
Projeto Sorriso de Criança 
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Com a marca da Rio Branco estampada no 
peito, vários famosos entraram em campo para 
marcar um golaço contra a fome. No dia 26 
de dezembro de 2011, 40 mil pessoas foram 
ao Parque do Sabiá ver seus ídolos de perto e 
assistir a um show de solidariedade. 
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ESPORTE É COMBUSTÍVEL CONTRA A FOME.
Distribuidora Rio Branco apoia jogo beneficente entre famosos que
arrecadou mais de 80 toneladas em alimentos.

Com o objetivo de proporcionar aos jovens 
momentos de alegria e descontração como 
estímulo ao seu desenvolvimento pessoal, profis-
sional e humano, o Projeto Sorriso de Criança é 
um grande evento natalino que mais uma vez 
distribuiu sorrisos, brincadeiras, deliciosos 
lanches e brinquedos doados pelos colaboradores 
da empresa. 
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Sempre alinhada com suas metas de crescimento, a 
Distribuidora Rio Branco multiplica seus valores e a 
excelência na prestação de serviços em quatro novos 
postos: o Posto Industrial em Uberlândia/MG, o Posto 
Sabiá III em Aparecida de Goiânia/GO, o Posto MG em 
Araxá/MG e o Posto Perdigão em Perdizes/MG. 

O relacionamento da Rio Branco com seus bandeirados 
é uma via de mão-dupla, em que contribuímos 
mutuamente para o aprimoramento de nossos produtos, 
serviços e ações sociais. Em 3 anos de parceria com 
o revendedor Marcos Antônio da Silva do Auto Posto 
Econômico, temos muito assunto para conversar. Confira.

No dia 17 de outubro, o Posto JJ de Uberlândia/MG, 

fundamental para conhecerem na prática 
o funcionamento de um posto, desde o 
armazenamento à comercialização dos 
combustíveis. p 5De
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D
Rio Branco inaugura mais quatro
bandeiras no país. iálogo: uma via de mão-dupla. Crianças cheias de energia.

recebeu mais de 30 estudantes do ensino 

Ne
gó

ci
os



Primeiro trimestre encerrado com 30% de 
crescimento. Cinco novos postos em 
operação, todos com excelentes perspecti-
vas de vendas. Nossa equipe motivada é a 
grande responsável pelo belo cenário que 
2012 nos apresenta. Mais dezesseis postos, 
por enquanto, irão se juntar aos existentes, 
além de duas filiais de TRR’s. Sem esquecer, 
claro, da Base de Betim, que é a próxima 
inauguração. Acreditamos ter potencial para 
dobrar de tamanho nos próximos anos, 

Abastecendo Ideias é uma publicação periódica da Distribuidora Rio Branco. 
Editoração: Futura P 
Redação: Gustavo Pires   
Diagramação: Leonardo Guidetti
Projeto Editorial e Gráfico: Aline Rodrigues e Rodrigo Andrade
Impressão: Gráfica e Editora 3 Pinti    Tiragem: 3.000 Exemplares
Críticas e Sugestões: andressa@riobrancopetroleo.com.br
ou pelo telefone:  34 3325-9521
Endereço para correspondência:
Rua Doutor José Ferreira, Nº 197 - Bairro Jardim Alexandre Campos
CEP 38010-340  - Uberaba/MG - Telefone: 34 3325-9500
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A Resolução do CONAMA Nº 273/2000 publicada em 
07 de janeiro de 2011 foi um marco histórico no que refere 
ao licenciamento ambiental, trazendo no seu contexto 
a obrigatoriedade da atividade de armazenamento e a 
comercialização de combustíveis pelo revendedor para que este 
obtenha a sua regularização e conseqüentemente a adequação 
física e o monitoramento do seu empreendimento.

À reboque desta legislação, os estados foram obrigados a 
proceder este licenciamento e atualmente a Gestão Ambiental 
é tão importante quanto no passado recente, foi a adequação às 
normas ambientais e da ABNT.

A Rio Branco pensando sócio-ambientalmente viu-se no 
dever de se unir aos seus parceiros revendedores, oferecendo 
o Sistema de Gestão Ambiental Rio Branco – SGARB, que 
consiste em orientar o seu parceiro a armazenar e destinar os 
resíduos perigosos gerados na atividade (óleo queimado, borra 
da caixa separadora, estopas , trapos e papelão contaminados, 
embalagens vazias de óleo lubrificante, dentre outros), lançar seus 
efluentes dentro dos padrões, manter seus funcionários focados 
e comprometidos com as boas práticas na causa ambiental, 
controle rígido dos seus estoques, testes de estanqueidade dos 

Em setembro de 2011, foi realizada a III Sipat da Rio Branco com o tema “Segurança é Qualidade de Vida”. Distribuídas 
nas quatro segundas-feiras do mês, as palestras abordaram quatro questões importantes: Motivação no Trabalho, Direção 
Defensiva, Segurança nas Rodovias e Coleta Seletiva & Reciclagem. 

A transformação dos hábitos profissionais de nossos colaboradores é uma preocupação constante. Por isso mesmo, várias 
são as ações que visam o aperfeiçoamento contínuo. Houve também o sorteio de vários prêmios como squeezes, canecas e 
bicicletas, presentes da Atemto e da Usina Caeté. Para mais informações, acesse o blog da Rio Branco: www.riobrancopetroleo.
com.br/blog

sistemas de armazenamento de combustíveis, dentre outros.
Para desenvolver este trabalho, estamos fazendo visitas 

bimestrais nos postos revendedores, preenchendo um 
check-list que contempla toda a atividade econômica do 
empreendimento onde há risco à saúde do homem e do meio 
ambiente, desde as adequações físicas até o monitoramento 
e a documentação exigida pelo órgão ambiental e certamente 
trocando informações e experiências junto aos empreendedores.

Agindo diferente, suas conseqüências serão diferentes. Este 
é o pensamento da Rio Branco que desta forma continuará a 
crescer com vigor e responsabilidade, promovendo a melhoria 
do meio ambiente e conseqüentemente, a melhoria da 
qualidade de vida.
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Contribua você também com o Abastecendo Ideias. 
Envie seus comentários com nome e endereço 
completos para: andressa@riobrancopetroleo.com.br

A homenagem a nós motoristas foi uma iniciativa muito positiva 
da distribuidora. Eu, como motorista e, em nome dos meus cole-
gas, posso falar que é muito importante quando o profissional é 

valorizado. Ações como essas só nos motivam cada dia mais a alcançar 
novos objetivos.

ANDERSON LIMA ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

A homenagem prestada pela Rio Branco aos seus motoristas com 
mais de cinco anos de bons serviços prestados, mostra a preocupa-
ção da empresa em cumprir com sua missão, visão e valores em re-

lação aos seus colaboradores, que é a de respeitar os valores perante a 
sociedade, respeitar a pessoa humana e primar pela competência e bem 
estar de seus funcionários. Este reconhecimento é revigorante para os 
mais velhos de casa e motivador para os mais recentes que reconhecem 
que estão trabalhando, verdadeiramente, em uma empresa que se pre-
ocupa e respeita  o capital humano que possui.
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Administrador de Empresas
Pós-Graduado em Gestão Ambiental
Atuação:
20 anos na Cia Distribuidora Multinacional do Petróleo
10 anos no órgão ambiental do estado de Minas Gerais
Atualmente Consultor Ambiental - Diretor da Ambiental D2

Por Eduardo Bacelar

diante de todo o planejamento traçado. 
Sempre observando que crescimento só se 
consolida com a evolução de todos os 
envolvidos, sejam os colaboradores ou 
clientes, nossos grandes parceiros. A 
Fundação Rio Branco, nosso maior orgulho 
com seus projetos sérios e duradouros, se 
solidifica como ícone de responsabilidade 
social, a que a Rio Branco se propõe.  Muito 
realizado com tudo isso, desejo a todos uma 
excelente leitura.

    A 13ª Edição do Abastecendo Ideias está cheia de boas energias. 
Esporte, solidariedade, conhecimento e diálogo mais uma vez mostram 
as prioridades da Rio Branco para um caminho de sucesso. Saiba como 
foi o jogo entre famosos em Uberlândia que arrecadou mais de 80 
toneladas em alimentos. Veja como a Distribuidora se preocupa com a 
educação ambiental e desenvolvimento social através do Projeto 
AGORA, da Associação Pró-Águas do Cerrado e do Sorriso Criança. E 
além de um bate-papo com um de nossos revendedores, conheça as 
mais novas bandeiras inauguradas no país. Boa leitura.  

Abastecendo Ideias

p 3

Esporte é combustível contra a fome. 

Em campo: cantores e jogadores profissionais com vontade de 
fazer gol. Neymar, Vagner Love, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, 
Michel Teló, Bruno e Marrone, Daniel Alves e muitos outros que 
dedicaram um dia de suas agendas sempre cheias para a 13ª edição 
do Futebol contra a Fome, evento realizado pelos irmãos Alexandre e 
Fernando Pires. 

A partida tinha ares de final de campeonato com estádio 
praticamente lotado, jogadas disputadas e sede de gol nos dois lados. 
A rede balançou doze vezes. Nove gols para o time do Fernando e três 
para os parceiros do irmão.  Mas o placar foi o que menos importou. 

O projeto que começou como uma pelada entre amigos há treze 
anos, cresceu na mesma medida de sua importância como exemplo de 
solidariedade e conscientização pública. “Maravilhosa a festa. Todas 
as vezes que vim foi assim, mas hoje foi especial porque o público 

A Associação Ambiental Pró-Águas do Cerrado é uma 
entidade sem fins lucrativos criada em 2007 por empresas 
privadas, entre elas a Distribuidora Rio Branco, e que visa 
desenvolver projetos ambientais no estado de Goiás. 

Em 2011, a entidade foi homenageada pelo CREA 
com a entrega de menção honrosa pela continuidade dos 
programas de educação ambiental em Goiás. 

Este reconhecimento mostra a todos os envolvidos 
que estamos no caminho certo e motiva ainda mais a Rio 
Branco na sua busca pelo resultado principal desta ação: a 
conscientização, recuperação e preservação dos recursos 
hídricos, sem dúvida, nosso bem mais precioso. 

No dia 10 de junho de 2011 lançamos o primeiro post no Blog 
Rio Branco: http://www.riobrancopetroleo.com.br/blog. O objetivo 
deste espaço interativo é consolidar a liderança participava 
que traduz os nossos valores como o respeito às pessoas e a 
transparência, envolvendo ativamente todos os parceiros da 
Distribuidora Rio Branco. 

Com foco nas mãos que movem esta grande engrenagem e nas 
faces que representam a empresa, serão postadas fotos dos projetos 
da Fundação Rio Branco, valorização da nossa gente, conquistas 
dos nossos profissionais, novos colaboradores e tudo que acontece 
com a família Rio Branco. Por isso leia, elogie, critique, comente 
e deixe sua opinião sempre registrada neste campo aberto para a 
troca de experiências e aprimoramento do nosso relacionamento. 

Pró-Águas do Cerrado

Posts e Postos

Boas Energias

compareceu em maior número”, disse Denilson.
Com maior participação do público, cobertura massiva da mídia 

e comprometimento de tantas figuras expoentes e formadoras 
de opinião entre seus fãs, o evento foi abraçado pela Distribuidora 
Rio Branco exatamente pelo objetivo estar alinhado à política de 
patrocínio e também como uma grande oportunidade de consolidação 
dos nossos valores sociais. 

 “É um momento especial para os torcedores que vieram e também 
para nós. Espero que todos possam desfrutar”, afirmou Daniel Alves, 
campeão mundial de clubes pelo Barcelona e que marcou o primeiro 
gol do jogo. E mais do que um momento especial para quem esteve 
na mira dos holofotes, é a partir de agora, nos bastidores desta ação 
que o grande jogo contra a fome acontece. 

De acordo com Alexandre Pires, “o objetivo do evento foi cumprido. 

Quarenta mil ingressos foram trocados e 80 toneladas de alimento 
foram arrecadadas”, afirmou. 

É dessa forma que a Distribuidora Rio Branco reafirma o seu 
comprometimento com a sociedade. Muito além de um combustível 
de qualidade e preocupação ambiental, a Rio Branco apoia ações 
que visem o desenvolvimento social. São essas Boas Energias  
que nos movem. 
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2012 nos apresenta. Mais dezesseis postos, 
por enquanto, irão se juntar aos existentes, 
além de duas filiais de TRR’s. Sem esquecer, 
claro, da Base de Betim, que é a próxima 
inauguração. Acreditamos ter potencial para 
dobrar de tamanho nos próximos anos, 

Abastecendo Ideias é uma publicação periódica da Distribuidora Rio Branco. 
Editoração: Futura P 
Redação: Gustavo Pires   
Diagramação: Leonardo Guidetti
Projeto Editorial e Gráfico: Aline Rodrigues e Rodrigo Andrade
Impressão: Gráfica e Editora 3 Pinti    Tiragem: 3.000 Exemplares
Críticas e Sugestões: andressa@riobrancopetroleo.com.br
ou pelo telefone:  34 3325-9521
Endereço para correspondência:
Rua Doutor José Ferreira, Nº 197 - Bairro Jardim Alexandre Campos
CEP 38010-340  - Uberaba/MG - Telefone: 34 3325-9500
E-mail: comunicacao@riobrancopetroleo.com.br
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a obrigatoriedade da atividade de armazenamento e a 
comercialização de combustíveis pelo revendedor para que este 
obtenha a sua regularização e conseqüentemente a adequação 
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À reboque desta legislação, os estados foram obrigados a 
proceder este licenciamento e atualmente a Gestão Ambiental 
é tão importante quanto no passado recente, foi a adequação às 
normas ambientais e da ABNT.

A Rio Branco pensando sócio-ambientalmente viu-se no 
dever de se unir aos seus parceiros revendedores, oferecendo 
o Sistema de Gestão Ambiental Rio Branco – SGARB, que 
consiste em orientar o seu parceiro a armazenar e destinar os 
resíduos perigosos gerados na atividade (óleo queimado, borra 
da caixa separadora, estopas , trapos e papelão contaminados, 
embalagens vazias de óleo lubrificante, dentre outros), lançar seus 
efluentes dentro dos padrões, manter seus funcionários focados 
e comprometidos com as boas práticas na causa ambiental, 
controle rígido dos seus estoques, testes de estanqueidade dos 

Em setembro de 2011, foi realizada a III Sipat da Rio Branco com o tema “Segurança é Qualidade de Vida”. Distribuídas 
nas quatro segundas-feiras do mês, as palestras abordaram quatro questões importantes: Motivação no Trabalho, Direção 
Defensiva, Segurança nas Rodovias e Coleta Seletiva & Reciclagem. 

A transformação dos hábitos profissionais de nossos colaboradores é uma preocupação constante. Por isso mesmo, várias 
são as ações que visam o aperfeiçoamento contínuo. Houve também o sorteio de vários prêmios como squeezes, canecas e 
bicicletas, presentes da Atemto e da Usina Caeté. Para mais informações, acesse o blog da Rio Branco: www.riobrancopetroleo.
com.br/blog

sistemas de armazenamento de combustíveis, dentre outros.
Para desenvolver este trabalho, estamos fazendo visitas 

bimestrais nos postos revendedores, preenchendo um 
check-list que contempla toda a atividade econômica do 
empreendimento onde há risco à saúde do homem e do meio 
ambiente, desde as adequações físicas até o monitoramento 
e a documentação exigida pelo órgão ambiental e certamente 
trocando informações e experiências junto aos empreendedores.

Agindo diferente, suas conseqüências serão diferentes. Este 
é o pensamento da Rio Branco que desta forma continuará a 
crescer com vigor e responsabilidade, promovendo a melhoria 
do meio ambiente e conseqüentemente, a melhoria da 
qualidade de vida.
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da distribuidora. Eu, como motorista e, em nome dos meus cole-
gas, posso falar que é muito importante quando o profissional é 

valorizado. Ações como essas só nos motivam cada dia mais a alcançar 
novos objetivos.
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A homenagem prestada pela Rio Branco aos seus motoristas com 
mais de cinco anos de bons serviços prestados, mostra a preocupa-
ção da empresa em cumprir com sua missão, visão e valores em re-

lação aos seus colaboradores, que é a de respeitar os valores perante a 
sociedade, respeitar a pessoa humana e primar pela competência e bem 
estar de seus funcionários. Este reconhecimento é revigorante para os 
mais velhos de casa e motivador para os mais recentes que reconhecem 
que estão trabalhando, verdadeiramente, em uma empresa que se pre-
ocupa e respeita  o capital humano que possui.

Fo
to

 A
rq

ui
vo

Eduardo Bacelar 
Administrador de Empresas
Pós-Graduado em Gestão Ambiental
Atuação:
20 anos na Cia Distribuidora Multinacional do Petróleo
10 anos no órgão ambiental do estado de Minas Gerais
Atualmente Consultor Ambiental - Diretor da Ambiental D2

Por Eduardo Bacelar

diante de todo o planejamento traçado. 
Sempre observando que crescimento só se 
consolida com a evolução de todos os 
envolvidos, sejam os colaboradores ou 
clientes, nossos grandes parceiros. A 
Fundação Rio Branco, nosso maior orgulho 
com seus projetos sérios e duradouros, se 
solidifica como ícone de responsabilidade 
social, a que a Rio Branco se propõe.  Muito 
realizado com tudo isso, desejo a todos uma 
excelente leitura.

    A 13ª Edição do Abastecendo Ideias está cheia de boas energias. 
Esporte, solidariedade, conhecimento e diálogo mais uma vez mostram 
as prioridades da Rio Branco para um caminho de sucesso. Saiba como 
foi o jogo entre famosos em Uberlândia que arrecadou mais de 80 
toneladas em alimentos. Veja como a Distribuidora se preocupa com a 
educação ambiental e desenvolvimento social através do Projeto 
AGORA, da Associação Pró-Águas do Cerrado e do Sorriso Criança. E 
além de um bate-papo com um de nossos revendedores, conheça as 
mais novas bandeiras inauguradas no país. Boa leitura.  
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Em campo: cantores e jogadores profissionais com vontade de 
fazer gol. Neymar, Vagner Love, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, 
Michel Teló, Bruno e Marrone, Daniel Alves e muitos outros que 
dedicaram um dia de suas agendas sempre cheias para a 13ª edição 
do Futebol contra a Fome, evento realizado pelos irmãos Alexandre e 
Fernando Pires. 

A partida tinha ares de final de campeonato com estádio 
praticamente lotado, jogadas disputadas e sede de gol nos dois lados. 
A rede balançou doze vezes. Nove gols para o time do Fernando e três 
para os parceiros do irmão.  Mas o placar foi o que menos importou. 

O projeto que começou como uma pelada entre amigos há treze 
anos, cresceu na mesma medida de sua importância como exemplo de 
solidariedade e conscientização pública. “Maravilhosa a festa. Todas 
as vezes que vim foi assim, mas hoje foi especial porque o público 

A Associação Ambiental Pró-Águas do Cerrado é uma 
entidade sem fins lucrativos criada em 2007 por empresas 
privadas, entre elas a Distribuidora Rio Branco, e que visa 
desenvolver projetos ambientais no estado de Goiás. 

Em 2011, a entidade foi homenageada pelo CREA 
com a entrega de menção honrosa pela continuidade dos 
programas de educação ambiental em Goiás. 

Este reconhecimento mostra a todos os envolvidos 
que estamos no caminho certo e motiva ainda mais a Rio 
Branco na sua busca pelo resultado principal desta ação: a 
conscientização, recuperação e preservação dos recursos 
hídricos, sem dúvida, nosso bem mais precioso. 

No dia 10 de junho de 2011 lançamos o primeiro post no Blog 
Rio Branco: http://www.riobrancopetroleo.com.br/blog. O objetivo 
deste espaço interativo é consolidar a liderança participava 
que traduz os nossos valores como o respeito às pessoas e a 
transparência, envolvendo ativamente todos os parceiros da 
Distribuidora Rio Branco. 

Com foco nas mãos que movem esta grande engrenagem e nas 
faces que representam a empresa, serão postadas fotos dos projetos 
da Fundação Rio Branco, valorização da nossa gente, conquistas 
dos nossos profissionais, novos colaboradores e tudo que acontece 
com a família Rio Branco. Por isso leia, elogie, critique, comente 
e deixe sua opinião sempre registrada neste campo aberto para a 
troca de experiências e aprimoramento do nosso relacionamento. 
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compareceu em maior número”, disse Denilson.
Com maior participação do público, cobertura massiva da mídia 

e comprometimento de tantas figuras expoentes e formadoras 
de opinião entre seus fãs, o evento foi abraçado pela Distribuidora 
Rio Branco exatamente pelo objetivo estar alinhado à política de 
patrocínio e também como uma grande oportunidade de consolidação 
dos nossos valores sociais. 

 “É um momento especial para os torcedores que vieram e também 
para nós. Espero que todos possam desfrutar”, afirmou Daniel Alves, 
campeão mundial de clubes pelo Barcelona e que marcou o primeiro 
gol do jogo. E mais do que um momento especial para quem esteve 
na mira dos holofotes, é a partir de agora, nos bastidores desta ação 
que o grande jogo contra a fome acontece. 

De acordo com Alexandre Pires, “o objetivo do evento foi cumprido. 

Quarenta mil ingressos foram trocados e 80 toneladas de alimento 
foram arrecadadas”, afirmou. 

É dessa forma que a Distribuidora Rio Branco reafirma o seu 
comprometimento com a sociedade. Muito além de um combustível 
de qualidade e preocupação ambiental, a Rio Branco apoia ações 
que visem o desenvolvimento social. São essas Boas Energias  
que nos movem. 
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Rio Branco inaugura mais quatro bandeiras no país.
A Rio Branco levanta a bandeira da qualidade máxi-

ma de seus produtos, atendimento diferenciado e claro, 
responsabilidade social e ambiental. Por isso, conquis-
tar mais quatro parceiros é multiplicar nossos valores 
pelo Brasil. 

Aconteceu no mês de março a inauguração de dois 
postos na região do Alto Paranaíba: o Posto MG em Ara-
xá, com o revendedor Tiago Parreira e o Posto Perdigão, 

Posto MG em Araxá Posto Perdigão em PerdizesPosto Sabiá III em Aparecida de GoiâniaPosto Industrial em Uberlândia

 Posto Arm -150 mil litros

Fábio Emanoel, Vanessa, Sávio e frentistas

 Posto Retiro do Bosque - 100 mil litros 

 Fernando Cunha cercado por dois frentistas

Posto Gascom IV - 150 mil litros 

Junior e Fábio Emanoel

Posto Rio do peixe - 150 mil litros

Inesia, Fábio Rios e Tomate

Posto  Planalto - 100 mil litros 

Neiviane, José Sérgio e Cássio Henrique

Super Posto - 150 mil litros 

José Sérgio, José Adriano, Adriano e  

Tiago Parreira

 Posto Excalibur - 150 mil litros 

Verides e Frederico

Posto Rio Branco - 150 mil litros

Tiago Parreira, Silas e José Sérgio

Posto Itamarati - 100 mil litros 

 Arminda e Frederico

Posto  Sabiá II - 150 mil litros

Sávio, Fábio Emanoel, Frederico Parreira e 

Ayres Parreira

Posto Rebellato - 100 mil litros

Denny e Amir

Posto Stefani - 400 mil litros

Paulo Neto, Fábio Emanoel e Junior

sob o comando do revendedor Pessonha. Postos estes, dotados com 
o que há de mais tecnológico, tanto no âmbito operacional quanto 
ambiental, em relação à prestação de serviços e atendimento. 

Em dezembro de 2011 foi a vez da inauguração do Posto Indus-
trial em Uberlândia, sob o comando do revendedor Thyago Lima. 
Com uma ampla estrutura: Speed Oil (Troca de Óleo), Speed Water 
(Lava Rápido), Full Time (conveniência) e mais quatro salas para 
fins comerciais, o posto promete servir como padrão de qualidade,  

atendimento e prestação de serviços.
E desde novembro de 2011, esta mesma promessa já se vê 

cumprida na parceria com o revendedor Frederico Parreira que jun-
tamente com seu pai, o Sr. Ayres Parreira, recebeu das mãos do en-
tão Consultor de Negócios Fábio Emanoel a placa de inauguração do 
Posto Sabiá III, em Aparecida de Goiânia GO.

É assim que a Distribuidora Rio Branco continua alinhada com os 
seus objetivos e metas de crescimento. 
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Diálogo: uma via de mão-dupla.
Revendedor Marcos Antônio da Silva (Auto Posto Econômico)

Destaque

Expansão

Fique de Olho
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a Distribuidora?
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Branco, escolhida pela seriedade, transparência, confiança e as condições 
propostas para a parceria. E acima de tudo, o relacionamento comercial que já 
tínhamos há mais de 15 anos, através da empresa que trabalhávamos. 

2) Para nós, cada parceiro da Rio Branco é um multiplicador de 
valores. Como você avalia as questões sociais e ambientais na sua 
cidade e região e o que pode ser feito para melhorá-las?

As questões sociais e ambientais estão sendo muito trabalhadas. De um 
modo geral, estamos bem, mas podemos melhorá-las, conduzindo ações 
visando sempre o desenvolvimento sustentável, unindo o objetivo econômico 
com o social e com a preservação do meio ambiente, sempre mantendo 
um diálogo aberto com funcionários, clientes, comunidades, fornecedores, 
objetivando o intercâmbio de informações.

3) Uma de nossas maiores preocupações é o treinamento da 

equipe. No dia a dia, como você transmite os valores da empresa para 
os funcionários?

Através de reuniões semanais, treinamentos, palestras e nos procedimentos 
e normas de trabalho.

4) Além de preços competitivos, o que você acha que atrai e retém 
consumidores no seu posto?

O relacionamento, atendimento e a qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos.

5) Uma de nossas missões é buscar a excelência em todas as 
atividades afinal, acreditamos que tudo pode sempre ser melhorado. O 
que você sugere para aprimorarmos ainda mais nossa parceria?

Sugiro uma aproximação maior da distribuidora com os seus parceiros/
revendedores, através de auditoria externa, treinamentos, reuniões, orientações, 
visando sempre o maior conhecimento relacionado às normas e legislação 
pertinentes ao nosso setor e claro, visando sempre à sustentabilidade de nosso 
negócio. Já há um diálogo muito rico, o importante é sempre mantê-lo. 

Há alguns anos temos presenciado as mudanças no mercado de revenda 
de combustíveis. No início da quebra do monopólio e abertura de mercado 
às distribuidoras regionais, vimos a concorrência promover preços 
diferenciados oriundos de diferentes valores de compra das distribuidoras, 
da sonegação e da adulteração de produtos.
Recentemente, um maior rigor nos controles de qualidade, exigências de 
órgãos fiscalizadores e cobranças fiscais aniquilaram com a adulteração e 
reduziram ao pis/cofins a última das brechas, que deverão ser resolvidas 
com a operacionalização do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. 
Cessada esta possibilidade de outros concorrerem por meios ilegais, 
sobraram alternativas lícitas de se participar de um mercado através do 
dever de casa do bom empreendedor, administrador e gerente de seu 
negócio.
O dever de casa passa, necessariamente:
- Pelo acompanhamento dos preços de mercado, principalmente o local;
- Pela acessibilidade do posto;
- Pela limpeza, facilidades e arrumação;
- Pelo atendimento cortês e eficaz, que permite atender as necessidades 
dos clientes;
- Pela oferta de produtos de qualidade, a toda prova, e pela exatidão de seu 
volume ofertado;
- Pela oferta de outros serviços como troca de óleo, loja ou lanchonete, etc.
- Pela gratidão em ter atendido mais um cliente, expressa no rosto de todos 
que trabalham no posto.
Mas o mais importante é entender que o mercado atual não admite 
mais diferenças relevantes de preços entre os diversos postos e que os 
mesmos devem investir em um design atrativo, treinamentos, consultorias 
e controles de seus parceiros para enfrentarem a concorrência com 
criatividade, seriedade e principalmente lisura. Dois são mais fortes do 
que um, por isso a importância da parceria. A maioria das experiências de 
aproximação e união de forças tem permitido bons resultados para ambas 
as partes.

   Eduardo Maurício Siqueira Borges 
Diretor Comercial da Distribuidora Rio Branco

Concorrência: uma questão de criatividade

Confira quais são os mais novos postos  
contratados da rede: 

• Auto Posto João Bin | Ribeirão Preto/SP
• Posto Universitário | Iturama/MG
• Posto Dori | Aparecida de Goiânia/GO
• Posto Talismã | Barbacena/MG
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Toda a nossa energia para fazer uma criança sorrir. 

Desde 2003, a Fundação Rio Branco incentiva atividades 
desportivas em ações voltadas para o desenvolvimento sócio-
cultural na infância. Hoje, possui mais de 10 projetos ativos, 
atendendo a mais de 600 crianças.

Como projetos permanentes e funcionando o ano todo, 
podemos listar o Braçadas do Futuro, Tocando a Vida, Tatame de 
Ouro, Dançart, Bola de Gude e Sonho Verde. E em períodos 
pré-determinados e por isso, sempre muito aguardados, a 
Fundação Rio Branco realiza a Copa de Futsal, Festival de Jiu Jitsu, 
Passeio Ciclístico, Sorriso de Criança e a Copa de Vôlei.

Todas estas iniciativas buscam tirar de cada criança um sorriso 
através do aumento de sua autoconfiança para um desenvolvi-
mento pessoal, profissional e humano. Mas a festa para fechar 
tantas realizações com chave de ouro só poderia se chamar 
Projeto Sorriso de Criança. O objetivo é proporcionar aos jovens 
momentos de alegria e descontração em um grande evento 
natalino, com um delicioso lanche, rua do lazer com brinquedos, 
pula-pula, algodão doce e claro, a presença do Papai-Noel 
distribuindo os presentes doados pelos colaboradores da 
empresa. Este ano, quem sorriu de alegria despertando a emoção 

de todos os presentes foi um total de 350 crianças da CEMEI 
Conceição Velasco (Urciano Lemos) e CEMEI Adélia Vale (Santo 
Antônio), duas creches de Araxá.

Graças ao apoio da Distribuidora e da Coordenadoria do Ernani 
Montandon, a Fundação segue em frente rumo ao crescimento. No 
dia 18 de dezembro de 2011, recebeu a Medalha Álvaro Maneira 
“Coquinho”,  em função dos trabalhos realizados na área esportiva 
com crianças e adolescentes. Um orgulho e uma grande alegria 
afinal, o principal objetivo é ver nossas crianças bem.
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Crianças têm energia de sobra para gastar. Mas esta palavra 
que acompanha os mais agitados desde seus primeiros passos é 
paradoxalmente um dos recursos naturais que desperta a maior 
preocupação quando o assunto é sua disponibilidade no futuro. Então 
nada melhor que ensinar quem cuidará dele. 

O Projeto AGORA – O ESTUDO DOS MUNICÍPIOS CANAVEIROS 2011, 
é uma entidade que caminha neste sentido através da união de várias 
empresas e instituições do setor sucroenergético, em parceria com 
dezenas de Secretarias de Educação e produção da Editora Belo 
Horizonte. O objetivo é levar aos estudantes dos 6º e 7º anos das 
escolas públicas dos cem principais municípios canavieiros do Brasil, 

o estudo da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. 
Como parte desta rede de conhecimento, o Posto JJ de Uberlândia/MG 

recebeu no dia 17 de outubro de 2011, mais de 30 estudantes da 
Escola Municipal Domingos Pimentel de Ulhôa.

Enquanto os professores tentavam conter o ânimo dos jovens, 
o assessor comercial da Distribuidora Rio Branco na época, Fábio 
Emanoel, explicava aos alunos o funcionamento do posto desde o 
armazenamento até a comercialização dos combustíveis. Além disso, 
o químico Lucenildo realizou demonstrações dos testes de qualidade, 
apresentando a preocupação da Distribuidora Rio Branco quanto à 
confiabilidade de seus produtos. 

Falando de futuro e energia, o tema meio ambiente não poderia ficar 
de fora. A importância que a sustentabilidade tem para a Distribuidora 
Rio Branco e seus postos parceiros foi bastante salientada.  

A visita ao Posto JJ acrescentou conhecimento e despertou nos 
alunos o interesse pelo assunto, proporcionando a intervenção crítica 
e participativa para continuidade do estudo, sendo avaliada por todos 
os participantes de maneira muito positiva. 

Em todo Brasil serão atendidas mais de 1.600 escolas nos estados 
de Alagoas, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná e Pernambuco. Serão milhares de crianças 
beneficiadas pelo melhor combustível: o conhecimento. 

Projeto AGORA – O ESTUDO DOS MUNICÍPIOS CANAVIEIROS levará conhecimento 
sobre a cadeia produtiva da cana a mais de 1600 escolas no país. 
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Na rede de postos Rio Branco, qualidade é coisa séria. Para mantê-la em todos os produtos e serviços oferecidos é preciso 
a mais absoluta confiança em nossos revendedores e nosso apoio irrestrito às suas necessidades. Treinamentos, 
consultorias, controle de qualidade, avaliações rigorosas estão entre nossos inúmeros suportes. Estamos sempre presentes. 
Afinal, o compromisso total com nossos parceiros é nosso compromisso com o consumidor.

Guiados pela
mesma energia

www.riobrancopetroleo.com.br     (34) 3325-9500


