos disponibilizados para a realização das atividades 

laborativas, é consequentemente responsável pelos atos do 

funcionário, podendo ser acionada judicialmente e respon-

sabilizada pelo dano provocado pelo ato.

Jul/12  -
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Lubgrax meeting

O 3° Fórum Executivo e de Negócios em Lubrifi-

cantes, Fluidos, Óleos e Graxas - Lubgrax Meeting será 

realizado nos dias 4 e 5 de outubro. Com apoio insti-

tucional do Simepetro, o evento procura abordar as 

novidades em aditivos e insumos para fabricação de 

lubrificantes, apresentar posturas sustentáveis e boas 

práticas de processos.

Com isso, o Lubgrax Meeting  acredita ir de encon-

tro a postura atual do mercado que é de criar e desen-

volver soluções em prol da redução de emissões, volu-

mes de produtos e descarte, dentro da perfeita relação 

custo e benefício.

AAGENDA

Eventos movimentam o segmento 
de óleos lubrificantes

Ealub

O Sindilub - Sindicato  Interestadual do Comércio de 

Lubrificantes, promoverá nos dias 18 e 19 de outubro, o 

II Encontro Nacional dos Revendedores Atacadistas de Lu-

brificantes (Ealub). O objetivo do evento é trocar experiên-

cias e agregar informações aos negócios, além de difundir 

avanços tecnológicos entre os revendedores atacadistas, o 

mercado de produção e as autoridades que regulamentam 

as atividades ligadas ao mercado de óleos lubrificantes.

O evento será no Royal Palm Plaza Resort, em Campi-

nas. A pré-programação inclui temas ligados à conjuntura 

econômica nacional e internacional; meio ambiente - cole-

ta de resíduos sólidos e a regulamentação do setor.

Por sua vez, quando o funcionário pratica um ato em 

desacordo com as políticas adotadas pela empresa, pode 

sofrer sanções que vão desde a advertência verbal, adver-

tência escrita e suspensão do trabalho. Vale lembra, no en-

tanto, que é fundamental que, antes de aplicar qualquer me-

dida punitiva, o empregador se atente para a qualificação 

da falta, observando se ela é leve ou grave.

É importante que as políticas adotadas sejam de conhe-

cimento de todos os funcionários e que a empresa possa 

comprovar esta premissa. Neste sentido se faz necessária 

a adoção de uma rotina na qual todos os funcionários as-

sinem um termo dando ciência do conhecimento destas 

normas. Elencam-se algumas maneiras práticas de como 

proceder nestes casos:

Na contratação do funcionário, estar incluso uma • 

cláusula no Contrato Individual de Trabalho;

Disponibilizar no próprio equipamento, quando do • 

acesso à internet uma mensagem alertando sobre 

as normas quanto ao seu uso;

Entregar o Manual do colaborador e opor a assina-• 

tura do funcionário, dando ciência que recebeu e 

entendeu as referidas normas;

Constar na própria Convenção Coletiva do Trabalho • 

as normas praticadas pelas empresas.
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      Nos últimos anos o Simepetro contou infor-

malmente com um importante colaborador, Mauricio 

Yamaguchi. Com larga experiência no mercado de lu-

brificantes, e há seis anos trabalhando na Petrol, em-

presa do presidente do Sindicato, Carlos Ristum, ele 

acabou se transformando em um replicador das ações 

do Sindicato em todos os clientes que passava.

Com seu bom relacionamento entre os produtores, 

contribuiu para divulgar o trabalho da entidade, con-

seguindo inclusive agregar novos associados. “O Sime-

petro  vem efetuando um bom trabalho, mesmo com 

as dificuldades do próprio segmento, que nem sempre 

atende aos apelos de propostas e reivindicações para 

atender às necessidades do próprio setor”, comenta.

Tendo iniciado suas atividades em 1978, na Castrol 

do Brasil (BP), Yamaguchi passou ainda pela Hougton, 

Siderquímica (Quaker Chemicals), participou da transi-

ção na Valvoline Ashland, Ingrax, Petrol e agora inicia 

uma nova etapa na Peak Automotiva, empresa subsi-

diária da Old World Industries, LLc de Northbrook - 

USA. A empresa, com mais de 40 anos no mercado 

americano é lider no setor de fluídos de arrefecimento 

e ARLA 32.

Lubrificação - Qual sua avaliação sobre o mercado 

de lubrificantes?

Yamaguchi - Quanto à qualidade vejo  com bons olhos 

as ações da ANP visando a melhoria da qualidade dos 

lubrificantes, fazendo com o monitoramento que os pro-

dutos se equiparem dentro das especificações tornando 

o mercado mais justo. Os lubrificantes deverão acompa-

nhar a evolução dos motores com mais tecnologia.

Lubrificação – Você considera importante que os 

empresários pertençam a uma entidade sindical? 

Yamaguchi-  Sempre defendi que os empresários 

devam pertencer a uma entidade sindical patronal, 

desde que seja no seu segmento para que os interesses 

dos associados sejam revertidos em vantagens, não só 

pela cobrança das mensalidades. Isto fará com que a 

entidade ofereça mais serviços e benefícios. Vejo como 

de suma importância, pois a entidade terá mais repre-

sentatividade nos assuntos do setor.

Lubrificação - O que pode destacar sobre os 6 anos 

de Petrol?

Yamaguchi-  Acredito que pudemos participar do 

trabalho de atualização da linha de produtos e através 

de nosso relacionamento fortalecermos a marca e de-

senvolver o mercado de óleos básicos, onde a empresa 

tornou-se referencia de mercado no segmento. Desen-

volvemos também o mercado de aditivos Afton, para o 

qual a Petrol foi designado representante oficial.

Lubrificação - Quais as expectativas para o futuro 

do mercado?

Yamaguchi- Acredito que o mercado de fluidos de 

arrefecimento no Brasil terá um crescimento significa-

tivo, assim que o INMETRO regulamentá-lo como fez 

com o de fluidos de freios, e os consumidores se cons-

cientizarem da necessidade de utilizarem um produto 

Premium. No mercado  de ARLA 32 como acontece 

nos EUA, teremos um crescimento exponencial para os 

próximos anos com a renovação da nossa frota.

NNOVOS RUMOS


