
Marca no botijão
 Por quê? Para quê? Para quem?



Essencial no dia a dia de 91% das 
famílias brasileiras, o GLP está presente 
em 100% dos municípios do país
O botijão de gás chega regularmente  
a 66 milhões de residências de todas 
as classes sociais em nosso país. 

O que torna isso possível?

 » A praticidade e as vantagens logísticas  
desse recipiente.

 » A eficiência do sistema de distribuição  
e revenda.

 » A segurança em todas as etapas,  
desde a produção até o consumo.
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ARMAZENAMENTO  
SEGURO E PRÁTICO

VERSATILIDADE NO TRANSPORTE 
PELOS CAMINHOS MAIS DIVERSOS...

... PARA LEVAR GLP 
AO CONSUMIDOR

MARCA NO BOTIJÃO
POR QUÊ? PARA QUÊ? PARA QUEM?



É pela marca que o consumidor  
escolhe um produto
Vantagens que a marca oferece  
para a escolha do consumidor: 

 » Qualidade

 » Preço

 » Eficiência no atendimento

 » Confiabilidade

 » Disponibilidade

 » Segurança.

O consumidor tem o direito de ser informado sobre a origem dos produtos que está 
adquirindo. E a marca informa isso a ele. 

Esse direito, previsto no Código de Defesa do Consumidor, assegura a responsabilidade da 
empresa que forneceu aquele produto escolhido por ele.

O respeito à marca é uma garantia do 
fornecimento seguro de um botijão de GLP
Cascos de garrafas de bebida podem ser reutilizados depois de uma 
simples higienização. Basta colocar um rótulo novo.

Não é assim no mercado de GLP. 

As distribuidoras fazem inspeções minuciosas  
dos seus botijões, antes de cada envase.

RESULTADOS DAS INSPEÇÕES
(MÉDIA ANUAL)

11 MILHÕES
1 MILHÃO
2,7 MILHÕES

REQUALIFICAÇÃO

SUCATEAMENTO

BOTIJÕES NOVOS

OBJETIVO
GARANTIR AS MAIS 
SEGURAS CONDIÇÕES 
DE MANUSEIO, 
TRANSPORTE E 
CONSUMO

Requalificação: todos os 
botijões de GLP passam 
periodicamente por uma 

bateria de testes para 
avalizar suas condições 

seguras de uso.
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E se os botijões não tivessem marca?
As empresas autorizadas a atuar neste mercado precisam 
atender a todos os requisitos e exigências do marco regulatório.  

De vez em quando surgem propostas de se eliminar essa exigência.

Ideias desse tipo às vezes se tornam projetos de leis, com argumentos equivocados, 
sem conhecimento da regulação e da estrutura dessa atividade. 

Quem defende o fim da marca, ou a autorização para que uma empresa envase e 
comercialize GLP em cilindros de qualquer marca, quer levar à ruína o sistema vigente, 
desconsiderando a eficiência do setor e colocando em risco o consumidor final.

Quem investe para que os botijões estejam sempre em perfeito estado é a empresa que 
gravou neles a sua marca.

Propostas e iniciativas que pretendem instituir o “uso universal dos recipientes de GLP” 
podem gerar consequências danosas à sociedade.

O botijão de gás precisa ser extremamente seguro, pois o seu conteúdo, altamente 
inflamável, é usado diariamente dentro de lares e estabelecimentos comerciais.

POR QUE NÃO SE COMERCIALIZA GLP 
EM RECIPIENTES DE OUTRAS MARCAS

  Contraria os princípios da 
Constituição brasileira

  Fere as leis que regulam 
a propriedade industrial

  Pode incorrer em crime 
contra o registro de marca

  Coloca em risco o direito 
dos consumidores

INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO  
PARA A SEGURANÇA AO CONSUMIDOR

CONTRIBUI PARA A FISCALIZAÇÃO PELAS 
AUTORIDADES NORMATIVAS E TÉCNICAS
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Mas por que a marca do botijão  
tem que ser em alto-relevo?
Se ocorrer qualquer problema com o 
produto ou com a embalagem, a presença 
da marca será uma garantia de que o 
interesse do consumidor estará protegido.

Os casos de sinistro com botijões de GLP são raros.  
Mas vamos imaginar o que aconteceria com o botijão:

Agora imagine o cenário pretendido pelos que são contra a exclusividade da 
marca no botijão de gás. Milhões de botijões ainda teriam a marca em alto-relevo, 
mas ela agora não vale mais. O que vale é o rótulo. 

Pode então acontecer o seguinte:

Somente a marca forjada em alto-relevo no próprio botijão permite a identificação 
da empresa distribuidora de gás que comercializou o produto, e definitivamente 
não pode ser removida.

O atual marco regulatório não pode ser enfraquecido. A importância social do GLP 
justifica amplo controle do Estado para assegurar seu fornecimento seguro.

Um acidente 
com fogo 

queima o rótulo  
do botijão.

O lacre 
e o selo 

também são 
queimados.

Restou 
somente  
a marca  

em alto-relevo.

A marca 
indica  

a empresa 
responsável.

Um botijão 
recebe rótulo 

de outra marca

Foi examinado 
com cuidado antes 

do envase? Não.

Precisava de 
requalificação? 

Isso não foi feito.

Acontece um sinistro 
e um acidente com 

fogo queima o rótulo.

O botijão estava pintado 
com a cor da empresa, mas 

o fogo dissolve a tinta.

O lacre e o selo 
também são 
queimados.

Restou somente 
a marca em 
alto-relevo!

Mas o consumidor não tem como provar que comprou o GLP 
na empresa “x” ou “y”, pois a marca válida estava no rótulo...
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Sem a marca no botijão,  
o custo para o consumidor  
seria maior.
Abolir a exclusividade da marca no 
botijão seria um terrível retrocesso, que 
além de trazer perigo para o consumidor 
acabaria aumentando o preço do GLP.

 » Se fosse permitido comercializar GLP em recipientes 
de outras marcas, as empresas não teriam 
incentivo para investir em destroca, manutenção, 
requalificação e reposição de vasilhame, já que eles 
seriam coletivos. 

 » Sem esse investimento, a vida útil do botijão seria muito mais curta,  
aumentando a necessidade de aquisição de novas unidades e 
impactando o preço final. 

 » A proposta de eliminar a exclusividade da marca nos botijões 
provocaria efeitos negativos para a livre concorrência, para a 
competitividade das empresas, e o consumidor pagaria a conta, 
além dos riscos que teria com a falta de segurança  
de botijões sem manutenção e requalificação.

“ENCHER LIVREMENTE BOTIJÕES DE QUALQUER MARCA SERIA MAIS BARATO E PRÁTICO  PARA TODOS...”

PELO CONTRÁRIO! 
FICARIA MAIS CARO,  

POUCO PRÁTICO E 
 MUITO PERIGOSO.

“ESSA OBRIGATORIEDADE 

DA MARCA NO BOTIJÃO 

COMPLICA TUDO E 

ATRAPALHA A LIVRE 

CONCORRÊNCIA...”
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Na hora da compra do GLP,  
pode-se trocar o botijão usado  
por um de outra marca
No Brasil, o consumidor entrega um botijão vazio de 
qualquer marca, na compra de um botijão cheio de 
gás, da distribuidora de sua preferência, pagando 
apenas pela carga de GLP que esteja adquirindo.

A destroca é responsabilidade do distribuidor:

Em vários outros países, o consumidor só pode trocar seu botijão usado por 
outro da mesma marca. 

O sistema adotado no Brasil favorece a liberdade de escolha do consumidor 
através da portabilidade irrestrita.

O revendedor 
devolve os 

botijões vazios à 
distribuidora.

Distribuidora leva 
recipientes de 

outras marcas a um 
centro de destroca

No centro de destroca, o distribuidor 
recupera os botijões de sua própria 

marca... ou a troca é feita diretamente  
entre as distribuidoras
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No mercado de GLP existe  
livre concorrência e  
alta rivalidade entre as empresas
Não há barreiras ilegítimas para a entrada de 
novos players na distribuição de GLP. 

O mercado é concentrado porque a atividade exige altos investimentos,  
em função das características do produto: 

 » Aquisição de milhões de botijões para atender aos consumidores. 

 » Completa infraestrutura de envase, armazenamento e transporte. 

 » Rigorosas exigências de segurança em todas as etapas.

Se fosse permitido atuar sem investir em botijões e usando 
recipientes de outras marcas... 

 » quem cuidaria da manutenção e requalificação dos botijões com 
a marca de um concorrente? 

 » quem ressarciria os investimentos feitos pelas empresas que 
estão sujeitas às normas vigentes?

As distribuidoras de GLP, somente na embalagem de 13kg, 
tomando-se como base os números de 2020 a valores de hoje, 
investiram mais de R$ 1,4 bilhão na requalificação/manutenção 
do universo de botijões e compra de recipientes novos.

A ausência dos atuais requisitos para ingresso de empresas 
neste mercado poderia desarticular e arruinar a base 
econômica do sistema de distribuição de GLP.

Oportunistas não podem querer ingressar 
no mercado sem investir. Devem garantir 
manutenção e assumir responsabilidade 
pelo serviço oferecido. 
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FOCO NOS REAIS BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO

O marco regulatório evoluiu nas últimas décadas 
implantando no Brasil um mercado seguro e eficiente 
para o consumidor, mas o setor se depara com propostas 
e iniciativas que visam, sem sustentação econômica ou 
técnica, desarticular o virtuoso sistema vigente. 

Há espaço para modernização continuada, mas entendemos que devem ser 
descartadas as iniciativas que representam retrocessos, riscos e prejuízos para a 
população. As ferramentas de Análise de Impacto Regulatório asseguram ganho 
social em iniciativas a serem implementadas. Por outro lado, existem diversas 
outras questões prioritárias a serem estudadas e analisadas pelo poder público, 
possibilitando importantes benefícios para a sociedade, como as seguintes:

Ampliação de infraestrutura

Promoção de um ambiente jurídico-regulatório que atraia investimentos 
privados para o setor de GLP e garanta o abastecimento nacional à 
medida que haja redução da participação da Petrobras no mercado.

Ampliação do uso do GLP

Eliminar as restrições à expansão do mercado, ainda vigentes, e que não encontram 
paralelos em outros países. Essa medida vai favorecer ganhos de escala para oferta,  
com benefícios ao consumidor, via redução de preço e maior liberdade de escolha.

Tratamento tributário

Reformas tributárias não devem trazer distorções competitivas entre combustíveis 
concorrentes, nem aumentar a carga tributária atual. A carga de impostos que incide 
sobre o GLP deve ser condizente com essencialidade do produto e isonômica em 
relação aos combustíveis concorrentes.

Políticas governamentais de subsídio direto

Viabilizar o acesso ao GLP para a parcela da população atualmente alijada do 
consumo por sua vulnerabilidade econômica.  
Recursos direcionados exclusivamente à aquisição do energético, garantindo a 
execução da política pública de redução do uso da lenha e desta forma protegendo 
a saúde e o meio ambiente.
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A missão do Sindigás é posicionar o GLP junto à sociedade,  
com ética e transparência, como um combustível  
eficiente, versátil e seguro para a matriz energética brasileira,  
distribuído em todo o país de forma sustentável e competitiva  
por meio de um sistema integrado de logística excepcional,  
focado na excelência do atendimento ao consumidor.

www.sindigas.org.br


