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NOVOS HORIZONTES
DESCORTINADOS EM 2013 

O ano de 2013 foi marcado por avanços importan-

tes em temas críticos para o crescimento do setor de 

Gás LP. O mais emblemático deles foi a inserção do 

energético na agenda do Governo. A MP 609/2013 

marcou a inclusão, pela primeira vez, do Gás LP na 

cesta básica para desoneração de tributos. A emenda 

com a inserção do gás partiu de três legisladores, o 

que sinaliza o entendimento da classe política de que 

o produto é um insumo básico do qual os consumido-

res dependem para que possam ter à mesa o arroz e 

o feijão. 

O projeto, aprovado com louvor pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado, acabou vetado pelo Poder 

Executivo. Como foi curto o período entre a apresen-

tação da emenda e a apreciação presidencial, faltou 

um pouco mais de tempo para amadurecer o debate 

e apresentar de forma mais consistente os benefícios 

que a medida traria para as camadas sociais de baixo 

poder aquisitivo. Do contrário, aumentaríamos bas-

tante as chances de obter a sanção presidencial.  

Houve avanço significativo também no entendi-

mento do papel dos gases combustíveis para a eficiên-

cia energética em edificações. O trabalho já consolida-

do do Ministério das Minas e Energia, Inmetro, Procel 

e Eletrobras garantiu aos gases combustíveis uma po-

sição de primazia na certificação de edifícios quanto 

à sua eficiência energética. O governo já pensa em 

tornar obrigatória a certificação, atualmente opcional, 

de edifícios em relação a sua eficiência energética. E 

somente podem obter a classificação A e B, destinada 

aos chamados “inteligentes” do ponto de vista ener-

gético, aqueles que utilizam gás para aquecimento de 

água. 

Daqui para frente, vamos trabalhar para que os 

consumidores tenham preferência por habitar um 

imóvel de classe A em eficiência energética e para que 

os construtores se sensibilizem para desenvolver pro-

jetos que levem em conta esses novos parâmetros de 

sustentabilidade. Na outra ponta, o setor trabalhará 

com o governo no estudo da concessão de vantagens 

que possam estimular a construção e a compra de 

imóveis mais eficientes em termos energéticos, como 

taxas diferenciadas de juros para financiamento.

Ainda no plano governamental, o uso do Gás LP 

também ganhou terreno no agronegócio. A divulga-

ção no Congresso Nacional dos benefícios e da diver-

sidade de usos do energético nas lavouras, na avicul-

tura, na suinocultura, na infraestrutura do campo e 

em áreas remotas surpreendeu muitos legisladores 

que defendem interesses da economia rural e do ho-

mem do campo, mas que, até então, não conheciam 

as múltiplas vantagens do gás nesse segmento. Esse é 
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um trabalho que precisa ser continuamente revisitado, 

mas a semente já foi plantada. 

Outra caminhada importante iniciada em 2013 foi a 

aproximação a fabricantes de equipamentos para uso 

residencial. Participamos de feiras desses segmentos 

com o objetivo de mostrar aos fabricantes, a partir de 

cases de mercados internacionais, a enorme perspec-

tiva de expansão de vendas no curto prazo com a am-

pliação de oferta de equipamentos movidos a gás.  E 

o portfólio de produtos é extenso: vai de churrasquei-

ras a gás, que são as grandes vedetes das varandas 

gourmets de prédios “classe média”, a produtos para 

refrigeração e para aquecimento de pátio externo. É 

preciso estar atento ao surgimento de novas neces-

sidades e à mudança de hábitos. Para ocupar novos 

espaços e novos usos são necessários equipamentos. E 

nosso objetivo é estimular os fabricantes a investir no 

mercado brasileiro, porque, sem equipamentos, não 

há aumento de demanda. 

E por falar em vendas, o Gás LP apresentou um 

crescimento tímido em 2013, comparado a outros 

combustíveis, mas consistente em relação ao PIB bra-

sileiro. A demanda subiu 1,8% em relação a 2012. O 

crescimento da comercialização das embalagens de 13 

quilos, que respondem por 71% das vendas totais, foi 

um pouco menor, da ordem de 1%. É uma tendên-

cia natural que embalagens maiores cresçam mais, da 

mesma forma que o granel. Isto porque, com a ascen-

são social, as famílias tendem a procurar edificações 

mais novas, que utilizam centrais de gás que geram 

mais comodidade ou mesmo cilindros de maior capa-

cidade que evitam trocas a cada 45/50 dias.

O ano de 2014 chega, portanto, com muita expec-

tativa e com uma agenda intensa a cumprir. Na pauta 

de desafios está a maior aproximação com o Gover-

no. E aí entendemos que o Gás LP precisa interagir 

com várias pastas do Poder Executivo, como Ciência e 

Tecnologia, Cidades, Meio Ambiente, Desenvolvimen-

to Social, Economia e não só com Minas e Energia. É 

preciso ainda mudar a perspectiva – não queremos só 

apresentar pleitos, mas mostrar o energético como so-

lução, o que ele pode oferecer ao Brasil e à sociedade. 

Também está no nosso alvo para 2014 a maior 

aproximação com fabricantes de equipamentos para 

uso doméstico, ampliar parcerias, mostrar o nível de 

satisfação dos consumidores que usam aparelhos mo-

vidos a gás. Esse trabalho é fundamental para que em-

presas que lá fora vendem esses produtos queiram tra-

zer para o mercado brasileiro esses cases de sucesso.

E como uma estratégia para dar ao Gás LP uma vi-

sibilidade comprovada dos seus inúmeros atributos, 

um grande desafio para 2014 é a aproximação com 

o mundo acadêmico, com o financiamento de bolsas 

de doutorado na área de gases combustíveis para que 

seja dado o reconhecimento da comunidade científica 

ao grande potencial energético do Gás LP.

Um 2014 de prosperidade, sucesso e vitórias para 

todos nós!
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Um grande desafio para 2014 é a aproximação com o mundo 

acadêmico, com o financiamento de bolsas de doutorado na área 

de gases combustíveis para que seja dado o reconhecimento da 

comunidade científica ao grande potencial energético do Gás LP
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REVISÃO DAS NORMAS

NA REVISÃO DAS NORMAS, FOCO NO 
CONSUMIDOR E RESPEITO ÀS MARCAS

Em 2013, completaram-se 10 anos da publicação 

da Portaria 297 da ANP, que regulamenta as reven-

das, e oito anos da Resolução 15, que dispõe sobre a 

distribuição. No fim do ano, a revisão dessas normas 

foi colocada em fase de pré-consulta pela ANP que, 

passados 10 anos, entende ser necessário aprimorar 

esses documentos.

 “Nossa maior preocupação na hora de revisar 

normas de setores econômicos importantes, como a 

distribuição de Gás LP, é que se tenha no centro do 

debate o maior e, ao mesmo tempo, o mais frágil dos 

interessados, que é o consumidor final”, afirma o pre-

sidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello.  E com-

pleta: “Não cabe à norma pacificar as dificuldades de 

relação entre os agentes. O que cabe é garantir que o 

abastecimento seja de boa qualidade.”

Assim, a principal sugestão do Sindigás foi a valori-

zação das marcas, que devem ser respeitadas tanto no 
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ponto de venda quanto em relação ao produto em si, 

ou seja, o botijão de uma determinada empresa deve 

conter efetivamente gás envasado por aquela empre-

sa, como garantido pelas normas vigentes. Dessa for-

ma, o consumidor saberá exatamente de que marca é 

o gás que ele compra, garantindo assim seu direito de 

eleger, através de suas experiências negativas e positi-

vas, com quem quer fazer negócio. “Se a norma não 

proteger o direito de escolha do consumidor em um 

produto tão uniforme como o nosso, ele ficará total-

mente desprotegido porque não é um especialista”, 

acrescenta Bandeira de Mello. 

Nas sugestões encaminhadas à ANP, foi contem-

plado o aperfeiçoamento da forma dos textos, de 

modo a torná-los mais claros e detalhados. Também 

se enfatizou que os pilares das normas atuais devem 

ser mantidos, de modo a não se perder a qualidade 

da regulamentação atual. Na avaliação do Sindigás, 

as normas são excelentes, tanto que constituem uma 

referência internacional, mas sempre é possível apri-

morar a redação.

A entidade também se manifestou de forma con-

tundente contra algumas vozes da revenda de se criar 

postos “bandeira branca”. Isso porque esse tipo de 

estabelecimento, na hora de pedir à ANP autorização 

para funcionar, não teria de se comprometer a ven-

der uma marca específica, o que deixa o consumidor 

desprotegido em relação ao seu direito de assistência 

técnica. 

Na abertura dos debates, o Sindigás também se 

pronunciou contrário aos já existentes postos multi-

bandeiras, por entender que eles confundem o consu-

midor final. As distribuidoras defendem que as marcas 

devem competir através dos seus revendedores exclu-

sivos, e não dentro de um mesmo revendedor. 

O presidente da Associação de Sindicatos e Empre-

sários Revendedores de Gás LP (Feng), Giovanni Buzzo, 

também é contrário à presença dos postos multiban-

deiras no mercado. A seu ver, esses postos estabele-

cem uma concorrência desleal com os monobandei-

ras. “Eles não prestam assistência técnica pós-venda, 

não pagam os impostos corretamente, vendem para 

“É uma boa prática de gestão pública reavaliar periodicamente o 

marco regulatório vigente para verificar se este ainda representa 

as boas práticas para a indústria, devido o dinamismo e a 

constante evolução da economia. A indústria do Gás LP apoia a 

iniciativa. É fundamental que toda a sociedade seja consultada, 

de forma que o novo marco regulatório reflita o desejo da 

sociedade brasileira de democracia.”

Jonathan Benchimol, Superintendente da Fogás
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ENTREVISTA “É PRECISO SEPARAR O JOIO DO TRIGO”

Bolívar Moura Rocha, sócio do escritório Levy & Salomão e ex-secretário de Acom-
panhamento Econômico do Ministério da Fazenda

O advogado Bolívar Moura Rocha, do escritório Levy & 

Salomão, que assessorou o Sindigás em questões regulató-

rias, afirma que, no processo de revisão das normas, a ANP 

não pode perder de vista o interesse do consumidor. Levan-

do em consideração principalmente o segmento residencial, 

em que predomina a comercialização de botijões de 13 kg, 

responsável por 71% das vendas totais, o advogado obser-

va que as donas de casa não vão se organizar coletivamen-

te, como em uma associação de bairro, para fazer chegar à 

agência reguladora sua opinião e suas sugestões.

“Há um risco permanente de o processo de revisão de 

normas ser afetado negativamente por interesses mais or-

ganizados, que se apresentam como pretensos “estado da 

arte” em matéria de tecnologia e como defensores dos con-

sumidores, mas que às vezes refletem o interesse comercial 

de um segmento”, alertou. 

Como exemplo, ele citou o fato de ter sido apresentado re-

centemente em um seminário do Ministério Público Estadual 

de Minas Gerais uma proposta que viabilizaria o autosserviço. 

Os consumidores encheriam seus botijões, total ou parcial-

mente, em caminhões que circulariam pelas ruas de um bairro. 

“Aplicar isso Brasil afora seria temerário”, considerou.

Outro exemplo foi a sugestão de se criar o posto ban-

deira branca, algo que aparentemente é pró-concorrência 

e vantajoso para o consumidor, mas que na verdade embu-

te riscos importantes, por dificultar a responsabilização de 

agentes econômicos por danos causados aos consumidores. 

“É preciso que a ANP preste muita atenção para sepa-

rar o joio do trigo no contexto de uma mudança regula-

tória como essa que está conduzindo agora”, concluiu o  

advogado.

clandestinos e roubam empregos com carteira assina-

da. Os botijões são entregues por funcionários sem 

uniforme e que não utilizam o transporte adequado, 

sem a segurança devida”, afirma. 

Para os consumidores, Buzzo acrescenta que esse 

tipo de posto não traz qualquer vantagem. Ao contrá-

rio, os consumidores são frequentemente enganados, 

pagando por um botijão da marca x e recebendo um 

mais barato, da marca y. “Os multibandeiras desmo-

ralizam o setor de revenda e destroem a imagem das 

distribuidoras”, assegura.

Buzzo critica a forma com que esses postos são ca-

dastrados na ANP. Basta ao empresário preencher uma 

ficha em que afirma representar diversas marcas, sem 

ter firmado termo de responsabilidade técnica com 

qualquer distribuidora. Ele está certo de que a agência 

reguladora não aprova esse método e irá rever a nor-

ma de credenciamento.

REVISÃO DAS NORMAS
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ESTUDO DESMISTIFICA ARGUMENTO 
PARA MANTER RESTRIÇÕES DE USO

O Sindigás realizou em 2013, com o apoio e a su-

pervisão da consultoria Falcão Bauer, um estudo téc-

nico que desmistifica mais uma tese equivocadamente 

alegada para manter restrições ao uso do Gás LP. A 

Lei 8.716, de 1991, sancionada por ocasião da crise 

do petróleo decorrente da primeira Guerra do Golfo, 

impõe a proibição de uso do gás em motores em ge-

ral, saunas, caldeiras e sistemas para aquecimento de 

piscina. 

O estudo mostra que todos os equipamentos hoje 

impedidos de usar gás precisam de vazão superior à 

pressão oferecida pelos botijões de 13 kg ou meno-

res. Em muitos casos, alguns equipamentos somente 

funcionam com tanques estacionários e instalações 

desenvolvidas para os devidos fins. 

O estudo conclui que o consumidor que vier a usar 

cilindros de 13 kg e menores perderá parte importan-

te do produto (não consegue retirá-lo do cilindro ou 

gasta gás sem gerar a eficiência desejada). Significa 

dizer que um usuário que optar por botijões de 13 kg 

terá prejuízo financeiro. É mais econômico utilizar os 

cilindros de maior porte. 

O possível uso, nesses equipamentos, do Gás LP 

contido em botijões de 13 kg, comercializado a preço 

mais baixo pela Petrobras do que o gás destinado a 

cilindros maiores e a venda a granel, é a principal pre-

ocupação dos que sustentam posição contrária ao fim 

das restrições. Subsiste, dessa forma, o senso comum, 

completamente equivocado, de que o estímulo do 

uso do Gás LP para outros fins que não os tradicionais 

representa desperdício de recursos públicos alocados 

para os menos favorecidos.

A Petrobras, na verdade, poderia aumentar as ven-

das de gás, a preço maior, para essas finalidades hoje 

proibidas, se o uso fosse liberado. Vale destacar ain-

da que, hoje, a situação é totalmente diferente da de 

1991. Não há mais uma crise mundial do petróleo, e 

o Brasil está perto de atingir a autossuficiência em Gás 

LP, não sendo mais fortemente dependente do produ-

to externo, sem contar que o gás deixou de ser subsi-

diado pelo Governo. 

“As restrições de usos trazem 

prejuízos imensos e prejudicam 

principalmente o consumidor, 

que deixa de ter mais uma opção 

de energia para utilizar em seus 

equipamentos. O principal produto 

que o Gás LP substituiria, no caso 

da liberação de novos usos, é o óleo 

diesel, que também é importado, 

porém muito mais poluente do que 

o Gás LP.” 

Rubem Mesquita, Diretor de 

Marketing e Planejamento da 

Supergasbras

RESTRIÇÕES DE USO



BALANÇO 2013

8   SINDIGÁS

EMPREENDEDORISMO FOI TEMA 
DA 4ª EDIÇÃO DO ENAGÁS

Em mais uma edição 

de sucesso, o 4º Encontro 

Nacional do Gás LP (Ena-

gás), realizado em agosto, 

no Rio de Janeiro, reuniu 

cerca de 500 pessoas para 

debater o empreendedo-

rismo e o associativismo 

no setor de Gás LP. Du-

rante o evento, voltado 

prioritariamente para a 

disseminação de conheci-

mento, novas práticas empresariais e troca de expe-

riências, ficou claro que as oportunidades para quem 

quer empreender no segmento são promissoras, uma 

vez que mais de 90% da população brasileira conso-

me Gás LP. 

O encontro também mostrou que há desafios para 

“As entidades de classe no setor de Gás LP ainda são jovens e estão em 

fase de amadurecimento e organização. A importância do associativismo 

em qualquer atividade está ligada ao acesso à informação e à 

profissionalização. Setor que não se organiza enfrenta dificuldades para 

evoluir profissionalmente e não tem quem os represente junto aos órgãos 

competentes que regulam aquela atividade.”

José Luiz Rocha, Presidente da Associação Brasileira das Revendedoras de 

Gás LP (Abragás)

quem quer ser um em-

preendedor na indústria 

do gás. O principal deles 

é desenvolver serviços di-

ferenciados que atendam 

com eficiência e preste-

za o consumidor, prin-

cipalmente na questão 

da entrega.  A eficiência 

dos serviços foi apontada 

como um ponto crucial 

para enfrentar a concor-

rência desleal das revendas informais. 

Para 2014, o Enagás vai justamente se debruçar so-

bre os anseios do consumidor. Seu tema será “Foco no 

consumidor – mantendo a coerência com as normas 

da ANP”. O próximo encontro será realizado de 3 a 5 

de setembro, em Salvador. 

ENAGÁS
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A HISTÓRIA DE UM SETOR QUE FAZ

“Gás LP, o gás do Brasil”, publicação lan-

çada em 2009, ganhou uma nova edição, 

revista e ampliada, em 2013. A história de 

um “setor que faz” foi atualizada e ganhou 

novos capítulos que contam a trajetória de 

desafios e conquistas de um produto que 

está presente de inúmeras formas no dia 

a dia da população. 

O tamanho do setor de Gás LP no Bra-

sil, com 53 milhões de lares supridos e 

100% de municípios abastecidos pelo 

energético, a guerra contra a informa-

lidade na comercialização do produto, 

reduzida em 76% nos últimos três 

anos, a versatilidade de usos, os inves-

timentos em manutenção de botijões, 

inovação e modernização de embala-

gens estão, entre outros temas, abor-

dados nessa publicação. Esse é o le-

vantamento mais completo, lançado 

pelo Sindigás, sobre as atividades da indústria 

do Gás LP. 

Ainda em 2013, uma nova publicação começou a 

ser preparada. O folder “Gás LP, um setor moderno e 

inovador” apresenta as inovações do setor em vários 

segmentos, como a substituição da energia elétrica, o 

agronegócio, a indústria e o atendimento ao cliente. O 

lançamento será ainda no primeiro trimestre de 2014. 

Para este ano, estão previstas outros dois materiais 

gráficos, uma nova cartilha, que vai abordar os usos 

do Gás LP para a indústria e o comércio, e mais um 

folder, intitulado “O Gás LP na casa moderna”, que 

mostra como o energético pode ser utilizado muito 

além da cozinha.

Gás LPo gás do Brasil

8   Gás LP: O gás do Brasil
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O Brasil é uma nação movida a Gás LP. Nenhuma 

outra fonte energética se equipara a este produto 

em importância, uso, abrangência territorial e, 

sobretudo, confiabilidade. Quase 195 milhões de 

brasileiros utilizam botijões em suas casas. O Gás LP é distribuído em todos os 5.570 municípios 

brasileiros. Está presente em cerca de 53 milhões 

de lares, aproximadamente 95% dos domicílios 

nacionais. Está nas metrópoles da mesma forma que 

chega aos mais isolados rincões do País, lugares onde 

a luz elétrica não alcança, o telefone não toca e a 

água encanada não chega.
É a energia que tem a confiança do consumidor, 

com a qualidade aprovada por quem utiliza 

diariamente essa energia excepcional. Atende 

à necessidade de distribuição com tamanha 

capilaridade e universalização do uso, incomparável 

com outros países. Desempenha ainda um serviço 

de atendimento ao consumidor final, com logística e 

controle de qualidade, que leva orgulhosamente esse 

setor, bem como todas as empresas distribuidoras a 

ele pertencentes, a nunca ter sido incluído na lista 

dos 50 produtos, empresas e serviços com maior 

número de queixas nos Procons estaduais. Mais do que um combustível ou uma atividade 

econômica, estamos tratando do desenvolvimento de 

uma nação. O Gás LP tem sido fundamental para o 

encurtamento da distância entre o Brasil que temos 

e o Brasil que queremos. Nenhum outro insumo 

energético está vinculado de forma tão definitiva aos 

avanços sociais e econômicos do País, transitando, 

indistintamente, desde o mais humilde dos lares até 

as mais sofisticadas residências, desde o pequeno 

comércio de rua até indústrias de alta tecnologia 

de todos os portes. O Gás LP é vital para o Brasil e 

imprescindível para o brasileiro.

NÚMEROS COM “N” MAIÚSCULOO setor gera cerca de 350 mil empregos diretos e 

indiretos, constituindo fonte de renda da qual subsistem 

mais de 1,5 milhão de pessoas. É um setor com 

faturamento da ordem de R$ 22 bilhões por ano, e que 

colabora para a arrecadação em uma faixa próxima a 

R$ 5 bilhões na soma dos tributos estaduais e federais. 

A sofisticação logística e a entrega porta a porta 

de um produto inflamável cria a necessidade 

de investimento na retenção de talentos. As 

empresas do segmento aplicam grandes somas 

em capacitação profissional, desenvolvimento 

tecnológico, projetos sociais e ambientais por 

todo o País. No Brasil, são mais de 53 mil postos 

de revendedores de Gás LP autorizados, parceiros 

fundamentais na construção de uma capilaridade 

que supera a dos Correios. É sempre importante 

lembrar que, não bastassem os lares brasileiros, as 

distribuidoras e seus parceiros comerciais abastecem 

mais de 150 mil empresas de todos os portes com 

essa excepcional energia.

o setor de gás lp alcançou a incrível 

marca de, com tamanha capilaridade, 

não constar na lista de produtos e 

serviços líderes em queixas do procon 

PUBLICAÇÕES
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NOVAS FRENTES PARA AUMENTAR 
A PARTICIPAÇÃO DO GÁS LP 
NA MATRIZ ENERGÉTICA

Com vistas a estruturar novos pilares em busca do 

aumento da participação do Gás LP na matriz energé-

tica, o Sindigás e as empresas distribuidoras deram a 

largada, no ano de 2013, em uma série de iniciativas 

para mostrar por que o energético é um combustível 

fundamental para o crescimento do Brasil. Importante 

para o desenvolvimento e a sustentabilidade do agro-

negócio brasileiro e imprescindível para o aumento da 

eficiência energética, com sua aplicação em prédios 

residenciais e comerciais, substituindo a energia elétri-

ca no aquecimento de água.

O uso dessa energia limpa, eficiente, abundante e 

armazenável no agronegócio foi um dos temas do Fó-

rum Permanente do Gás LP, realizado em Brasília no 

mês de setembro, e que reuniu cerca de 60 pessoas, 

entre porta-vozes do setor, políticos e pesquisadores 

da área de energia.

O Sindigás publicou em 2013 a cartilha “Energia 

limpa e abundante para o agronegócio e áreas remo-

tas”, a oitava da série “Gás LP no Brasil”, e divulgou 

no Congresso Nacional os benefícios e a diversidade 

de usos do energético no campo.  Houve reuniões com 

a Frente Parlamentar da Agropecuária e foi realizada 

uma audiência pública na Câmara dos Deputados para 

debater o que o Gás LP pode fazer pelo país.

Enquanto, no Brasil, o agronegócio responde por 

0,2% do consumo total de Gás LP, em países desenvol-

vidos, essa fatia é de 7%.  Nos Estados Unidos, 40% 

das fazendas já utilizam o Gás LP.  Portanto, há muito 

espaço para avanços no país, onde algumas aplicações 

do Gás LP no agronegócio já são conhecidas. 

Um exemplo de sucesso nessas aplicações é a seca-

gem de grãos, como milho, soja e arroz, sem alterar 

o sabor nem a cor dos alimentos que chegam ao con-

sumidor. Estudos apontam que a redução no tempo 

de secagem dos produtos com o Gás LP chega a ser 

de até 30% em relação à lenha. Outros exemplos são 

a torrefação de café; a queima de pragas nas plan-

tações, sem o uso de agrotóxicos; o aquecimento de 

ambientes na avicultura e suinocultura; a higienização 

de áreas de criação de aves e suínos; o controle da 

temperatura em estufas; a secagem e desidratação de 

flores, frutas e tubérculos e a irrigação de plantações, 

entre outros.

O Gás LP mostra-se muito mais econômico para di-

versas aplicações no agronegócio em relação a outras 

fontes energéticas, o que reduz custos com as safras 

e faz com que os produtos cheguem ao mercado com 
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preços mais competitivos. Tudo isso sem provocar ma-

lefícios à saúde humana e ao meio ambiente, como 

acontece na queima de lenha, que libera fumaça com 

resíduos cancerígenos e muito gás carbônico, e cujo 

manuseio provoca inúmeros acidentes de trabalho.

Em síntese, há grandes perspectivas para uma 

maior entrada do Gás LP no agronegócio brasileiro. 

Para isso, o primeiro desafio é levar ao conhecimento 

do produtor rural os benefícios da utilização do Gás LP, 

como afirmou, no Fórum, o deputado Moreira Men-

“O Gás LP é considerado o energético mais eficiente para uso em 

aquecimento de água em edificações residenciais e comerciais, de acordo 

com o programa de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, o 

que sinaliza uma ampliação muito grande de seu uso, substituindo chuveiros 

elétricos, presentes na maioria das habitações.”  

Aurélio Ferreira, Gerente de Desenvolvimento da Ultragaz 
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des, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuá-

ria (FPA). Será preciso convencer o produtor de que o 

Gás LP é mais eficiente do que o energético que ele 

usa atualmente, agregando valor à produção. 

Além do agronegócio, outro pilar importante para 

elevar a participação do Gás LP na matriz energética 

é o uso deste energético como substituto da ener-

gia elétrica. Há inúmeras aplicações em que o Gás LP 

pode, de forma eficiente e com baixo custo, ser uma 

alternativa à energia elétrica. A principal delas é o 

aquecimento de água. Nesta aplicação, as edificações 

comerciais e residenciais compõem outro grande mer-

cado potencial para o Gás LP.   

Hoje, no Brasil, cerca de 75% das residências utili-

zam o chuveiro elétrico. Apenas 5% usam gás, e ou-

Há grandes perspectivas 

para uma maior entrada 

do Gás LP no agronegócio 

brasileiro. Para isso, o 

primeiro desafio é levar ao 

conhecimento do produtor 

rural os benefícios da 

utilização do Gás LP  
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tros 20% não têm sistema de aquecimento de água. 

No mundo, o uso da eletricidade para aquecimento de 

água nas residências é em média de 30%. Mesmo em 

países onde há energia elétrica disponível e barata, o 

percentual não passa de 40%. 

Uma grande janela de oportunidade para mudar o 

quadro brasileiro foi aberta pelo Programa Nacional de 

Eficiência Energética em Edificações (Procel Edifica), 

que instituiu a etiquetagem de eficiência energética 

de edificações residenciais, comerciais, de serviços e 

públicas, criando a Etiqueta Nacional de Conservação 

de Energia (Ence). 

A etiqueta pode ser concedida para diferentes fa-

ses: projeto de nova edificação; edificação concluída; 

e edificação existente (após passar por reformas, ou 

retrofit, com o objetivo de melhorar a eficiência ener-

gética). A classificação vai de A (máxima eficiência) a 

E, da mesma forma que ocorre na etiquetagem dos 

aparelhos de ar refrigerado. Somente podem obter a 

classificação A e B os edifícios que utilizam gás para 

aquecimento de água. Esses edifícios apresentam 

maior eficiência do que os que utilizam eletricidade, e 

por isso são definidos como “inteligentes”. 

É mais econômico para o consumidor final utilizar 

o gás para aquecer água, mesmo que pague mais por 

um aquecedor do que por um chuveiro elétrico. Em 

pouco tempo o investimento se paga, visto que o gás 

tem custo muito inferior ao da energia elétrica. E tam-

bém sai mais barato construir um edifício com sistema 

de aquecimento de água a gás do que com eletricida-

de, graças às técnicas atuais. Hoje é mais em conta, 

por exemplo, usar tubo de PVC para água quente; e o 

construtor economiza em disjuntores e fios. Nos edi-

fícios já existentes, todo apartamento já recebeu um 

ponto de gás para o fogão, precisando apenas de um 

pequeno ramal para levar o gás até o aquecedor.

Além disso, um banho com água aquecida a gás 

oferece muito mais conforto do que com água aqueci-

da por chuveiro elétrico, no qual é preciso restringir a 

quantidade de água para aquecê-la.  Outra vantagem 

é que o uso do gás para aquecimento de água elimina 

os horários de picos de demanda na transmissão de 

energia elétrica. E não fica sujeito a interrupções por 

apagões de energia.

Por enquanto, a certificação é opcional. Mas o Go-

verno já pensa em torná-la obrigatória para os edifícios 

públicos ainda este ano. Prevê-se que a certificação 

seja exigida para todos os edifícios num prazo de três a 

cinco anos. No momento em que isso ocorrer, todos os 

imóveis que forem anunciados certamente menciona-

rão que possuem a etiqueta de eficiência energética. E 

essa diferenciação deverá pesar na escolha do consu-

midor que procura um imóvel para comprar.  

Assim, o setor de Gás LP já está trabalhando no 

sentido de estimular construtores e consumidores a 

optarem por um imóvel de classe A em eficiência ener-

gética. Já foi elaborado pela Associação Brasileira pela 

Conformidade e Eficiência das Instalações (Abrinstal), 

com a participação do Instituto de Energia e Ambien-

te da USP, um manual de etiquetagem que mostra a 

construtores e arquitetos que tenham interesse em eti-

quetar, como fazer isso do ponto de vista da eficiência 

energética da edificação, considerando o aquecimen-

to de água com o uso de gás.

Uma das iniciativas será trabalhar junto ao Governo 

para que os bancos ofereçam uma taxa de juros ligei-

ramente menor nos financiamentos habitacionais de 

imóveis de maior eficiência energética. E outras van-

tagens também podem ser estudadas para estimular 

a certificação. 

Há, portanto, boas perspectivas para o Gás LP e 

muito trabalho ainda a ser feito para que se atinja 

maior compreensão sobre as potencialidades desse 

energético. 
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AVANÇO NO COMBATE 
À INFORMALIDADE

O combate à infor-

malidade nas vendas 

de Gás LP continuou 

registrando avanços 

em 2013, graças ao 

trabalho incansável 

do Ministério Público 

de diversos estados, 

dos Procons estaduais 

e municipais, do Cor-

po de Bombeiros, das 

polícias civis de gran-

de parte dos estados 

e das prefeituras, bem 

como das entidades 

representativas do se-

tor. Em parceria com a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), que orquestra as ações de combate à 

informalidade, esses agentes não se limitam apenas 

a reprimir o comércio irregular, mas também envidam 

esforços no sentido de orientar e formar comercian-

tes para o exercício de suas atividades dentro da le-

galidade.

Graças a esse esforço conjunto, o mercado de Gás 

“A parceria entre órgãos públicos locais, agentes reguladores nacionais 

e entidades privadas é essencial para o bom andamento de qualquer 

programa que busque a melhora nas condições de comercialização de Gás 

LP. É preciso trabalhar em harmonia para que a comercialização do Gás LP 

se mostre equilibrada e justa, em especial para consumidor.”

Paolo Ditta, Diretor de Envasados da Liquigás 

COMBATE À INFORMALIDADE
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LP já apresenta uma nova face. Antes da parceria, ini-

ciada em setembro de 2010, 74,5% dos municípios 

eram cobertos por revendas legalizadas. Hoje, o per-

centual é de 92,5%. As revendas legalizadas, que so-

mavam 35 mil antes das ações, hoje são mais de 53 

mil, segundo dados da ANP.

Os números nesse período de pouco mais de três 

anos impressionam. Foram fiscalizados mais de 8.500 

estabelecimentos e lavradas aproximadamente 2.500 

autuações. Cerca de 140 abastecedores de pontos in-

formais e 1.100 revendas foram interditados. Calcula-

-se que a informalidade no comércio de Gás LP já te-

nha sido reduzida em 76%. 

Os dados mostram que nada semelhante ocorreu 

em outro setor da economia. A venda informal agres-

siva – era comum encontrar botijões de gás amarrados 

a postes – praticamente acabou. Mas todos os agentes 

dessa ação conjunta são unânimes no entendimento 

de que o trabalho não pode parar sob o risco de se 

perder o que já foi feito.

ENTREVISTA PRISÕES E APREENSÕES 
REDUZEM O COMÉRCIO INFORMAL

Maviael de Souza Silva, promotor do MP de Pernambuco

A primeira cidade a receber um comitê regional de com-

bate ao comércio irregular de Gás LP foi Recife. A capital per-

nambucana sedia o Comitê Regional Nordeste I, o primeiro 

de um total de sete instalados no país. Lá, o promotor do MP 

de Pernambuco, Maviael de Souza Silva, acredita ser possível, 

apesar de difícil, exterminar totalmente o comércio informal. 

Isso pelo fato de o produto ser extremamente controlado, já 

que o Gás LP vem de apenas um produtor. 

De acordo com Maviael Silva, há mais de vinte procedi-

mentos na promotoria tratando de irregularidades no comér-

cio de Gás LP. Quinze deles foram originados de autuações 

da ANP e outros órgãos. “Ontem mesmo a Delegacia do Con-

sumidor fez uma ação policial que culminou com a detenção 

de algumas pessoas e a apreensão de mais de 300 botijões”, 

disse ele, ao ser entrevistado no dia 9 de janeiro último. 

O promotor diz que já se nota um recuo das atividades 

informais em Recife. “Certas empresas conhecidas pela 

atuação no comércio irregular estão começando a temer a 

ação da polícia e as iniciativas do MP. O proprietário de uma 

empresa de grande porte já está pensando em abandonar o 

mercado, por ter sido detido pela polícia, multado pela ANP e 

ter o seu comércio interditado.”

Maviael Silva alerta que o revendedor legalizado pode 

ser responsabilizado por algum acidente que provoque 

danos à saúde e ao patrimônio das pessoas, por ter forne-

cido botijões a um intermediário não legalizado, de forma 

contrária à lei. “Isso pode até recair na própria distribui-

dora, por conta da marca estampada no botijão, porque na 

relação de consumo existe a responsabilidade solidária”, 

disse.  
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NOVO MANUAL DE CONDUTA E 
DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

MANUAL DA CONCORRÊNCIA

O Manual de Obediência às 

Normas de Defesa da Concor-

rência, elaborado pelo Sindigás, 

passou por revisões em 2013, 

com o objetivo de aprimorá-lo 

e adaptá-lo à nova lei do Cade 

(Lei 12.529, de 30 de novem-

bro de 2011). Essa lei estrutu-

ra o Sistema Brasileiro de De-

fesa da Concorrência (SBDC) 

e dispõe sobre a prevenção 

e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica, 

orientada pelos ditames 

constitucionais de liberda-

de de iniciativa, livre concorrência, fun-

ção social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico.  

Na mesma publicação, foi incluído o Código de 

Conduta nas Relações Institucionais do Sindigás, já 

observando a Lei 12.846, 

conhecida como Lei An-

ticorrupção. Esta lei foi 

sancionada em agosto de 

2013 e entrará em vigor em 

fevereiro de 2014. Ela prevê 

a responsabilidade civil e ad-

ministrativa de empresas por 

atos de corrupção, permitindo 

punir as que praticam tais atos 

contra funcionários públicos, 

nacionais ou estrangeiros. An-

tes desta lei, só eram punidos 

os que recebiam propina, mas 

não quem lhes pagava.

Para 2014, o Sindigás prepa-

ra uma ampla difusão do manual para os sindicatos 

das revendas, por meio de uma série de palestras em 

diferentes partes de todo o país, de acordo com a de-

manda dos próprios revendedores.

Normas iNterNas de coNduta e coNcorrêNciamaNuaL de oBediêNcia Às Normas de deFesa da coNcorrêNcia 

e cÓdiGo de coNduta Nas reLaÇÕes iNstitucioNais do siNdiGÁs

“Com o aumento das exigências em todos os aspectos, a busca pela 

excelência nos processos e pela redução dos custos, o manual será 

um importante código de conduta para consultas rápidas, que ajudará 

todos a alcançar o seu melhor.”

Pedro Ferreira S. Filho, Superintendente da AmazonGás
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ENTREVISTA UM FAROL PARA 
NORTEAR OS EMPRESÁRIOS

José Augusto Peres Filho, procurador do MP no Rio Grande do Norte

Qual sua opinião sobre o manual preparado pelo  

Sindigás?

O manual do Sindigás é uma ferramenta muito impor-

tante para informar, orientar e nortear a atuação dos que 

integram o setor, de modo a evitar, ou ao menos alertar, a 

todos sobre condutas a serem evitadas por configurarem 

possíveis violações às normas sobre livre concorrência.

Quais pontos o Sr. considera mais importantes no manual?

Os pontos mais importantes são aqueles ligados às 

normas de conduta nas relações institucionais. Sabemos 

que o ser humano tem por característica unir-se uns aos 

outros na tentativa de atingir objetivos comuns. No en-

tanto, no mundo atual, a legislação exige muita cautela 

nessas aproximações, quer entre concorrentes, quer entre 

esses e as autoridades que atuam na fiscalização e con-

trole do setor.

Se cada um conhecer bem os limites de suas atuações, 

posteriormente não sofrerá com processos administrativos ou 

judiciais, nem poderá lamentar não ter conhecimento da lei.

Qual a importância do manual para o setor de Gás LP?

O manual, em si, como documento, tem a importância 

de servir como um farol a nortear os rumos dos empresá-

rios do setor. Porém, como todo farol, só terá validade se 

os “navegadores”, no caso, os empresários, mantiverem 

os olhos nele, guiando seus barcos para longe das pedras 

que poderiam fazê-los naufragar. Por outro lado, caso esse 

farol seja esquecido, ou se os capitães das embarcações 

não lhe derem valor ou atenção, poderão entrar em uma 

rota perigosa, que será sua ruína.

O que se pode esperar com a entrada em vigor da Lei 

Anticorrupção?

Por um lado, espera-se mais cuidado e cautela dos em-

presários. Por outro, espera-se das autoridades policiais, 

administrativas e judiciais um maior empenho para fazer 

cumprir a lei, de modo a desencorajar atuações criminosas 

e a viabilizar uma concorrência saudável, sem os males 

causados pela corrupção.

 Quais são os benefícios dessa lei para o consumidor?

Os maiores benefícios estão ligados à concorrência 

saudável. Empresas honestas, fiscalizadas por pessoas ho-

nestas, concorrendo honestamente e entregando produtos 

e serviços com preços e qualidades honestos.
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NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS

DEMONSTRAÇÃO DE MATURIDADE 
NAS NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS

O ano de 2013 foi marcado 

por uma demonstração de matu-

ridade nas negociações trabalhis-

tas, tanto por parte da entidade 

patronal quanto das entidades 

representativas dos trabalhado-

res. As conversas se resolveram na 

mesa de negociação, ao contrário 

do que ocorrera em 2012, quan-

do as duas partes não chegaram a 

acordo e foi instaurado o dissídio 

coletivo, que precisou ser resolvi-

do pela Justiça.

Ao final de longas e exaustivas 

reuniões, foi renovada a convenção 

coletiva de trabalho, com a concessão de aumento de 

7% nos salários e de pagamento de Participação nos 

Lucros e Resultados (PLR) de 190% sobre os salários 

reajustados em 1º de setembro, já incluído o adicional 

de periculosidade de 30%. Os benefícios concedidos, 

no entendimento das empresas, superaram os resulta-

dos econômicos das empresas em 2013, sendo, assim, 

maiores do que o que elas poderiam ter ofertado. 

De acordo com o presidente do Sitramico-MG, 

Leonardo Luiz de Freitas, as lições tiradas do dissídio 

coletivo de 2012 permitiram enxergar que a mesa de 

negociação é um mecanismo fundamental para as 

relações entre capital e trabalho. “Houve um embate 

duro, sério e franco. As empresas reconheceram que 

houve um bom faturamento, mas com deformações 

nas margens de lucro. Os trabalhadores mostraram 

que o bom resultado do faturamento ocorreu com 

maior carga laboral e insistiram em melhorias no pa-

gamento da PLR. O fato de a convenção ter sido re-

novada mostra que as negociações chegaram a bom 

termo”, disse.

Para Valdir Luiz Dias, secretário-geral do Sitramico-

-PR, houve um longo e exaustivo processo negocial 

que atendeu aos mínimos anseios dos trabalhadores.  

“As partes chegaram ao consenso de que, para aque-

le momento, outubro de 2013, atingiu-se o possível 

para que o setor de distribuição de Gás LP pudesse 

manter as condições mínimas da convenção coletiva 

de trabalho”. Valdir diz que é preciso haver maior dis-

seminação no uso do Gás LP para que o setor cresça 

mais do que vem crescendo. “A riqueza produzida por 

empregado tem se mantido. O que a gente espera é 

que sempre haja esse reconhecimento por parte das 

companhias.” 
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UMA AGENDA ESSENCIAL 

E PENDENTE DE CONCLUSÃO
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ARTIGO

Em 2012, quando da aprovação de emenda de au-

toria do PSDB, para a revisão da composição da Cesta 

Básica Nacional, o Congresso Nacional prestou um im-

portante serviço à população brasileira, principalmen-

te às camadas de baixa renda. Não obstante a emen-

da ter sido vetada posteriormente pela Presidência da 

República, o Poder Legislativo cumpriu seu papel de 

intérprete das demandas sociais e induziu importante 

debate, pois, em resposta, a presidente Dilma Rousseff 

criou o Grupo de Trabalho Interministerial para conti-

nuar a discussão do tema e elaboração de proposta. 

As conclusões do extenso trabalho do grupo foram 

encaminhadas para apreciação do Congresso Nacional 

na forma da Medida Provisória (MPV) 609 de 2013.

A cesta básica é reconhecidamente o conjunto de 

produtos – alimentícios, de higiene pessoal e de limpe-

za – que, tendo em vista sua essencialidade, recebem 

tratamento tributário diferenciado, com a isenção de 

PIS/PASEP e Cofins. Normatizada em âmbito federal 

pela Lei 10.925 de 2004, apesar de ter sofrido algu-

mas alterações ao longo dos anos, a legislação nunca 

tinha passado por um processo de revisão profundo.

Com o encaminhamento da proposta, o Congresso 

Nacional continuou o processo de discussão do rol de 

produtos a serem considerados como parte integrante 

da cesta. Dessa forma, seguindo o trâmite, a propos-

ta recebeu diversas emendas propondo a inclusão de 

uma vasta gama de produtos. Dentre tais emendas, 

várias foram acatadas pelo relator, Deputado Edinho 

Araújo (PMDB/SP), e aprovadas pelos Plenários da Câ-

mara dos Deputa-

dos e do Senado 

Federal. Tendo em 

vista o claro ex-

cesso na inclusão de produtos, extrapolando o pro-

pósito da lista, a presidente Dilma optou por vetar a 

proposta. Dessa forma, aos produtos já partícipes do 

rol foram adicionados apenas aqueles originariamente 

propostos pelo Poder Executivo, através do Grupo de 

Trabalho que analisou o tema – carnes bovina, suína, 

ovina, caprina, de aves e de peixe; café; açúcar; óleo 

de soja; manteiga; margarina; sabões de toucador; 

produtos de higiene bucal; e papel higiênico.

O Gás Liquefeito de Petróleo (Gás LP), incluído atra-

vés de emenda do Poder Legislativo, acabou vetado. A 

exclusão do Gás LP, indispensável para a cocção diária 

de alimentos, nos pareceu desacertada e mantém em 

aberto uma importante agenda de discussão.

O Gás LP é, sem dúvida, o principal energético uti-

lizado para o cozimento de alimentos nos lares brasi-

leiros, mas ainda divide com a lenha importante par-

ticipação da matriz energética brasileira. De acordo 

com os dados do Balanço Energético Nacional (BEN), 

elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

os combustíveis sólidos tiveram participação de 27,8% 

na Matriz Energética Residencial Nacional de 2012. O 

percentual de combustíveis sólidos, em especial a le-

nha, deixa claro que a oferta do Gás LP não é sufi-

ciente para a substituição de forma tão rudimentar de 

cozimento.

Por FeliPe onei oPPelt
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Importante destacar que não tratamos aqui de fo-

gões a lenha com eficiente retirada de gases e maté-

rias particuladas por chaminés e outros, mas sim, em 

esmagadora maioria, de tijolos colocados nas cozi-

nhas, onde a fumaça originada pela queima da lenha 

fica no ar inalado pelas famílias.

A opção pela biomassa não se justifica pela falta de 

equipamentos adequados ao uso de fogões. Observa-

-se um uso alternado de cozimento a gás e à lenha. 

Por razão estritamente econômica, para o cozimento 

de alimentos que demandam aquecimento por mais 

tempo, é feita a opção pela lenha.

O uso da lenha e a inalação dos gases tóxicos de-

correntes de sua queima geram efeitos nefastos para a 

saúde humana, através de doenças respiratórias como 

asma e bronquite. De acordo com dados da Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS), a poluição indoor leva 

ao óbito mais 1,6 milhão de pessoas por ano. A OMS 

ainda dispõe de dados que indicam que mais da meta-

de da população mundial ainda recorre a combustíveis 

sólidos para o cozimento de alimentos.

A universalização da presença do Gás LP nos lares 

brasileiros se deu em decorrência do Brasil ter assu-

mido, em relação a outros países em desenvolvimen-

to, uma posição de vanguarda, através da criação de 

políticas de subsídios. Extintos em 2001, a Parcela de 

Preço Específico (PPE) e o subsídio cruzado provenien-

te da Conta Petróleo foram os principais responsáveis 

pela capilaridade do produto no interior de nossa 

extensão continental. Dessa forma, considerando os 

malefícios sociais do uso da lenha e as vantagens do 

Gás LP para a cocção de alimentos, é importante que 

o Brasil reassuma posição de referência, discutindo 

profundamente a tributação imposta ao produto, com 

vista a facilitar o acesso da população, principalmente 

de baixa renda.

A exemplo da ampla discussão realizada sobre a ces-

ta básica, induzida por uma proposta aprovada pelo 

Poder Legislativo, a continuidade do debate específico 

sobre o Gás LP é indispensável e urgente. Nesse senti-

do, vale registrar a apresentação dos Projetos de Lei (PL) 

6740 e 2989, ambos de 2011, pelos Deputados Vander 

Loubet (PT/MS) e Mendonça Filho (DEM/PE), respectiva-

mente, os quais tratam da inclusão do Gás LP na cesta 

básica, e a frequente apresentação de emendas sobre o 

tema em referência a medidas provisórias diversas.

Cabe ao parlamento e aos técnicos do governo, 

com a participação da sociedade civil, trazer luz e op-

tar pela melhor alternativa, seja ela a isenção de PIS/

PASEP e Confins através da inclusão na cesta básica, 

da desoneração das embalagens de 13 kg ou da cria-

ção de subsídio de destinação específica.
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“Uma revisão na carga tributária daria melhores condições de acesso ao 

consumo do Gás LP em substituição à lenha. Os malefícios causados pela 

queima da lenha é um problema de saúde pública, não só pela poluição, mas 

pela infinidade de doenças que a sua fuligem provoca.”

Wellington Perazzo, Gerente Nacional de Relacionamento Institucional da Nacional Gás

FeliPe onei oPPelt é graduado em CiênCia PolítiCa Pela universidade de Brasília (unB) e Coordenador do 
setor de aComPanhamento do Poder legislativo da umBelino lôBo assessoria e Consultoria

www.sindigas.org.br



   SINDIGÁS   21

BALANÇO 2013

   SINDIGÁS   21

BALANÇO 2012

2013
BALANÇO

Publicação da Gerência de Comunicação do Sindigás

Produção: Insight Comunicação

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

EMPRESAS ASSOCIADAS

www.sindigas.org.br


