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Desde o estudo que fizemos com o Sindigás, o cenário de GLP 

evoluiu de forma bastante positiva

Risco
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PRINCIPAIS MUDANÇAS DESDE O NOSSO ÚLTIMO ESTUDO
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Contexto e desafios atuais

Caminhos para atração do capital privado

Cenários de evolução do setor
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O setor de GLP brasileiro vem enfrentando simultaneamente 

desafios estruturais e conjunturais 

Lacunas de oferta de 1.1-2.7 milhões de 

toneladas de GLP em 2025, sendo 

necessárias importações do produto e 

investimentos em infraestrutura

No midstream, os principais terminais de 

envio e recebimento de GLP estão hoje 

próximo ao esgotamento

A construção histórica do elo de 

abastecimento do setor ao redor de uma 

única empresa inibe a atuação de agentes 

privados

O recuo da Petrobras gera falta de 

visibilidade sobre operação de ativos 

associados ao abastecimento e 

movimentação de GLP

Lacuna projetada de oferta de GLP Esgotamento da infraestrutura logística

Limitada atuação de agentes privados Recuo no posicionamento da Petrobras

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO SETOR DE GLP

1 2

3 4
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No horizonte 2025, a infraestrutura existente para produção nacional não 

será suficiente para atender a demanda

Nota: Considera que a necessidade de importação é exatamente o valor necessário para cobrir a demanda Nacional
Fonte: Entrevistas com especialistas de logística do setor; Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2015 (ANP); Balanço Energético Nacional 2015 (MME); IBGE; Análise Accenture

Milhões de toneladas

CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO DE DEMANDA-OFERTA DE GLP NO BRASIL

+9,3%

2,7

2025E - Base 2025E - Demandante

+22,7%

9,2

6,57,1

8,2

1,1

2015

7,5

1,8

5,7

Importação

Produção nacional

1

Lacuna de oferta de GLP

CONCLUSÕES

▪ O País permanecerá 

dependente da 

importação de GLP 

▪ Em 2025, será 

necessário importar um 

total de ~1,1 - 2,7 milhões 

de toneladas de GLP

▪ Não é considerado, por 

conservadorismo:

o Retomada mais rápida 

do PIB

o Impacto do fim de 

restrições de uso

Crescimento populacional e 

industrial conservador

Produção nacional com 

entrada total dos projetos 

Petrobras

Crescimento populacional e 

industrial otimista (Referência 

EPE)

Produção nacional com entrada 

parcial dos projetos Petrobras

Demanda:

Oferta:
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A movimentação de GLP no país é realizada principalmente via cabotagem, 

mas os terminais de envio e recebimento estão hoje próximo ao esgotamento

* O GLP que chega em Tergasul passa pelo porto de Rio Grande para transbordo em navios menores.
Fonte: Análise Accenture; ANP; Sindigás

Mucuripe

Santos

Paranaguá

Rio Grande/ 

Tergasul*

3

4

1

▪ Alta ocupação de berços em Rio Grande

▪ Não existência de tancagem em Rio Grande

▪ Restrição de calado na Lagoa dos Patos para 

transbordo de Rio Grande ao Tergasul

▪ Tancagem insuficiente para demanda local

▪ Falta de braços de carregamento para carretas

▪ Alta utilização dos dutos de escoamento

▪ Baixa disponibilidade de berços

▪ Alta utilização dos dutos de escoamento

▪ Restrição de calado para navios grandes

▪ Restrição ambiental para obtenção de licenças

▪ Tancagem (Lubnor) insuficiente para demanda 

local, com duas esferas inutilizadas

1

2

3

4

PRINCIPAIS FLUXOS LOGÍSTICOS ENTRE POLOS - 2015

Área para 

expansão?

Coari

Itaqui

Suape

M. de Deus

Miramar

Santos

Mucuripe

Paranaguá

Tergasul

B. Do Riacho

I. Redonda

Esgotamento da infraestrutura logística

2

2Polo aquaviário critico

Importação

Polo aquaviário

PRINCIPAIS TERMINAIS AQUAVIÁRIOS CRÍTICOS
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Historicamente, o setor de GLP no Brasil à montante da distribuição foi 

construído ao redor da Petrobras, assegurando excepcionais níveis de serviço

PRESENÇA DOS DIFERENTES AGENTES NAS ATIVIDADES DA CADEIA DE GLP

PRODUÇÃO 

NACIONAL

IMPORTAÇÃO

TANCAGEM

DUTOS

DISTRIBUIÇÃO 

PRIMÁRIA

DISTRIBUIÇÃO 

SECUNDÁRIA

ENVASE
VAREJO

INDUSTRIAL/ 

COMERCIAL

RESIDENCIAL

SUPRIMENTO DE GLP

DISTRIBUIÇÃO 

PRIMÁRIA

ENVASE E 

DISTRIBUIÇÃO

REVENDA E 

DISTRIBUIÇÃO CONSUMO

Participação de agentes privados

3

Cadeia

# de 

agentes 1 1 18 ~60 mil 56 milhões
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A Petrobras, único ator à montante da distribuição, está fortemente 

reduzindo investimentos nas atividades de Midstream e Downstream

Fonte: Petrobras, Análise Accenture 

USD bilhões

PLANO DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

171 172 182

88

66 65 39

67

2014-2018

11

2015-2019

98
74

2012-2016

237

2017-20212013-2017

237
221

7

Abastecimento Outros

Variação annual (% a.a.):

Total

Outros

Abast.

+ 0.1

+ 0.5

-1.5

- 7

+ 5.8

- 40

- 55

- 52

- 72

Recuo da Petrobras

▪ Os mais recentes PNGs da Petrobras 

indicam um foco nas atividades core da 

Companhia - E&P

▪ No abastecimento, Petrobras reduziu 

seus investimentos em mais de 80% 

quando comparado PNG de 2014

▪ Contar com investimentos da Petrobras no 

setor de GLP significa crer que haverá 

mudanças no PNG da Estatal

▪ Portanto, capital privado deverá 

compensar recuo anunciado da 

Petrobras à montante da distribuição de 

GLP no país

IMPLICAÇÕES PARA O SETOR

Dos quais 

E&P 80-90%

4

- 25

- 24

- 34

Foco da redução em Abast.
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Parte dos Ativos que estão considerados para desinvestimento impactam 

diretamente o setor

1 Unidade de Industrialização de Xisto
Nota: Foram incluídos apenas dutos, terminais de tancagem, refinarias e UPGNs que operam com GLP

Fonte: Análise ASU, entrevistas com especialistas do mercado

EXEMPLOS DE ATIVOS POTENCIALMENTE DESINVESTIDOS PELA PETROBRAS

▪ REMAN
▪ RLAM
▪ LUBNOR
▪ REGAP
▪ REPAR

▪ RNEST
▪ REDUC
▪ REFAP
▪ RIOGRAND.
▪ RECAP

▪ REPLAN
▪ REVAP
▪ RPBC
▪ SIX1

▪ Santos ▪ Suape

▪ Urucu - Solimões

▪ Jequié/Itabuna - M de Deus

▪ Santos - RPBC - RECAP – Utingás

▪ Itajaí ▪ Jequié ▪ Itabuna

▪ Atalaia
▪ Cabiúnas
▪ Cacimbas

▪ Guamaré
▪ Alagoas
▪ RPBC

▪ Sul Capixaba
▪ Urucu
▪ Caraguatatuba

▪ Paranaguá - REPAR
▪ Itajaí - REPAR
▪ Ilha Redonda - REDUC

Distribuição 

(Envase)
Terminais 

de 

tancagem

Refinarias

Importação

Cabotagem

Dutos

Terrestre

UPGNs

▪ Madre de Deus
▪ B. do Riacho
▪ Ilha Redonda

▪ Solimões
▪ Miramar
▪ Paranaguá

▪ Itaqui
▪ Tergasul
▪ Mucuripe

Recuo da Petrobras

▪ Como garantir 

continuidade 

operacional numa 

estrutura de mercado 

diferente ?

▪ Como assegurar 

atração eficiente do 

capital privado ?

QUESTÕES CHAVE 

PARA O SETOR

4

?
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Contexto e desafios atuais

Caminhos para atração do capital privado

Cenários de evolução do setor
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Sociedade

Petrobras

Setor

A atração do capital privado pode trazer benefícios para todos os agentes do 

setor

Fonte: Análise Accenture

EXEMPLOS DE BENEFÍCIOS DECORRENTES DA VIABILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO PRIVADO

▪ Ganho de eficiência e redução de custos

▪ Criação de ambiente mais competitivo

▪ Maior disponibilidade de produto no mercado nacional, reduzindo riscos de eventuais 
desabastecimentos

▪ Concentração dos esforços em atividades ”core” para a Companhia

▪ Compartilhamento com outros agentes da responsabilidade sobre o suprimento 
do produto no mercado nacional

▪ Possibilidade aquisição de produto no Mercado internacional 

▪ Maior flexibilidade nos contratos de suprimentos

▪ Possibilidade de utilização da infraestrutura existente como forma de otimizar custos

▪ Oportunidade de modernização da infraestrutura de GLP no País

▪ Maior clareza nas práticas de precificação
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Diante da evolução do setor de GLP brasileiro, elos críticos da cadeia devem 

estar preparados para atrair capital privado

CADEIA DE GLP BRASILEIRA

PRODUÇÃO 

NACIONAL
TANCAGEM

DUTOS

DISTRIBUIÇÃO 

PRIMÁRIA

DISTRIBUIÇÃO 

SECUNDÁRIA

ENVASE VAREJO

INDUSTRIAL/ 

COMERCIAL

RESIDENCIAL

FORNECIMENTO DE GLP DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA ENVASE E DISTRIBUIÇÃO REVENDA E DISTRIBUIÇÃO CONSUMO

IMPORTAÇÃO

Elos críticos da cadeia de 

GLP para atração de capital 

privado
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Capital privado será atraído mediante um conjunto de fatores

Polos prioritários de abastecimento

Lógica de Formação de preços

1

2

PRINCIPAIS POTENCIALIZADORES DO INVESTIMENTO PRIVADO  NO ELOS CRÍTICOS DO SETOR 

DE GLP

Prática de suprimentos

3
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Para se dar de maneira eficente, a entrada do capital privado deverá ser 

seletiva e coordenada com os vários agentes

Fonte: Análise Accenture; ANP; Sindigás

EXEMPLOS DE POLOS PRIORITÁRIOS

Polos prioritarios

Itaqui - MA

Suape - PE

Pecém - CE

São Francisco - SC

Santos - SP

Rio Grande - RS

Investimentos feitos no modelo de 

“pool” visando ganhos de escala

Idealmente para movimentação interna 

mas também para importação

1

Pólos priorizados em função dos 

desbalanceamentos entre oferta e 

demanda regional
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Os preços praticados no mercado doméstico não estavam conectados ao 

mercado internacional, impedindo o planejamento do suprimento

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE GLP NA UTINGÁS – SISTEMA PETROBRAS VS. PREÇOS INTERNACIONAIS

911 909 950 997 1.011

1.756

1.005

2009

1.339

1.598

1.419

1.619

20122007

1.216

20142013

1.683

2006 2011

1.616

1.461

2008

1.237

2010

1.004 1.007 1.011

2015

1.126

Paridade Internacional

Petrobras

R$/ ton

Nota: Paridade internacional estimada

Fonte: Sindigás; Análise Accenture

• Alinhamento de preços ao mercado 

internacional

• Trazendo transperência e  

incentivos corretos aos 

investimentos privados

• Preços únicos para uma mesma 

molécula (fim da diferenciação de P-13 e 

outros)

• Alinhamento de preços médios de 

realização de distribuidoras com 

diferentes mix de P-13 e granel 

(viabilizando pool)

Mudanças necessárias

Formação de preços

2
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Caso o governo federal considere adequado, mecanismos alternativos de 

garantia de acesso ao produto podem ser desenvolvidos no País

MECANISMOS DE GARANTIA POLÍTICA SOCIAL DO GLP

Formação de preços

Controle da volatilidade Garantia de acesso social

Descrição

Exemplos

• Mecanismos para suavizar variações bruscas nos 

preços de referência internacional

Fonte: Análise Accenture

• Desconto para consumidores residenciais de renda 

de forma a garantir acesso a um produto básico

Fundo que compensa com créditos/débitos 

grandes movimentos dos preços externos de 

GLP para uso automotivo

Semelhante ao mecanismo Chileno, mas 

dedicado ao uso residencial

Previsto na reforma energética mas ainda não 

formalizado em mecanismos práticos

Benefício corresponde a um parcela em 

dinheiro dentro do programa social HOGAR

Desconto é dado no momento da compra por 

meio de verificação de cadastro e revendedor é 

restituído pelo governo

Subsídio pago diretamente na conta do 

consumidor final com base no numero de 

identificação pessoal (semelhante ao CPF)

Brasil
• A CIDE foi desenhada para este fim, mas no Brasil 

não é aplicada desta maneira

• Hoje refletido de forma indireta na diferenciação 

de preços para consumo residência e industrial 

(botijão P-13)

2
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Contexto e desafios atuais

Caminhos para atração do capital privado

Cenários de evolução do setor
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Existem diversas medidas adicionais que podem e devem ser tomadas por 

parte dos agentes públicos para concretização de uma nova visão no setor...

Elaboração de normativas que assegurem o GLP como sendo negociado 
livremente incluindo o fim de regras de rateio

Definição da entrada do capital privado em elos hoje exclusivos à 
Petrobras como sendo de interesse para o País

Priorização de polos onde seja desejável o ingresso de operadores 
complementares

Monitoramento nos polos priorizados do recuo da Petrobras no 
abastecimento e na infraestrutura, restando sem capacidade hegemônica

Definição de normativas que reforcem o caráter de livre mercado do 
abastecimento de GLP

Prática de 

suprimentos

Polos 

prioritários

Formação 

de preço

Revisão dos marcos infralegais, separando claramente o negócio relativo ao 
abastecimento nacional e o negócio de Produção/Importação/Distribuição

Estabelecimento, para casos de concessão ou arrendamento, prazos mínimos para 
estas relações

Fiscalização dos contratos celebrados entre as empresas

Desenho de mecanismos legais de “gatilhos” que poderão ser acionados para 
amenizar variações extraordinárias nos preços do GLP, com ferramentas similares a 
CIDE

Desenho de mecanismos de caráter social que garantam acesso a melhores custos 
para os cidadãos de baixa renda.

MME - CNPE
Agentes e medidas 
necessárias

Mudanças Regulatórias

Definição 

de polos

Pools

Anti -

dumping

Adequação dos marcos infralegais para formação de parceria (pools) à 
legislação e em concordância com práticas concorrenciais

Desenvolvimento de condições de competitividade através de marcos 
infralegais, por exemplo, afastando a possiblidade de práticas de dumping

Estabelecimento de marcos infralegais que incentivem o desenvolvimento de pools 
operacionais

Criação de ferramentas que possam aferir e corrigir práticas anticoncorrenciais de 
todos os agentes atuantes no setor

3

4

8

10

1

11

9

7

6

2

Acionamento, conforme necessário, de “gatilhos” para amenizar variações 
extraordinárias nos preços do GLP, com ferramentas similares a CIDE

Igual disponibilização desses mecanismos para a Petrobras como para 
qualquer operador privado

Implementação de mecanismos de caráter social que garantam acesso a 
melhores custos para os cidadãos de baixa renda

Elaboração de regulamentação específica que indique a formação de preços 
adequada do GLP

Monitoramento e divulgação dos preços e parâmetros de referencia 

Impacto 

social

Paridade

Intern.

15

16

17

13

14

18

19

12

5
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Recentemente foram anunciadas duas mudanças na direção favorável ao 

desenvolvimento do mercado de GLP no Brasil

Fonte: Análise Accenture

MEDIDAS ANUNCIADAS

Mudança na 

formação de 

preços do gás de 

botijão P-13

Novas diretrizes 

para o mercado 

de combustíveis

1

2

▪ Petrobras anunciou mudança na precificação do P-13, que passará a acompanhar as 

flutuações de preço do butano e do propano no mercado europeu

▪ Nova regra passa a valer a partir de Junho/2017 e conta com reajustes mensais (todo dia 5)

▪ CNPE aprovou novas diretrizes estratégicas no âmbito da iniciativa Combustível Brasil 

▪ Criação de um comitê técnico com a participação de diversos agentes do mercado
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Nosso entendimento

A nova regra de precificação é um passo positivo para o setor, mas ainda não 

endereça todas as melhorias necessárias para viabilizar o investimento em pool

Fonte: Petrobras, Análise Accenture

AVALIAÇÃO SOBRE A NOVA REGRA DE PRECIFICAÇÃO DO P-13

Comentários

▪ Preço P-13 = Média mensal do preço do butano e do 

propano no mercado europeu (ARA) convertida em reais + 

Margem de 5%

▪ Não converge exatamente para paridade de importação 

pois não considera:

- Custos de frete (internos e externos) 

- Custo de uso da infraestrutura necessária para levar 

o GLP até o seu destino final (taxas portuárias e 

outras taxas cobradas pela Petrobras)

▪ Nova regra aplica-se somente ao botijão P-13, sem 

impactar na política de precificação do GLP granel

▪ Medida vai na direção correta:

- Preço do P-13 passa a variar de acordo com 

mercado internacional

- Aumenta a transparência da formação de preços

▪ Pontos para discussão:

- Entendimento sobre a política de preços do GLP 

granel

- Convergência de preços para a mesma 

molécula de forma a garantir o mesmo preço 

médio para todas as distribuidoras (P-13 e granel)
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As diretrizes estratégicas aprovadas pelo CNPE são avanços importantes para 

a atração de novos investimentos e para a abertura de diálogo com o governo

Fonte: CNPE, Análise Accenture

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS APROVADAS PELO CNPE

Oferta interna

Infraestrutura

Condições de 

mercado

Nova 

configuração

Comitê

Incremento e diversificação da oferta interna de combustíveis e de 
derivados de petróleo, incluindo aumento da capacidade de refino

Expansão da infraestrutura para garantia do abastecimento 
nacional, com estímulo a modos de transporte mais eficientes

Desenvolvimento de um mercado competitivo nos diversos elos da 
cadeia produtiva, com condições de oferta a preços de mercado

Transição para a nova configuração do mercado, preservando a 
segurança do abastecimento em todo o território nacional

Criação do Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do 
Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e 
Biocombustíveis (entidades governamentais, sociedade civil e 
associações dos setores envolvidos)

Impacto para o mercado 
de GLP:

▪ Potencial aumento da 

oferta nacional de GLP e 

redução da necessidade

de importação

▪ Redução dos custos

logísticos

▪ Potencial viabilização de 

investimentos em pool 

▪ Maior segurança do 

abastecimento
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