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SINDIGÁS LANÇA 
ESTUDO BIMESTRAL DO GÁS LP

O Sindigás lançou, no fim de 2012, o estudo “Gás 
LP em movimento”, que traz um retrato do mercado 
de Gás LP no Brasil e contará com atualizações a 
cada dois meses. A pesquisa aborda diversos aspec-
tos importantes do setor, como evolução do consu-
mo, projeção de oferta e demanda do produto, com-
posição do preço do Gás LP, dados sobre o market 
share nacional e dividido por regiões, além de núme-
ros de requalificação e do Programa Gás Legal, entre 
outras informações gerais.

De acordo com o informativo, em 2012, houve co-
mercialização recorde de Gás LP no país, alcançando 
a marca de 7,13 milhões de toneladas, o que supera, 
ligeiramente, o número do ano anterior, de 7,10 mi-
lhões. Outro aspecto interessante é o crescimento, nos 
últimos seis anos, de 7,6% do consumo do energético 
no Brasil, impulsionado, principalmente, pelas vendas 
no modal granel. O botijão de 13 Kg continua liderando 
as vendas, com cerca de 5,13 milhões de toneladas co-
mercializadas. Já o consumo de outras modalidades, 

como granel e cilindros de 20 Kg e 45 Kg, alcançou 
aproximadamente 2,01 milhões de toneladas.

O estudo ainda traz dados da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), que prevê que a produção 
de Gás LP, em 2016, será praticamente equivalen-
te à demanda. Isto significa que, a partir de 2017, o 
país passará a ter excedente de produto e propiciará, 
inclusive, exportação do energético para mercados 
estrangeiros. Este relato, que consta no último Pla-
no Decenal de Expansão de Energia, da EPE, mostra 
que o cenário para o gás nos próximos anos é extre-
mamente promissor. 

De acordo com Adriano Horta Loureiro, gerente 
técnico do Sindigás, a criação do “Gás LP em mo-
vimento” permite um acompanhamento mais fiel à 
realidade do setor. “É uma iniciativa que vínhamos 
pensando há bastante tempo e que facilita o traba-
lho de pesquisa das empresas associadas e daque-
les que se interessam pelo nosso mercado”, afirma 
Loureiro.

Para ter acesso a essas informações e aos demais 
dados atualizados do estudo, basta acessar o site do 
Sindigás, pelo endereço www.sindigas.org.br.

O SETOR DE GÁS LP EM 2012

7,13 milhões de toneladas 
foi o volume de Gás LP comercializado. 
Novo recorde. 

5,13 milhões de toneladas
foi o volume de Gás LP comercializado em 
botijões de 13 Kg.

7,6%
foi o percentual de crescimento acumulado 
do consumo nos últimos seis anos.

Em 2012, houve comercialização 

recorde de Gás LP no país, 

alcançando a marca de 7,13 

milhões de toneladas, o que 

supera, ligeiramente, o número do 

ano anterior, de 7,10 milhões

GÁS LP EM MOVIMENTO (JAN)
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2012: SUPERAÇÃO E DESAFIOS

Sergio Bandeira de Mello

Presidente do sindigás

O ano de 2012 reservou muitas 
surpresas para o mercado de Gás 
LP. Foi um período de ampliação 
do relacionamento institucional e 
de manutenção de um forte diálogo 
com as principais entidades do se-
tor, principalmente com a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). Organiza-
mos a 3ª edição do Enagás, realiza-
da no Rio de Janeiro, e que contou 
com a presença de ilustres autori-
dades; participamos de seminários 
e eventos em parceria com orga-
nismos como Ministérios Públicos 
e Procons, estreitando ainda mais a 
relação saudável que sempre man-
tivemos com estas entidades.

Por meio destas parcerias, con-
quistamos diversos avanços no que 
tange o combate à informalidade 
no país, comemoramos a queda da 
venda irregular do Gás LP em terri-
tório nacional, que alcançou impres-
sionantes 65%, um recorde históri-
co. Já no processo de requalificação 
de botijões, também conseguimos 
uma grande conquista. Somente em 
2012, foram mais de 12,8 milhões* 
de recipientes requalificados e que 
retornaram ao mercado. No âmbito 
de novas publicações educativas so-
bre o setor, lançamos o sétimo vo-
lume da cartilha “Gás LP no Brasil”, 
abordando os benefícios da utiliza-
ção do energético para aquecimento 
da água do banho, com base em um 
profundo e detalhado estudo que foi 
desenvolvido pela USP. 

No entanto, também foi um ano 
difícil em termos de resultados fi-
nanceiros para as empresas. Mes-
mo com uma discreta ampliação 
das vendas em relação ao ano an-
terior, a inflação setorial superou 
o aumento da margem bruta das 
companhias. Por se tratar de um 
segmento marcado pela forte con-
corrência, as companhias se veem 
pressionadas a aprimorar a quali-
dade de seus serviços. Dessa for-
ma, é imprescindível investir cada 
vez mais em seus negócios para 
criar diferenciais e manter um alto 
padrão de atendimento, provocan-
do, consequentemente, aumento 
de custos.

Entre as diversas frentes de 
investimentos que as empresas 
precisam fazer de forma contí-
nua, podemos destacar a am-
pliação da capacidade de esto-
que; compras de novos botijões; 
maior rapidez na carga e des-
carga de caminhões; melhora 
nas condições de trabalho dos 
funcionários; desenvolvimento de 
ações e programas de combate à 
informalidade; e aperfeiçoamen-
to da logística e distribuição do 
Gás LP. Além disso, o setor preci-
sa concentrar esforços quanto à 
ampliação da capacidade de re-
cepção nos portos; aumento dos 
níveis de inventário; desenvolvi-
mento de parques de enchimen-
tos de botijões com sistemas ele-
trônicos, entre outras questões.  
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Devido a estes altos padrões de 
exigência do mercado, os resul-
tados financeiros das empresas 
estiveram aquém das projeções 
para 2012, o que, lamentavelmente, 
criou tensões indesejáveis entre o 
Sindigás e alguns poucos sindicatos 
representativos das classes traba-
lhadoras, gerando greves e parali-
sações muito prejudiciais ao setor e 
à sociedade de forma geral. Entre-
tanto, após extensas negociações 
e controvertidas decisões judiciais, 
conseguimos chegar a um acordo 
com as partes envolvidas e fecha-
mos o ano com o restabelecimento 
pleno da distribuição do Gás LP em 
todo o país. Estamos com boas pro-
jeções para 2013 e na expectativa de 
alcançar crescimento de vendas su-
perior ao período que passou. Mas, 
sobretudo, que as empresas, reven-
dedores e seus parceiros comer-
ciais possam ter uma recuperação 
de lucratividade que faça frente aos 
enormes desafios e investimentos 
necessários no setor.

* De acordo com estimativas do Sindigás para o fim de 2012. Em março, estará disponível o dado fechado do ano anterior 

no endereço www.sindigas.org.br
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A fim de disseminar as persistentes e inaceitáveis 
restrições ao uso do Gás LP em múltiplas aplicações 
no mercado brasileiro, o Sindigás tomou a iniciativa 
para elaborar um Roadshow para circular entre os 
principais formadores de opinião, entre os quais a 
ANP, a Petrobras, o Congresso Nacional e o Ministé-
rio de Minas e Energia (MME). O material apresenta 
os benefícios que seriam trazidos ao setor energéti-
co, caso fosse feita a revisão da legislação, o que per-
mitiria uma maior participação do produto na matriz 
energética nacional.

A pesquisa traçou um histórico do mercado de 
Gás LP no país e abordou as motivações, originárias 
durante a Guerra do Golfo (1991), que levaram à proi-
bição do uso do energético para motores de qualquer 
espécie, saunas, caldeiras, aquecimento de piscinas 
ou para fins automotivos. À época, o Brasil temia um 
desabastecimento de combustíveis, já que importava 
quase 50% do petróleo e dos derivados que consu-
mia. No caso do Gás LP, a dependência do mercado 
externo chegava a 80% e o preço era fortemente sub-
sidiado para torná-lo acessível aos consumidores.

Mais de duas décadas depois, a guerra acabou 
e, de acordo com pesquisa elaborada e divulgada 
no PDE 2021 (Plano Decenal de Expansão Energéti-
ca), realizada pela Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), organismo vinculado ao MME, o país alcançará 
autossuficiência em Gás LP em 2017. Apesar do novo 
cenário, não houve progresso quanto à legislação e 
as restrições ultrapassadas permanecem vigentes.

O Roadshow, mesmo tratando o Gás LP como 
mais um elemento da matriz energética nacional, 
não deixou de encarar o papel social do botijão de 
gás, e trouxe discussões sobre a formação de pre-
ço nas refinarias e tratamento tributário nos diver-
sos Estados. Ainda indicou que, inequivocamente, 

o eventual incremento de usos do Gás LP, entre os 
atualmente proibidos, somente afetará o gás comer-
cializado e usado em recipientes de capacidade su-
perior aos de 13 kg, pois esses não oferecem vazão e 
pressão para os equipamentos hoje proibidos.

De acordo com o diretor jurídico do Sindigás, Ri-
cardo Tonietto, a resposta dos especialistas após a 
apresentação do Roadshow foi bastante positiva. 
“Acredito que nunca estivemos tão próximos de uma 
modernização da legislação, já que estamos falando 
de regras atemporais e que utilizam como parâmetro 
um cenário completamente ultrapassado”, afirma. 

A atualização destas normas traria inúmeros be-
nefícios para a economia brasileira e o Gás LP pas-
saria a ser uma fonte de energia competitiva para o 
segmento industrial. Esta medida também impactaria 
positivamente as margens de lucro das empresas do 
setor, pois aumentaria a demanda por gás consumido 
em recipientes com capacidade superior a 13 kg.

Tonietto mostra-se bastante otimista quanto às 
vantagens que o setor poderá usufruir com esta 
eventual modernização. “Conseguimos mostrar, sob 
diferentes óticas, que a atualização destas normas 
trará impactos positivos para todos: sociedade em 
geral, indústrias, setor de Gás LP, Petrobras e go-
verno”, finaliza o diretor jurídico do Sindigás.

SINDIGÁS FAZ ROADSHOW 
NA PETROBRAS E NO MME

De acordo com a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), o Brasil 

alcançará autossuficiência em 

Gás LP em 2017
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ENTREVISTA

> NA SUA OPINIÃO, A QUE SE DEVE ESSA ESCO-
LHA? É O PRINCIPAL DESAFIO DA SUA CARREIRA?

Acima de tudo, trata-se de um voto de confiança 
da Diretoria da ANP, já que este desafio exige gran-
de dedicação e responsabilidade. É também fruto da 
experiência que acumulei dentro da ANP uma vez 
que já passei por cargos como assessor da direto-
ria; coordenador do escritório de São Paulo; supe-
rintendente adjunto de fiscalização e coordenador 
do Programa Gás Legal, que ocupei até o fim do ano 
passado. Acredito que o bom trabalho desenvolvido 
foi decisivo para a escolha do meu nome.

> COMO SERÁ PAUTADA SUA GESTÃO? CITE AS 
PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS.

Será pautada no compromisso com o abasteci-
mento nacional, com empenho e responsabilidade, 
uma vez que a função da Superintendência é a ela-
boração de normas e regras para garantir o pleno 
abastecimento dos combustíveis em todo território 
brasileiro. Para este ano, posso adiantar que estão 
previstas a atualização e modernização das normas 
para garantir que esta distribuição seja feita da ma-
neira mais eficiente possível. Além disso, estão em 
nossa pauta a revisão da portaria que regula a dis-
tribuição de combustíveis líquidos; a atualização da 
resolução de revendas de combustíveis líquidos e a 
revisão da resolução do setor de revenda de Gás LP, 

entre outros pontos que com certeza surgirão ao lon-
go do ano. 

> COMO VOCÊ ENXERGA ATUALMENTE O SE-
TOR DO GÁS LP NO BRASIL?

Trata-se de um setor bastante organizado e que, 
em 2012, soube dar vazão à demanda pelo produ-
to em todo país. Atualmente, na Superintendência 
de Abastecimento, estamos reativando as reuniões 
periódicas para tratar de assuntos relativos à re-
qualificação dos botijões de Gás LP, havendo ainda 
a previsão de abordar outros tópicos que venham 

COMPROMISSO COM 
O ABASTECIMENTO NACIONAL

No fim de 2012, algumas mudanças movimentaram a ANP. Entre elas, Aurélio Amaral 

deixou a coordenação do Programa Gás Legal e assumiu o cargo de superintendente 

de Abastecimento. Neste novo desafio, Amaral prevê a atualização na resolução de re-

vendas de combustíveis líquidos e, também, a revisão da legislação do setor de Gás LP. 

“Para este ano estão 

previstas a atualização 

e modernização das 

normas para garantir 

que a distribuição de 

combustíveis seja feita da 

maneira mais eficiente 

possível”



BALANÇO 2012

6   SINDIGÁS

a ser apontados pelo mercado como críticos para 
a atividade. Além disso, um estudo relativo aos 
percentuais de retirada de Gás LP nos polos defi-
citários está em fase final e, provavelmente, ainda 
neste primeiro trimestre será implementada uma 
nova metodologia de cálculo, que trará melhorias 
na distribuição do produto entre os agentes econô-
micos envolvidos.

> COMO O TRABALHO DO SINDIGÁS FOMENTA 
O DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE GÁS LP NO 
BRASIL?

O Sindigás é um órgão importante que represen-
ta as grandes distribuidoras do país. Tem um papel 
significativo no desenvolvimento do Programa Gás 
Legal e sempre atuou como um grande parceiro da 
Agência nas demandas do setor.

> NO FIM DE 2012, A ÁREA DE ABASTECIMEN-
TO ENFRENTOU ALGUMAS DIFICULDADES. QUAIS 

AS PROPOSTAS DA ANP PARA ENFRENTAR ESTES  
ENTRAVES?

Na reta final do ano passado, houve alguns pon-
tos de estrangulamento logístico, mas, com o bom 
trabalho de monitoramento por parte da ANP, con-
seguimos contornar prontamente esta situação. No 
entanto, o consumo da gasolina vem aumentando 
bastante nos últimos anos. Para termos um compa-
rativo do primeiro semestre de 2012 com o mesmo 
período de 2011, o consumo de gasolina A cresceu 
20%; o de gasolina C, em torno de 12%; e do diesel 
e biodiesel, quase 7%. Este crescimento acentuado 
somado ao típico aumento do consumo de combustí-
veis na reta final do ano – cenário comum por conta 
das férias escolares e festas de fim de ano – surpre-
endeu o setor. Mas, com a coordenação da Agência, 
conseguimos fazer um excelente trabalho de moni-
toramento de toda a cadeia – produtores e distribui-
doras – e evitamos qualquer problema acentuado de 
abastecimento no país.

“O Sindigás é um 

órgão importante 

que representa as 

grandes distribuidoras 

do país. Tem um 

papel significativo no 

desenvolvimento do 

Programa Gás Legal e 

sempre atuou como 

um grande parceiro da 

Agência nas demandas 

do setor”
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GÁS LP: MAIS ECONÔMICO PARA 
AQUECIMENTO DE ÁGUA DO BANHO

O Sindigás lançou em agos-
to de 2012 o sétimo volume 
da cartilha “Gás LP no Brasil”, 
abordando os benefícios da uti-
lização do energético para aque-
cimento da água do banho. A 
publicação resultou de um estu-
do encomendado pela entidade à 
Universidade de São Paulo (USP), 
que confirmou o Gás LP como uma 
alternativa mais econômica que a 
energia elétrica para o aquecimen-
to da água do banho, considerando 
o mesmo volume de água a uma 
mesma temperatura. A análise foi 
feita em diversas cidades do país e, por meio dela, 
chegou-se à conclusão de que, em Salvador, o custo 
da energia elétrica para aquecer a água do banho é 
100,8% mais caro do que o Gás LP. Palmas obteve 
o segundo resultado mais expressivo (95,3%), segui-
da por Manaus (88,6%), Recife (88,2%) e Fortaleza 
(75,7%).

Em linguagem objetiva, clara e acessível ao pú-
blico em geral, a cartilha explicou ainda outra gran-
de novidade revelada pelo estudo: o custo da infra-
estrutura para aquecimento de água com gás, ao 
contrário do que se imaginava, é bem mais baixo do 
que para montar o sistema de energia elétrica em 
edificações. No cálculo, foram considerados os pre-
ços dos materiais necessários para dimensionar a 
rede básica de energia elétrica, comuns tanto para 
um prédio que utilize água do banho aquecida por 
gás ou energia elétrica. Em seguida, foram calcu-
lados os custos adicionais para levar o gás até o 
aquecedor e a energia elétrica até o chuveiro. Tam-
bém foram somados os gastos com materiais, mão 

de obra e os 30% relativos aos Benefícios e Despe-
sas Indiretas (BDI). De posse destas informações, 
projetistas e arquitetos podem optar por um siste-
ma mais confortável e econômico para seus futu-
ros projetos, oferecendo água quente abundante e a 
custo mais baixo na construção e no uso.

Também há fortes indícios de que o Gás LP apre-
senta vantagens bastante competitivas para aqueci-
mento de água para pias, torneiras de cozinha e para 
outros aparelhos, como máquinas de lavar roupa ou 
louça. Neste aspecto, é fundamental ressaltar que, 
após montar toda a infraestrutura para se levar o gás 
até o fogão, que é imprescindível em qualquer resi-
dência, o custo para estender esse abastecimento a 
outros pontos de água da cozinha, banheiro e área 
de serviço é residual. É um custo insignificante se 
comparado aos benefícios, conforto e economia que 
serão proporcionados ao consumidor.

Gás
LP

Gás LP

no Brasil

Volume 7  |  1ª Edição

GÁS LP NO BRASIL. BAN
hO A GÁS: m

AIS cON
fORtO E m

ENOR cuStO - VOLu
m

E 7  |  PRIm
EIRA EDIÇÃO

Gás LP
energia brasileira
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Banho a gás: 

mais conforto e menor custo
E M P R E SA S  A S S O C I AD AS :

Gás LP
energia brasileira

SHV Gas
E M P R E SA S  A S S O C I AD AS :

Gás LP
energia brasileira
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Gás LP
energia brasileira

SHV Gas
E M P R E SA S  A S S O C I AD AS :

Gás LP
energia brasileira

SHV Gas 7
Gás LP no Brasil. Banho a gás: mais conforto e menor custo – Volume 7  |  21
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Qual a análise que o estudo faz quanto ao consumo de energia por aquecedores de passagem?

O estudo buscou identificar qual a opção de aquecimento de água re-

presenta custos mais baixos para o bolso do consumidor e, para isso, 

considerou as possíveis perdas de energia em um sistema de aque-

cimento de água por Gás LP. Foram identificados quatro pontos de 

gasto de energia – as perdas térmicas no transporte da água quente do 

aparelho até o ponto de consumo; o gasto de energia vinculado à água 

quente estagnada na rede; o consumo de energia ligado ao aquecimen-

to da tubulação; e o consumo de energia no aparelho a Gás LP para 

aquecer o volume de água necessário ao banho. Mesmo contabilizando 

essas perdas, comprovou-se que o Gás LP é a opção energética mais 

econômica para o aquecimento de água. É importante lembrar que 

os aquecedores de passagem a gás são moduláveis, permitindo ao 

usuário controlar a vazão de água e a sua temperatura. 

Gás LP no Brasil. Banho a gás: mais conforto e menor custo – Volume 7  |  21

CARTILHA VII
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MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 
É TEMA DE LIVRO 

O livro “Combustíveis no Brasil – Desafios e 
Perspectivas”, coordenado pelo ex-diretor da 
Agência Nacional do Petróleo (ANP), Allan Kar-
dec Duailibe Barros Filho, lançado em novembro, 
pode ser considerado como um marco do setor na 
área editorial. A publicação faz uma abordagem do 
segmento de combustíveis do Brasil, estimulando 
um debate saudável sobre os diversos aspectos do 
mercado, assim como seus impactos econômicos, 
sociais, tecnológicos e estratégicos.

A publicação conta com 16 capítulos assinados 
por especialistas do mercado, como presi-
dentes de entidades representativas, acadê-
micos e agentes públicos, que apresentam 
diferentes perspectivas de cada segmento es-
pecífico do mercado brasileiro. A obra é lançada 
em um momento importantíssimo na história 

dos combustíveis no Brasil, marcado 
por avanços tecnológicos que propi-
ciam novas descobertas, sobretudo 
por conta das reservas do pré-sal 
e da produção do etanol em larga  
escala.

O presidente do Sindigás, Ser-
gio Bandeira de Mello, assina o 
capítulo “Gás LP, combustível 
para o futuro”. Neste espaço, 
Bandeira de Mello traça uma 
linha do tempo da história do 

energético no país, além de destacar números do 
mercado, vantagens competitivas do produto, seu 
baixo impacto socioambiental e sua versatilidade em 
diferentes aplicações, como para uso residencial, in-
dustrial, de serviços e agronegócio.

O livro ainda traz discussões sobre a distribuição 
de combustíveis e lubrificantes no país; instituições 
de regulação; perspectivas, desafios e oportunida-
des para os biocombustíveis; aspectos ambientais e 
eficiência energética; preço do petróleo e seus deri-
vados; agenda do setor de revenda de combustíveis 
e desenvolvimento nacional, entre outros.

Allan Kardec com Florival Rodrigues de Carvalho, diretor 
da ANP

Ricardo Tonietto, diretor jurídico do Sindigás, 
cumprimenta o ex-diretor da ANP Allan Kardec
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PROGRAMA GÁS LEGAL MANTÉM 
SUA ESCALADA DE SUCESSO

O Programa Gás Legal alcançou em 
2012 o resultado de 65% de redução da 
informalidade em todo o Brasil. O per-
centual é cumulativo desde o início do 
programa, em 2010. O avanço foi bastante 
expressivo, diante dos 53% registrados em 
maio de 2011, época em que foi feita a pri-
meira medição. 

Ao todo, mais de 8.500 estabelecimen-
tos foram fiscalizados, cerca de 2.500 
autuações foram lavradas, 1.100 estabe-
lecimentos foram interditados e cerca de 140 abas-
tecedores de pontos informais foram interditados. 
Paralelamente, mais de 15 mil novas revendas foram 
autorizadas a iniciar suas operações em todo o país.

Nesse processo, vale destacar a criação dos co-
mitês nacional e regionais de combate ao comércio 
irregular em diversas regiões do território nacional. 
Além disso, foram estabelecidas parcerias com ins-
tituições, como Ministério Público de diversos esta-
dos, Procons estaduais e municipais, e o Corpo de 
Bombeiros de grande parte dos Estados.

Em 2012, o Estado de Minas Gerais 
foi contemplado com o Ciclo de Pales-
tras do Programa Gás Legal, que pas-
sou por municípios como Conselheiro 
Lafaiete, Barbacena, Patos de Minas, 
Muriaé, Ubá, Araxá, entre outros. Na 
Bahia, foi ministrado um curso espe-
cializado e educativo para os revende-
dores locais, enquanto uma série de 
reuniões foi realizada no Rio Grande 
do Sul. Já no Rio de Janeiro, foram 

feitas operações de combate ao comércio irregular 
nas cidades de São João de Meriti e Japeri, ambas 
situadas na Baixada Fluminense.

Em outubro, o Programa Gás Legal na Escola, 
uma iniciativa voltada para a orientação de jovens 
e crianças sobre o uso correto e seguro do Gás LP, 
chegou ao Maranhão, em cerimônia realizada na ca-
pital São Luís. Somente em 2012, o projeto chegou 
a outras seis escolas da rede pública de ensino no 
Brasil.

Não restam dúvidas sobre a 

evolução do Programa Gás 

Legal e os benefícios que 

a iniciativa vem trazendo 

não só para as empresas 

distribuidoras e revendas 

autorizadas, mas também 

para o consumidor final
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EVOLUÇÃO DE MUNICÍPIOS SEM REVENDA
Não restam dúvidas sobre a evolução do Progra-

ma Gás Legal e os benefícios que a iniciativa vem 
trazendo não só para as empresas distribuidoras e 
revendas autorizadas, mas também para o consumi-
dor final, que passa a ter acesso mais abrangente a 
produtos de qualidade e que seguem os padrões de 
segurança estabelecidos pela ANP.

Existem hoje, no Brasil, 5.570 municípios. No iní-
cio do PGL, há mais de dois anos, algo em torno de 
75% dos municípios brasileiros possuíam ao menos 
uma revenda de Gás LP legalizada, ou seja, mais de 
1.300 cidades não tinham sequer um estabelecimen-
to autorizado a revender o produto. Com o passar do 
tempo, este índice vem caindo progressivamente.

Somente entre junho de 2012 e janeiro 2013, mais 

de 90 municípios passaram a contar com novas re-
vendas autorizadas de Gás LP. De acordo com acom-
panhamentos feitos pelo Sindigás, ainda existem 516 
municípios sem revenda autorizada de Gás LP, o que 
representa menos de 9,3% da quantidade de cidades 
de todo território nacional, ou seja, os números vêm 
evoluindo a olhos vistos.

PERSPECTIVAS E NOVIDADES PARA 2013
Desde o fim de 2012, o Programa Gás Legal pas-

sou a contar com um novo coordenador. O especia-
lista em regulação da ANP, Marcelo Silva, assumiu o 
cargo deixado por Aurélio Amaral, que hoje é supe-
rintendente de Abastecimento da agência.

Marcelo Silva recebeu a notícia com bastante sa-
tisfação e entusiasmo e, durante seu mandato, pre-
tende implementar novas ideias que venham a en-
grandecer ainda mais o projeto, do qual já participa 
há mais de dois anos.

Já para 2013, o novo coordenador pretende criar 
um programa voltado para a identificação das reven-
das legais, para que o consumidor consiga distinguir, 
com mais facilidade, os pontos em que poderá com-
prar o Gás LP com segurança. “Para atingirmos este 
objetivo, estamos planejando um extenso calendá-
rio de cursos e treinamentos específicos junto aos 
revendedores em diversas regiões do país”, explica 
Marcelo Silva.

Mas as novidades não param por aí. Para o Progra-
ma Gás Legal na Escola, estão previstas novas parce-
rias para estender o projeto a mais municípios. “Tenho 
um carinho muito especial pelo Programa Gás Legal 
na Escola, pois acredito que os jovens e as crianças 
têm o poder de replicar mensagens adiante, principal-
mente como alerta aos pais que podem estar usando o 
Gás LP de forma inapropriada dentro de casa”.

Ainda entre as prioridades na gestão de Marcelo 
Silva para este ano, o coordenador também pretende 
firmar novos convênios, sobretudo com os Procons 
estaduais e municipais, além de corpos de bombei-

NÚMEROS DO PGL 
(VALORES CUMULATIVOS 2010 -2012)

65%
de redução da informalidade nas vendas em 
todo o Brasil.

8.500
estabelecimentos fiscalizados.

1.100
revendas interditadas.

140
abastecedores de pontos informais interditados.

2.500
autuações lavradas.

15 mil
novas revendas autorizadas a comercializar 
Gás LP .
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ros de diversas cidades, para combater, com ainda 
maior eficiência, a venda irregular do Gás LP em 
cada canto do país.

UM PROGRAMA DE ALIANÇAS
O Programa Nacional para Erradicação do Co-

mércio Irregular de GLP, Programa Gás Legal, ou 
somente PGL, foi lançado pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
em parceria com diversas instituições, entre elas o 
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 
Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás). A iniciativa de 
criação do Programa Gás Legal partiu diante de um 
cenário bastante preocupante encontrado em todo 
território nacional. Passou a ser considerado co-
mum e corrente encontrar cilindros de Gás LP em 
qualquer estabelecimento comercial, armazenados 
das formas mais inseguras possíveis, sem que a so-
ciedade tivesse conhecimento dos riscos e sem que 
as autoridades públicas entendessem suas respon-
sabilidades, o que é gravíssimo. A prática de reven-
da informal do produto era tão comum que a própria 
população se acostumou a ver botijões de gás sendo 
vendidos em mercearias, açougues, farmácias, ba-
res e outros estabelecimentos comerciais que mui-
tas vezes não possuem autorização para o exercício 
dessa atividade. Toda essa situação oferecia grandes 
ricos para a sociedade e, por isto, acidentes ocor-
riam com razoável frequência.

Os entraves a serem combatidos eram enormes. 
A fiscalização vinha recaindo como responsabilidade 
exclusiva do organismo federal, isto é, da ANP, o que, 
por razões óbvias, impedia uma capilaridade sufi-
ciente para coibir as práticas ilegais. Esta situação 
de proliferação da informalidade, antes da criação do 
programa, gerou, inclusive, uma espécie de “seleção 
adversa”, pois muitas empresas autorizadas e cum-
pridoras de todas as normas, em vez de prospera-
rem, sofriam os prejuízos impostos pela concorrên-
cia do revendedor não autorizado e acabavam sendo 
empurrados para fora do mercado.

Com o objetivo de mudar este cenário, surgiu o 
Programa Gás Legal, sustentado por três pilares:

1) Repressão à informalidade 
Com um cronograma de operações de fiscaliza-

ção contínua nos pontos de venda espalhados em 
todo Brasil, com a colaboração essencial das Dele-
gacias de Proteção ao Meio Ambiente;

2) Profissionalização das revendas 
Por meio de uma permanente agenda de treina-

mento para os colaboradores, distribuição de ma-
nuais de segurança e cartilhas, além de campanhas 
que passaram a facilitar a identificação das revendas 
autorizadas e das irregulares;

3) Conscientização ao consumidor 
A partir do Programa Gás Legal na Escola, outra 

ação implementada pela ANP que orienta crianças e 
jovens sobre a utilização correta e segura do gás de 
cozinha em suas casas, e a produção de gibis infor-
mativos distribuídos em instituições educativas.

Por todo o cenário descrito acima, podemos afir-
mar que o Programa Gás Legal se constitui em um 
verdadeiro caso de sucesso, um dos mais eficazes 
programas de alianças público-privadas no combate 
à irregularidade, informalidade e insegurança contra 
o consumidor.

“Tenho um carinho muito 

especial pelo Programa Gás Legal 

na Escola, pois acredito que os 

jovens e as crianças têm o poder 

de replicar mensagens adiante”

Marcelo Silva, coordenador do 

Programa Gás Legal

CARTOON GIBI – AGENTE X
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MAIS UMA EDIÇÃO 
DE SUCESSO DO ENAGÁS

A 3ª edição do Encontro Nacio-
nal de Gás LP (Enagás) reuniu exe-
cutivos e representantes do setor, 
no Rio de Janeiro, entre os dias 8 
e 10 de agosto. Ao longo do evento, 
foram debatidos os resultados do 
programa de combate à informa-
lidade nas vendas de gás, normas 
de segurança nas revendas, inova-
ções tecnológicas, questões legis-
lativas que provocam entraves na 
evolução do mercado, além de de-
safios e perspectivas do setor para 
os próximos anos.

Entre as ilustres presenças do 
encontro, podemos destacar membros da diretoria da 
ANP; os quatro secretários nacionais do Programa Gás 
Legal (PGL); todos os coordenadores nacionais; superin-

tendente de fiscalização e todos os chefes de escritório 
da ANP, que são coordenadores regionais do PGL. Tam-
bém participaram mais de 20 presidentes de sindicatos 
das revendas, sendo que muitos participaram como pa-
lestrantes e debatedores.

De acordo com Cristiane de Freitas Lyra, gerente de 
comunicação do Sindigás, as perspectivas para o pró-
ximo evento são ainda melhores. “O Enagás é uma ini-
ciativa que deu certo, pois estimula a troca saudável de 
informações entre as empresas, revendas e parceiras 
do setor, ampliando o debate de questões importantes 
para a evolução do nosso mercado. Já estamos nos 
preparando para a futura edição, com o mesmo em-
penho que nos anos anteriores e com a certeza de que 
teremos mais um evento de sucesso e que contará com 
a participação de todos”, conclui Cristiane.

A programação da 4ª edição do Enagás já está sen-
do preparada junto às principais entidades de classe do 
setor.

APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO 3º ENAGÁS
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Em comemoração aos 
75 anos da chegada do 
Gás LP no Brasil e ao 
centenário da comercia-
lização do energético no 
mundo, o Sindigás deci-
diu homenagear algumas 
personalidades que se 
destacaram no setor. Du-
rante a 3ª edição do Ena-
gás, estas homenagens 
foram divididas em duas categorias: “Ilustres do 
Setor” e “Programa Gás Legal”.

Entre os destaques da primeira, vale ressaltar os 
nomes de Maria das Graças Silva Foster, presiden-
te da Petrobras; Edison Lobão, ministro de Minas e 
Energia; Magda Maria Regina Chambriand e Allan 

PERSONALIDADES DO SETOR 
SÃO HOMENAGEADAS EM 2012

Edison Lobão, Ministro de Minas e Energia
Maria das Graças Silva Foster, Petrobras
Magda Maria Regina Chambriard, ANP
Allan Kardec Duailibe, ANP
Carlos E. Poças Casa Nova, Ligabom
Achille Marmiroli, Nacional Gás
Valdenice Corrêa Garcia, Amazongás
Saul Benchimol, Fogás
Ricardo Mendes de Paula, Liquigás
Yolanda Queiroz, Nacional Gás
Geraldo Muniz, Supergasbrás
Lucio Castro Andrade, Ultragaz
Marcos Swensson Reis, Sindigás
Ligia Arneiro Teixeira Deslandes, Sitramico

ILUSTRES DO SETOR 

Kardec Duailibe, ambos da 
ANP; além de representan-
tes das empresas associa-
das ao Sindigás.

Já na segunda catego-
ria, destacam-se o supe-
rintendente de Fiscalização 
do Abastecimento, Carlos 
Orlando Enrique da Silva; o 
primeiro, segundo e atual 
coordenadores nacionais 

do Programa Gás Legal, Oiama Paganini Guerra, 
Aurelio Cesar Nogueira Amaral e Marcelo Silva, res-
pectivamente; além de chefes de escritórios regio-
nais da ANP, secretários executivos e colaboradores 
diversos do programa. 

Abaixo, confira a lista completa dos homenageados.

Carlos Orlando Enrique da Silva, ANP
Oiama Paganini Guerra, ANP
Aurélio Cesar Nogueira Amaral, ANP
Francisco Nelson Castro Neves, ANP
Manoel Polycarpo de Castro Neto, ANP
Alcides Araújo dos Santos, ANP
Edson Menezes da Silva, ANP
Paulo Henrique Iunes Pereira, ANP
Marcelo da Silva, ANP
Noel Moreira Santos, ANP 
Fernando de Mendonça Martins, ANP
Sergio Bandeira de Mello, Sindigás
Giovani Buzzo, Feng
Raimundo Soares Rezende Filho, Sincegás

PROGRAMA GÁS LEGAL
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ANP ORGANIZA WORKSHOP 
PARA DEBATER MERCADO DE GÁS LP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) promoveu em fevereiro um 
encontro direcionado a técnicos da Agência para 
ampliar o conhecimento sobre as características 
específicas do mercado de Gás LP do Brasil. O Se-
minário contou com duas exposições, Ampliação 
da Eficiência na Cadeia de Distribuição e Revenda 
do Gás LP, feita por uma representante do Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Gerencial – INDG, e a 
Defesa das Normas Regulatórias para Garantia da 
Concorrência, feita pelo Professor José Tavares. O 
evento reuniu 50 profissionais da ANP.

Durante a primeira parte do encontro, que con-
tou com palestra da consultora Manoela Bessa Gui-
marães Lott, foi apresentada uma pesquisa, enco-
mendada pelo Sindigás, sobre a eficiência na cadeia 
de distribuição de Gás LP, sob o ponto de vista dos 
consumidores. 

Para este estudo, foram feitas cerca de 750 en-
trevistas em todo o país, com pessoas que consumi-
ram, ao menos, um botijão de gás em um período 
de três meses. A análise considerou as compras em 
canais formais (distribuidoras e revendas autoriza-
das) e informais (estabelecimentos como mercea-
rias, postos de gasolina e supermercados). Consta-
tou-se que o consumidor é fiel ao local que costuma 
adquirir o Gás LP, sem se importar se este é um 
revendedor autorizado ou um informal. Os fatores 
que mais influenciam na decisão são a agilidade, a 
confiança e a qualidade. Já o preço do botijão, sur-
preendentemente, não apareceu entre os critérios 
mais relevantes para a escolha. Isto demonstra que 
o revendedor autorizado tem um desafio na missão 
de substituir o revendedor informal. Para consoli-
dar o combate à informalidade é preciso que os re-
vendedores autorizados encontrem formas de estar 

próximos, ou, quando isto não seja possível, preci-
sam ser ágeis o suficiente para atender aos anseios 
do consumidor de Gás LP, uma vez que estes são os 
atributos mais valiosos do seu ponto de vista.

Na segunda parte do seminário, o economista 
José Tavares de Araujo Jr. apresentou um histórico 
sobre a transição do controle governamental, das 
décadas de 1970 a 1990, para a regulação atual do 
Gás LP, calcada em um mercado livre. 

De acordo com Tavares, o modelo regulatório 
adotado pela ANP simplificou as normas de distri-
buição e revenda, e assegurou a transparência do 
mercado por meio da divulgação da evolução men-
sal da estrutura de preços do produto e de novos 
canais, como a internet. No entanto, as expectativas 
para a solução dos entraves no mercado são positi-
vas. Tavares acredita que grande parte dos proble-
mas desapareça a médio prazo, em virtude de fa-
tores institucionais consolidados nos últimos anos, 
como a transparência do mercado e o combate a 
condutas anticompetitivas. 

Quanto às intervenções do judiciário no mercado 
e às leis estaduais e federais que ignoram as nor-
mas da ANP, o economista alerta para a necessi-
dade de iniciativas rápidas da Agência, sempre que 
possível em articulação com o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade). 

Um debate acalorado foi travado também acerca 
do ponto de vista exposto por Tavares sobre a forma 
como os revendedores obtêm autorização como mul-
timarcas perante a ANP, que pode gerar danos às 
distribuidoras detentoras das marcas e confusão nos 
consumidores. Para o professor, a ANP poderia pro-
mover um ajuste simples na sua regulação exigindo 
apenas a anuência da distribuidora detentora da mar-
ca apontada pelo revendedor quando do seu cadastro. 
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MERCADO BRASILEIRO REGISTRA 
130 MILHÕES DE BOTIJÕES REQUALIFICADOS

Mais de 11,5 milhões de boti-
jões e cilindros passaram, ao lon-
go de 2012, pela requalificação – 
processo de rigorosa verificação 
interna e externa do estado das 
embalagens. Desse total, mais 
de 10,5 milhões foram aprovados 
nas baterias de testes e retor-
naram ao mercado. O restante, 
aproximadamente um milhão, foi 
reprovado e encaminhado para 
descarte, devido, sobretudo, às condições de amas-
samento, acentuada oxidação nos recipientes ou, 
ainda, por conta de visíveis danos nas soldas.

Existem hoje mais de 106 milhões de botijões e 
cilindros de Gás LP em circulação em todo o Bra-
sil. Devido ao constante transporte, as embalagens 
passam pela requalificação após 15 anos de fabri-
cação ou a cada 10 anos, desde a última vez em que 
foram requalificadas. É feito um teste de resistência 
e de vazamento, que atesta se os recipientes estão 
adequados para operar, em segurança, por mais 10 
anos.

As provas técnicas para comprovar a seguran-
ça dos vasilhames são bastante rigorosas, exigin-
do que sua resistência seja três vezes maior que a 
pressão média à qual eles normalmente são sub-
metidos. A cada vez que o botijão vai ser envasado, 
é feita uma minuciosa inspeção visual. Sinais de 
fogo, amassamento profundo ou ferrugem também 
fazem com que a embalagem seja retirada para a 
requalificação.

Os recipientes aprovados recebem uma “identifi-
cação” – ferradura no flange da válvula ou plaqueta 
soldada no corpo do recipiente – que indica a data-
-limite para a próxima requalificação. 

No Brasil, este teste começou a ser feito em 
maior escala a partir de 1997, por meio do Pro-
grama Nacional de Requalificação de Recipientes 
Transportáveis para Gás LP. Desde então, mais de 
130 milhões de vasilhames já passaram por este 
processo.

Estes dados comprovam que as embalagens 
do Gás LP são resistentes e propícias para serem 
transportadas por todo o território nacional, aten-
dendo os padrões de qualidade exigidos e sem com-
prometer as normas de segurança vigentes.

O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO EM 2012

11,5 milhões
de botijões e cilindros passaram pela requalificação.

Mais de 10,5 milhões
foram aprovados nas baterias de testes.

1 milhão
de embalagens foram reprovadas e encaminhadas 
para descarte.



BALANÇO 2012

Publicação da Gerência de Comunicação do Sindigás
Produção: Insight Comunicação

C: 100%    M: 30%   Y: 00%   K: 00%

EMPRESAS ASSOCIADAS

A imagem que você vê ao lado e que está nas páginas 
internas desse relatório chama-se QR, uma espécie 
de código de barras que armazena diferentes tipos 
de conteúdo. Eles são usados para facilitar o acesso a 
informações por usuários de celulares, tablets e outros 
equipamentos dotados de câmera e com potencial 
de acesso à internet. Diversos aplicativos podem ser 
baixados gratuitamente. Para fazer a decodificação você 
deve iniciar o aplicativo de leitura de QR Code no seu 
celular, apontar sua câmera para o código e pronto!


