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APRENDIZADO: O SALDO DE UM 
ANO MARCADO POR INTENSOS DEBATES 

O ano de 2015 foi um ano de acirramento da cri-
se econômica, conturbado por inseguranças fiscais e 
políticas, entre outras. Vale destacar ainda um fator 
agravante deste cenário: o aprofundamento da crise 
no setor de petróleo e gás, que freou investimentos 
em infraestrutura, trazendo enormes desafios para os 
operadores dos setores de petróleo e de infraestrutu-
ra em geral.

Neste ano de incertezas, a equipe da ANP, em espe-
cial a da Superintendência de Abastecimento trabalhou 
intensamente em diversas ou, praticamente, todas as 
frentes regulatórias dos setores de Revenda e Distribui-
ção. A Agência, que já tinha em sua agenda regulatória 
esta missão, fez em 2015 uma enorme revisita ao mar-
co regulatório do setor de Gás LP. 

Acreditamos que os debates foram muito produtivos 
e esperamos que o resultado seja salutar, especialmen-
te no aspecto da sua simplificação, com ganhos para os 
empreendedores e para a sociedade. Em resumo, o ano 
foi curto para dar conta deste intenso trabalho e de to-
das as demais atividades, pois sempre buscamos con-
tribuir para os debates propostos pela ANP com dados e 
informações da mais alta qualidade possível. 

Em um ano de incertezas e de revisões regulatórias, 
entendemos que é hora de emitir sinais ao setor produ-
tivo para que este volte a investir, não por obrigações 
regulatórias, mas por estímulos relacionados à simpli-
ficação das normas e incentivos ao investimento. Nas 
análises do Sindigás, está evidente que a regulação tem 

papel importante a cumprir nestes tempos de crise, 
agravados pelo fim do ciclo das commodities e a con-
sequente escassez de recursos. A mola propulsora do 
crescimento passa a ser cada vez mais o setor privado, 
que deve se sentir convidado a colaborar para que o país 
saia mais rapidamente do ciclo econômico recessivo.

Nossa principal bandeira ao longo dos debates de 
2015 na ANP, na Esplanada dos Ministérios e no Con-
gresso Nacional foi a da construção de esforços para 
aprimorar a qualidade regulatória, que, de forma geral, 
se dá pela aplicação de parâmetros microeconômicos 
no processo decisório. Assim, somente valeria a pena 
regular, alterar a regulação ou enrijecer normas quan-
do for comprovado que a sociedade ganhará com 
essa mudança. 

O Sindigás acredita que a iniciativa privada preci-
sa de garantias de que as regras trazem um trade-off 
positivo para todos, sob o risco de afugentar o capital 
privado. Mesmo parecendo um princípio complexo, tra-
ta-se tão somente da adoção de procedimentos trans-
parentes, para a qual os reguladores estão preparados.  
Basta colocar em prática.

Alguns atos regulatórios como a Resolução ANP 
26/06, que regulamenta o transporte de recipientes 
transportáveis de Gás LP, é um bom exemplo do enor-
me esforço feito, ao longo do ano, em detalhar e apro-
fundar as discussões sobre temas da indústria do Gás 
LP. Ao criar novos critérios de identificação dos veícu-
los que transportam gás, como ocorreu, é importante 

Por Sergio Bandeira de Mello
Presidente do Sindigás
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cial crise de abastecimento. A medida garante à ANP 
agir como árbitro em caso de escassez de produtos, 
independentemente dos fatores que a motivem.

Ainda para facilitar e enriquecer os debates entre o 
Sindigás e a ANP, as associadas encomendaram pare-
ceres e estudos, com destaque para os realizados pelo 
ILOS e pela PUC-RJ, os quais demonstraram que, mes-
mo com as incertezas no suprimento, as empresas dis-
tribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, orgulho-
samente, mantêm níveis de serviço acima de 99% em 
todos os polos de suprimento analisados. Esses níveis 
espetaculares de serviço foram alcançados mesmo 
sem considerar os inventários de produto já embalado, 
seja nas distribuidoras ou no parque de revendedores 
e consumidores.

Mesmo com toda a intensidade de trabalho, nossa 
percepção é de que o ano de 2015 terminou com vários 
assuntos em aberto, carecendo de definições, como 
questões sobre os portos públicos, no qual investimen-
tos vêm sendo adiados por insegurança jurídica.

Ainda assim, 2015 terminou com a grata sensa-
ção de dever cumprido, pois estamos seguros que, 
em meio aos debates acalorados, houve um enorme 
aprendizado para todos os envolvidos. Temos a certe-
za de que o Sindigás e as distribuidoras contribuíram, 
de forma decisiva, com a produção de vasto material, 
análises e estudos valorosos sobre o setor com vistas 
a embasar os debates em todos os níveis.

Em 2016, manteremos o mesmo entusiasmo e dis-
posição para aprofundar as discussões no nosso setor, 
sempre com ênfase no bem-estar do consumidor final.

garantir que a aplicação da regra resulte, de fato, em 
melhoria real do serviço prestado. Caso contrário, te-
remos somente o aumento de risco de penalização do 
pequeno e médio revendedor de Gás LP.

No debate das consultas 5 e 6 de 2015, sobre as 
Resoluções ANP 297/03 e 15/05, que regulam, respec-
tivamente, Revenda e Distribuição de Gás LP, o Sindi-
gás contribuiu com uma infinidade de estudos, sempre 
com a preocupação de trazer o consumidor final para 
o centro do debate. 

Apesar de toda a energia dispensada à discussão 
dos temas, vimos um esvaziamento em questões fun-
damentais à sociedade como o fim das insustentáveis 
restrições ao uso do Gás LP. A medida facilitaria, por 
exemplo, a autogeração de energia elétrica, uma solu-
ção simples, limpa e de baixo custo. Neste momento 
em que atravessamos uma crise hídrica, da qual não 
nos livraremos com facilidade, esta seria uma alterna-
tiva muito oportuna.

Dentro ainda das mesmas consultas, também me-
receu nossa atenção o tema referente à diferenciação 
de preços praticada na venda do gás às distribuidoras, 
com valores mais baixos para o Gás LP destinado ao 
enchimento de embalagens com até 13 kg. O Sindigás 
entende que, como se  trata da mesma molécula de 
gás, não há razão para uma diferença de preços em um 
nível estrondoso de 85%. Há botijões de 13 kg sendo 
utilizados no agronegócio e cilindros de 45 kg em resi-
dências de baixa renda. Para investidores que querem 
ampliar sua participação na infraestrutura nacional, 
essa distinção de preços é desanimadora, pois invia-
biliza o investimento, por exemplo, em terminais para 
importação de Gás LP, um injustificável afugentamento 
de capital.

Avanços importantes podem ser notados em ou-
tras normas, como a Resolução 53/2015, acerca do 
plano de contingenciamento, que torna formal um pre-
ciso sistema de informação para situações de poten-

“Nossa principal bandeira ao 

longo dos debates de 2015 na ANP, 

na Esplanada dos Ministérios 

e no Congresso Nacional foi a 

da construção de esforços para 

aprimorar a qualidade regulatória”
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BRASIL TEM O PRIMEIRO SISTEMA DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA COM USO DE GÁS LP 
A RECEBER ETIQUETA A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O ano de 2015 pode ser consi-
derado um marco para o Gás LP no 
quesito novos usos. A etiquetagem 
do sistema de aquecimento de água 
de um condomínio com 50 aparta-
mentos em Niterói com o grau A, 
nível máximo em eficiência energé-
tica, pode ajudar a abrir os olhos de 
muitos construtores na hora de de-
senvolver seus projetos. E começar 
a despertar no consumidor a preo-
cupação com o gasto de energia 
não só dos eletrodomésticos, mas 
também da sua residência. O uso 
do gás mostrou ser imprescindível 
para que o sistema de aquecimento de água e a edifica-
ção recebam nota A. 

No aspecto da relação custo-benefício, o Gás LP 
ganha com folga quando comparado à eletricidade. De 
acordo com estudo da USP, os custos com infraestru-
tura relativa ao aquecimento a Gás LP para um edifício-
-padrão são 41% mais baixos do que a necessária para 
suportar um sistema de aquecimento de água com um 
equipamento elétrico de 5 mil watts. A pesquisa tam-
bém ressalta que, se o preço do Gás LP (R$/kg) for até 
aproximadamente 10 vezes maior que o preço da ener-
gia elétrica (R$/kW), o Gás LP continua sendo mais 
econômico do que a eletricidade.

Para os moradores do edifício etiquetado, que está pre-
visto para ser entregue em novembro de 2016, os gastos que 
teriam com a energia elétrica para aquecer a água seriam 
131% superiores aos custos de uso do Gás LP para o mes-

mo fim. De acordo com a consultora 
Monica Welker, contratada pelo Sin-
digás para orientar a construtora em 
todo o processo de etiquetagem, as 
edificações novas que têm classifica-
ção A ou B no PBE Edifica (etiqueta 
que faz parte do Programa Brasileiro 
de Etiquetagem (PBE), desenvolvida 
em parceria entre o Inmetro e a Ele-
trobras/PROCEL Edifica) consomem 
de 30% a 50% menos energia. “Vale 
ressaltar também que 80% do con-
sumo energético de uma edificação 
estão relacionados ao período de 
uso, por isso é importante reduzir a 

demanda por energia”, afirma Monica. 
O presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, 

ressalta que o país cresceu com muita hidroeletricidade 
e a cultura de consumo não se adaptou aos novos tem-
pos, marcados por crise hídrica e riscos de racionamen-
to. “A energia elétrica é nobre e requer um investimento 
alto em geração, transmissão e armazenagem. Fazer 
uso dela para aquecimento de água é um desperdício. O 
gás, além de ter baixo custo, propicia ao consumidor um 
banho com mais conforto”, analisa Bandeira de Mello.

O gerente da construtora Fernandes Maciel, Marcelo 
Barrozo, explica que a empresa optou pelo Gás LP com 
base não só em critérios de custo, mas também de se-
gurança e de eficiência. Este último, segundo ele, deverá 
ser um dos fatores considerados no ato da compra, em 
um futuro próximo. “O cliente não quer mais ver só pre-
ço”, resumiu.

Guia de Eficiência Energética em Edificações
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REVISÃO DE NORMAS DA ANP MOSTRA QUE 
REGRAS VIGENTES SÃO ACERTADAS

A ANP revisitou em 2015, por meio das consultas 
públicas 5 e 6, as normas editadas em 2003 e 2005 
que regulamentam, respectivamente, a revenda e a dis-
tribuição do Gás LP. Entre os diversos posicionamen-
tos apresentados, o que teve maior clamor nos deba-
tes foi o relativo ao questionamento quanto à atuação 
das distribuidoras na comercialização de botijões, com 
uma surpreendente proposta de vedação às distribui-
doras do comércio direto de Gás LP embalado a con-
sumidores diretos. 

O objetivo das consultas foi obter subsídios e infor-
mações adicionais sobre as minutas de resolução que 
estabelecem os requisitos necessários à autorização 
para o exercício das atividades de revenda e distribui-
ção de Gás LP. As minutas, sob consulta, aprovadas 
pela diretoria colegiada da ANP, não vedam as distri-
buidoras de efetuarem essas vendas. Porém, duran-
te a consulta, foi anexada ao processo nota técnica 
que propõe a não participação das distribuidoras no 
comércio de Gás LP envasado para consumidores di-

retos. A Nota Técnica da SAB 151, de 18 de maio, se 
opunha às minutas e também aos diversos pareceres 
de áreas internas, incluindo a especializada em defesa 
da concorrência. 

Com a mudança de entendimento apresentada 
pela SAB, a nota em questão se opôs a  outra nota 
técnica de autoria da própria SAB, a de número 12, de 
16 de janeiro, a qual previa a possibilidade de as dis-
tribuidoras comercializarem o gás nessa modalidade. 
A mudança de opinião ocorreu após a SAB receber 
duas manifestações da Coordenadoria de Defesa da 
Concorrência (CDC) da ANP, afirmando a inexistên-
cia de elementos, sob a ótica concorrencial, que jus-
tifiquem a proibição, posicionamento idêntico ao 
manifestado pela Procuradoria-Geral da ANP, quan-
do refutou a proposta de proibição no seu Parecer  
nº 73/2014/PF-ANP/AGU, de 26 de agosto de 2014.

Com o objetivo de trazer o consumidor final para 
o centro do debate e afastar confrontos de grupos 
de interesse, o Sindigás deu ampla contribuição para 

Com o objetivo de trazer o consumidor final 

para o centro do debate e afastar confrontos 

de grupos de interesse, o Sindigás deu ampla 

contribuição para as discussões que se 

seguiram, fornecendo análises econômicas e 

jurídicas sobre o tema

Nota Técnica SAB 12
Nota Técnica SAB 151
Parecer Ecostrat
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as discussões que se seguiram, fornecendo análises 
econômicas e jurídicas sobre o tema – todas elas for-
muladas por conceituadas consultorias econômicas 
e escritórios de advocacia. A conclusão dos parece-
res técnicos, que tiveram o consumidor final no topo 
de suas atenções, apontou que a ANP sempre esteve 
correta ao regular o assunto. Na revisão, bastava tão 
somente reafirmar o que já estava previsto nas normas 
vigentes, uma vez que foi comprovada a alta satisfa-
ção do consumidor final e a existência de forte grau 
de competitividade na distribuição, fazendo-se comple-
tamente desnecessária qualquer reserva de mercado 
para um ou outro agente regulado.

RESUMO DOS PARECERES
A consultoria Ecostrat, especializada em economia 

da concorrência, concluiu que a proibição da venda de 
Gás LP embalado pelas distribuidoras aos consumido-
res diretos não tem amparo nem na lei antitruste nem 
na teoria econômica, além de não considerar os bene-
fícios advindos do marco regulatório. 

Para o Vinhas e Redenschi Advogados, também 
não há justificativa que legitime a proibição da venda 

de Gás LP embalado pelas empresas distribuidoras 
aos consumidores diretos, seja dos pontos de vis-
ta legal, concorrencial ou regulatório. Se a proibição 
viesse a ocorrer, ensejaria o seu reparo pelo Poder 
Judiciário.

Finalmente, o parecer da Trench, Rossi e Watanabe 
Advogados avaliou, sob a perspectiva concorrencial, se 
e como a jurisprudência do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) afeta o tema da verticali-
zação entre os mercados de distribuição e revenda de 
GLP. Para o escritório, os argumentos da FENG (Asso-
ciação Nacional de Sindicatos e Empresários Reven-
dedores de GLP) para aventar supostas preocupações 
concorrenciais por parte do Cade, não se mostraram 
sólidos. A conclusão foi a de que a vedação pretendida 
não tem fundamento jurídico ou econômico.

Estamos seguros de que o posicionamento final da 
ANP será o de reconhecer que sempre esteve correta 
no manejo deste tema, sem reservar mercado para 
qualquer grupo de interesse. Tal medida favorece a 
promoção de um ambiente concorrencial saudável e 
adequado à melhor prestação de serviço ao consumi-
dor final e à sociedade.

A proibição da venda 

de Gás LP embalado 

pelas distribuidoras aos 

consumidores diretos 

não tem amparo nem 

na lei antitruste nem na 

teoria econômica

Parecer Vinhas e Redenschi Advogados
Parecer Trench, Rossi e Watanabe Advogados
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NOVA REGULAMENTAÇÃO PARA OS 
PORTOS PÚBLICOS TEM IMPORTANTES AVANÇOS

Desde a publicação da nova lei dos portos 
12.815/2013, o setor de Gás LP se viu diante de um 
enorme desafio: como encaixar o negócio de Distribui-
ção de Gás LP no conceito da lei? Apesar de todo o 
esforço, a tarefa se tornou impossível. 

Um dos principais aspectos da lei parte do princípio 
de que seriam concedidas áreas nos portos públicos a 
operadores portuários que deveriam, entre outras atri-
buições, substituir parte dos afazeres e obrigações da 
autoridade portuária, e ainda, precificar suas ofertas pe-
las áreas com base nos ganhos auferidos na movimen-
tação de cargas nos portos.

O segmento de distribuição de Gás LP, embora locali-
zado em áreas portuárias, não atua como operador por-
tuário, motivo pelo qual sua remuneração não pode ser 
calculada com base em sua atividade no porto público. 
A atividade efetiva das empresas, bem como seus prin-
cipais investimentos e custos estão além dos portões 
de suas bases de engarrafamento ou de despacho de 
produto a granel, localizadas dentro ou fora dos portos. 
Atualmente, há distribuidoras de Gás LP localizadas nos 
portos de Miramar, Santarém (ambos no Pará), no porto 
de Mucuripe (CE) e no Porto de Suape (PE). 

O Sindigás e suas empresas associadas levaram à 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) e à Secretaria de Portos da Presidência 
da República (SEP-PR) um denso conjunto de notas 
técnicas, com os argumentos do setor. Simultanea-
mente, a ANP tomou a frente do debate e defendeu que 
o setor de combustíveis, de forma geral, precisava ser 
mais bem compreendido pelos organismos responsá-
veis pelos processos licitatórios. Os esforços da ANP 
foram extremamente relevantes, pois levaram as auto-
ridades portuárias e os organismos de Estado e Gover-

O Sindigás e suas associadas 

apresentaram, logo na 

primeira nota técnica, seu 

entendimento de que as 

áreas deveriam sim ser 

licitadas, mas pelo maior 

valor de outorga
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no, relacionados à implementação da lei, à necessida-
de de observar peculiaridades do setor e de zelar, em 
conjunto com a ANP, pelo abastecimento nacional.

Mesmo após o Sindigás ter ressaltado inúmeras 
vezes que seria inviável calcular os ganhos obtidos 
pelas distribuidoras nos portos, ainda assim, foi feita 
uma simulação de valores para a primeira leva de lici-
tações, em função das exigências da Lei 12.815/2013. 
A primeira rodada de licitações demonstrou, com base 
nos cálculos teóricos de remuneração da operação 
portuária, que as empresas que operam em Miramar 
deveriam pagar, no primeiro ano de contrato, arrenda-
mento mensal superior a R$ 2 milhões, contra valores 
que, à época, aproximavam-se de R$ 90 mil mensais. 
O valor médio do aluguel na área fora do porto público, 
mas próxima a Miramar, em Belém, estava em torno 
de R$ 31 mil, para espaços de semelhante dimensão. 

O Sindigás e suas associadas apresentaram, logo 
na primeira nota técnica, seu entendimento de que as 
áreas deveriam sim ser licitadas, mas pelo maior valor 
de outorga. Dessa forma, as empresas seriam convi-
dadas a participar e a que ofertasse o maior valor pelo 
arrendamento mensal ganharia o direito de explorar a 
área pelos próximos 25 anos. Geraria, assim, receita 
para a autoridade portuária, que depende desses re-
cursos para cumprir suas diversas obrigações. 

Durante um bom tempo, a atividade das distribui-
doras nos portos permaneceu incompreendida, mas o 
argumento do setor encontrou o respaldo dos técnicos 
de todos os organismos responsáveis direta e indire-
tamente pelo tema. Foi cogitada até mesmo a retirada 
das empresas dos portos públicos, o que para o setor 
sempre pareceu uma medida pouco razoável, uma vez 
que as distribuidoras são excelente fonte de receita 

para autoridade portuária, se considerado o sistema 
de outorga. 

Com o apoio da ANP, MME, SEP-PR, ANTAQ e outros 
organismos, finalmente, em 8 de junho de 2015, foi edi-
tado o decreto presidencial nº 8.464, que prevê a hipóte-
se de concessão por maior valor de outorga. Desta for-
ma, abre-se a possibilidade de arrendamento das áreas 
como operador portuário, mas avaliadas por maior valor 
de outorga, ou a designação de que as empresas distri-
buidoras não são operadores portuários. Assim, a auto-
ridade portuária, como faz com uma agência bancária, 
licitaria as áreas pelo maior valor de outorga.

Por um longo período, as empresas desempenha-
ram suas atividades em um ambiente de incertezas e 
grande insegurança jurídica. É lamentável todo esse 
tempo despendido e o atraso gerado nos investimen-
tos, mas o segmento de distribuição de Gás LP está 
seguro de que caminha rumo a uma solução adequada 
para essa questão. 

Apesar de o decreto ter sido editado a bom termo, ainda 
aguardamos que os editais a serem publicados sejam con-
dizentes com a natureza da atividade das distribuidoras e 
contemplem os pontos já sinalizados pelos técnicos que 
trabalham na elaboração desses documentos. Esperamos 
também que os contratos em vigor e aqueles que têm di-
reito à prorrogação sejam respeitados e que os novos con-
tratos sejam simplificados com a finalidade de manter os 
portos públicos atrativos. As empresas agregam aos por-
tos movimentação e grande dinâmica. Em alguns casos, 
elas estão integradas a esses empreendimentos há mais 
de 50 anos. Atualmente, na Secretaria de Portos da Presi-
dência da República, encontramos um claro entendimento 
do setor de distribuição de Gás LP nos portos públicos, o 
que anima e traz esperança às empresas.

Lei dos Portos 12.815/2013
Decreto 8.464
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DIFERENÇA DE PREÇOS DO GÁS LP 
PARA GRUPOS DE EMBALAGENS AUMENTA 

O ano de 2015 marcou a quebra de um ciclo de tre-
ze anos de congelamento do preço do Gás LP comer-
cializado pela Petrobras para as embalagens de até 13 
quilos. O reajuste médio no preço praticado pelas refi-
narias foi de 15%. Para o gás destinado a vasilhames 
com capacidade acima de 13 quilos, a estatal determi-
nou um aumento de 12% para o produto comercializa-
do nas refinarias.

Apesar de ter ocorrido aumento do Gás LP para os 
botijões até 13 quilos, a distância de valores cobrados 
entre essas embalagens e as do grupo acima de 13 
quilos aumentou. Isso porque há uma peculiar e inu-
sitada formação de preços do Gás LP adquirido pelas 
distribuidoras no produtor nacional: o mesmo produto 

custa 85% mais se vier a ser embalado para venda em 
cilindros com capacidade superiores a 13 quilos em 
comparação à mesma molécula de gás se for para em-
balagens de até 13 quilos. As primeiras, direcionadas 
em grande parte a indústrias e comércios, também 
atendem a consumidores residenciais, principalmente 
os de condomínios. Desconhecemos outro mercado 
de Gás LP com a mesma característica na sua forma-
ção de preços. 

A prática vigora desde 2002, quando a diretoria-
-geral da ANP, à época, determinou que a Petrobras 
fizesse uma distinção de preços de exatos 12% entre 
as duas destinações. No mesmo ano, a ANP cancelou 
a determinação, porém, a Petrobras manteve a dife-
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renciação como sua política de preços. A variação, 
que começou com 12%, vigora há mais de 13 anos, 
chegando em 2015, aos assombrosos 85% de diferen-
ça entre os preços para compra da mesma molécula 
no produtor.

Para a composição deste “mix” de preços, a Pe-
trobras baseia-se em informação fornecida pela ANP 
sobre a média móvel de vendas de cada distribuidora 
nos últimos seis meses. Se nesse período uma distri-
buidora vendeu, hipoteticamente, 70% em embalagens 
até 13 kg e 30% em embalagens superiores a essas, a 
Petrobras venderá 70% do novo pedido a preço menor 
e 30% a preço maior. 

A diferenciação, como hoje praticada, considerando 
na média móvel volumes vendidos, sejam ou não ad-
quiridos na Petrobras, fecha completamente as opor-
tunidades para as distribuidoras analisarem a compra 
de Gás LP fora do sistema Petrobras, via importação, 
por exemplo, a um preço inferior para o gás de maior 
preço praticado pela Petrobras. Isso, naturalmente, exi-
giria investimentos em infraestrutura, como, por exem-
plo, em terminais portuários. Porém, da forma como a 
diferenciação vem sendo aplicada, os investimentos 
privados, tão mais necessários na atual conjuntura 
econômica do país, são desestimulados.

O desestímulo se deve ao seguinte motivo: o preço 
mais baixo que a Petrobras pratica será sobre o per-

centual e não sobre o volume médio vendido em emba-
lagens de até 13 quilos, assim a empresa que adquirir 
qualquer quantidade de Gás LP fora do sistema Petro-
bras terá seu preço médio aumentado e o “benefício” 
oferecido pela Petrobras não atingirá seu objetivo. 

Para sanar o problema, o Sindigás entende que todo 
produto comprado fora do sistema Petrobras deva ser 
abatido da quantidade histórica de vendas de botijões 
acima de 13 quilos. A solução é extremamente justa, 
partindo-se do princípio de que a regra adotada pela 
Petrobras tem o objetivo de que o preço mais baixo se 
aplique a 100% do gás que será vendido em embala-
gens de até 13 quilos, majoritariamente consumido 
pelas famílias. 

No entanto, mantida a regra atual, essa meta não 
será atingida, uma vez que parte do que for adquiri-
do pela distribuidora para envase em embalagens de 
até 13 quilos será precificado como se fosse comer-
cializado em embalagens maiores, ou seja, com va-
lor mais alto. Esta política, portanto, se mostra falha 
no seu objetivo de atingir todo o mercado residencial 
– incluídas aí as famílias de baixa renda – com o 
produto a preço mais baixo, mas certamente é algo 
fácil de ser superado. A eventual importação pelas 
Distribuidoras de Gás LP aliviaria a  Petrobras da res-
ponsabilidade quase que  exclusiva na importação 
do Gás LP.

O Sindigás entende que todo produto comprado fora do 

sistema Petrobras deva ser abatido da quantidade histórica 

de vendas de botijões acima de 13 quilos. A solução é 

extremamente justa
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MUDANÇAS NA NORMA DE 
MANUTENÇÃO DE ESTOQUES

Com o objetivo de garantir um bom nível de servi-
ços à sociedade, mediante a obrigação de manutenção 
de estoques médios semanais tanto no produtor quan-
to no distribuidor de Gás LP, a ANP propôs a edição da 
Resolução No 5/2015. Desde o primeiro momento, o 
Sindigás defendeu que os estoques médios semanais 
mantidos pelas distribuidoras já atendem totalmente 
às necessidades do mercado.

O Sindigás também ponderou o fato de que não há 
histórico de escassez do produto que justifique a edi-
ção de uma mudança na regulamentação, criando uma 
obrigação de estoques, pois as empresas, em seus pla-
nejamentos, já mantêm estoques suficientes para ga-
rantir um serviço competitivo. Este é um mercado de 
grande concorrência e cada empresa precisa zelar pela 
excelência no serviço prestado. 

De qualquer forma, a nova norma foi editada em 19 
de janeiro de 2015. O Sindigás, mais uma vez, procurou 
instituições especializadas, como a PUC-RJ e o ILOS 
(Instituto de Logística e Supply Chain), para apresentar 
à ANP estudos técnicos sobre o tema, como forma de 
contribuir com o aperfeiçoamento dos serviços presta-
dos ao consumidor. 

A PUC apresentou um grau de risco baixíssimo de 
desabastecimento, tendo em vista a não ocorrência de 
eventos caóticos nos últimos 63 anos. Portanto, se-
gundo parecer da universidade, é desnecessário criar 
obrigações de níveis de estoques adicionais nas Distri-
buidoras para fazer frente a eventos caóticos que não 
acontecem. 

O ILOS mostrou que a ocupação atual média dos 
tanques é baixa, em torno de 50%, devido à irregularida-

de no fornecimento de Gás LP pelo produtor, em todas 
as regiões. Portanto, exigir mais estoques pode não 
ser factível, ou seja, mesmo que haja uma exigência 
legal, o estoque que se pretende atingir pode não ser 
alcançado devido à insegurança no suprimento às dis-
tribuidoras. O estudo do ILOS apontou ainda que cada 
região – não necessariamente uma região geográfica 
– do país é abastecida por uma cadeia que compreen-
de vários estados, e que uma cadeia acaba suprindo a 
falta de produto em outra, sempre que necessário.

Os estudos demonstram que existe sim uma enor-
me oportunidade de melhoria através de um sistema 
de contingenciamento, que seria gerido pela ANP, em 
casos emergenciais, nos moldes do sistema interli-
gado operado pelo Organizador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS). Felizmente a ANP editou a Resolução 
53/15. Em síntese, as consultorias mostraram que o 
objetivo preconizado pela agência, de manutenção de 
um nível de serviço de 99%, já é atingido e superado, 
mas que aperfeiçoamentos são sempre possíveis. 

Resolução ANP Nº 5/2015
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PROGRAMA NACIONAL DE REQUALIFICAÇÃO 
MANTÉM ELEVADOS INDICADORES DE SUCESSO

REQUALIFICAÇÃO P20 (2014 X 2015)

O nível de requalificação de todos os botijões de 
Gás LP permaneceu bastante elevado em 2015, confir-
mando o comprometimento das distribuidoras de Gás 
LP com a segurança do consumidor. 

As distribuidoras investiram R$ 570,9 milhões em 
2015 na requalificação de botijões usados e na com-
pra de novos vasilhames. No ano anterior, haviam sido 
investidos R$ 540 milhões.

As empresas filiadas ao Sindigás priorizaram em 
2015 os investimentos nas embalagens de 20 quilos, 
com a requalificação de 115.947 unidades, e as de 45 
quilos, que tiveram recorde de requalificação: 480.602.

Na comparação de 2015 com o anterior, o percen-
tual de aumento de requalificação nos vasilhames de 
20 quilos foi de 55% e de 101% para os de 45 quilos. O 
número de unidades compradas também é expressivo: 
48.511 embalagens de 20 quilos e 76.698, de 45 quilos.

As embalagens de 13 quilos, as mais utilizadas 
no mercado residencial de Gás LP, responderam pela 
maior parte do investimento (R$ 453,9 milhões), refe-
rentes à requalificação de 13,445 milhões de botijões e 
à compra de 2,274 milhões de novos vasilhames.

Os números do Programa Nacional de Requalifi-
cação impressionam e fazem desta iniciativa, gerida 
pela ANP e executada pelas distribuidoras de Gás LP 
o maior e mais bem-sucedido programa do mundo 
na área de requalificação. Nenhum outro país requa-
lificou um universo tão grande de embalagens como 
o Brasil.

As notáveis marcas alcançadas espelham o suces-
so do programa. São resultado de um grande esforço 
de investimento, alta capacidade de gestão e forte 
comprometimento das distribuidoras para manter esta 
iniciativa ao longo dos últimos 18 anos.
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DENÚNCIAS AJUDAM NO 
COMBATE À INFORMALIDADE 

O combate à informalidade no setor de Gás LP 
tem como aliado a tecnologia. Mais de mil denún-
cias de pontos de venda informais e de seus fomen-
tadores foram registradas em banco de dados ali-
mentado pela população e por agentes do mercado.  
As denúncias podem ser feitas por meio da pági-
na do Sindigás (www.sindigas.org.br) ou no site  
www.programagaslegal.com.br. As denúncias só podem 
ser visualizadas pelas autoridades que combatem a reven-
da de gás em estabelecimentos não autorizados pela ANP. 

De acordo com pesquisas de instituições independen-
tes, foi alcançada em 2015 a marca de 77% de redução 
da informalidade no setor, desde o início da série históri-
ca, em maio de 2011. Os levantamentos, que têm como 
objetivo avaliar a evolução do combate ao comércio infor-
mal, foram contratados logo após a criação do programa 
em 2010, para mensurar a efetividade das ações. 

Entre as ações realizadas pelos órgãos públicos com 
o suporte de infraestrutura (transporte e armazenamento 
dos botijões apreendidos), destacam-se as fiscalizações 
motivadas por denúncias, eventos educativos voltados 
para os consumidores e palestras sobre a legislação em 
vigor para os revendedores. As atividades são feitas em 
parceria com as delegacias, corpo de bombeiros, ANP, 
Ministério Publico, Procons, Delegacias do Consumidor, 
entre outros agentes. Em 2015, houve uma intensa pro-
gramação em todo o Brasil, destacando-se ações nos 
estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins, Paraná e no Distrito Federal.

Ainda em 2015, o número de municípios sem reven-
da autorizada pela ANP, um desafio proposto pela Agên-
cia em 2012, com vistas a ampliar a cobertura formal, 
caiu para 229. Três anos antes eram 633 municípios 
sem revenda formal. 

Em 2015, foi alcançada a 

marca de 77% de redução 

da informalidade no setor, 

desde o início da série 

histórica, em maio de 2011
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QUALIDADE TÉCNICA MARCA O 
FÓRUM PERMANENTE DO GÁS LP – 7º ENCONTRO

Em abril de 2015, o Sindigás realizou o Fórum Per-
manente do Gás LP – 7o Encontro, um dia antes do 
30o Congresso da AIGLP. O evento, que reuniu 100 pes-
soas no Rio de Janeiro, contou com a participação de 
Claudio Akio Ishihara, representante do Ministério de 
Minas e Energia; Florival de Carvalho, diretor da ANP; 
Aurélio Amaral, Superintendente de Abastecimento da 
ANP, Tiago Macedo, Procurador Geral da ANP, e Erna-
ni Filgueiras, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP), entre especialistas, executivos 
e representantes do setor.

Entre os temas debatidos no evento, destacaram-
-se a Lei de Penalidades – cuja análise demonstrou a 
baixa razoabilidade na aplicação da pena de revoga-
ção, para setores com a quantidade de operações diá-
rias, como é o caso das distribuidoras de Gás LP – e 
a necessidade de investimento em infraestrutura para 
o fluxo logístico dos próximos dez anos. A conclusão 
dos especialistas, nesse aspecto, é que quando há um 
crescimento na demanda pelo produto, a infraestrutura 
é alavancada, aprimorando o funcionamento da cadeia 
do Gás LP e, consequentemente, a distribuição. 

Outro tema que despertou interesse foram as res-
trições de uso do Gás LP. Estudos apresentados mos-
traram que a vazão de botijões de 13 kg é incompatível 
com equipamentos cujo uso do energético é atual-
mente proibido, o que gera uma falta, absoluta, de ne-
cessidade de fazer perdurar as restrições. Os estudos 
apresentados chamam atenção para o aumento da uti-
lização do Gás LP em cogeração e em outros empre-
gos ao redor do mundo. Para os especialistas, nunca 

houve no Brasil um momento tão oportuno – devido à 
relação favorável de preços do energético comparado 
à energia elétrica – para eliminar as restrições de uso 
do Gás LP. Vale destacar que o setor não pleiteia, de 
forma alguma, qualquer tratamento diferenciado, mas 
tão somente que o Gás LP faça parte da cesta de solu-
ções disponíveis para a sociedade brasileira.

Entre os temas debatidos no 

evento, destacaram-se a Lei de 

Penalidades e a necessidade de 

investimento em infraestrutura 

para o fluxo logístico dos 

próximos dez anos
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PUBLICAÇÕES DO SINDIGÁS ORIENTAM 
E ESCLARECEM REGRAS E APLICAÇÕES DO SETOR

Na área de publicações, o Sindigás lançou em 2015 
o Manual de Segurança para Transporte de Recipien-
tes Transportáveis de GLP, com base nas exigências 
da Resolução ANP nº26/2015. Destinada a orientar os 
revendedores, a publicação apresenta instruções ilus-
tradas de segurança como placas de sinalização e o 
modelo de adesivo de identificação para caminhões, 
motocicletas, triciclos e caminhonetes. 

Entre as instruções, destaca que é permitido o trans-
porte de botijões de Gás LP somente na posição verti-
cal, com exceção dos cilindros de 20 kg, que também 
podem ser transportados na horizontal. O documento 
apresenta ainda o modelo de ficha de emergência e o 
de envelope de transporte de produtos perigosos.

Para destacar as inúmeras possibilidades de uso 
domiciliar do Gás LP, foi produzida uma cartilha so-
bre a versatilidade desse energético em residências. 
O material destaca que as possibilidades de uso do 
gás vão muito além da cocção. Entre os exemplos es-
tão o aquecimento de água, a calefação e a refrigera-
ção de ambientes e ainda como energia para geladeira, 
secadora e lavadora de roupas. 

O produto, energeticamente eficiente e seguro, 
proporciona economia de até 25% em relação à ener-
gia elétrica. Nas instalações centralizadas de gera-
ção de água quente para uso em banheiros, cozinhas  
ou áreas de serviço, o Gás LP é o combustível com 
melhor relação custo-benefício para ser emprega-
do nos aquecedores. Fornece de imediato um fluxo 
constante de água, o que proporciona maior conforto 
ao usuário. 

Manual de Segurança para Transporte de Recipientes  Transportáveis de GLP
Resolução ANP no 26/2015

Manual de Segurança para Transporte de 
Recipientes Transportáveis de GLP

A Utilização do Gás LP em Residências
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