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Esta análise permite 
verificar o alcance de 
determinados cenários 
e políticas voltadas à 
distribuição de GLP 
no contexto da matriz 
energética nacional.

O estudo teve duração 
de quatro meses, 

envolvendo distintas 
áreas das empresas que 
compuseram a amostra.

Introdução

A LCA baseou suas análises em dados públicos, dados 

disponíveis no site do Sindigás e informações das 

empresas associadas, além de entrevistas com executivos 

e técnicos do setor. As informações foram recebidas, 

consolidadas e analisadas pela LCA, resguardando a 

confidencialidade das empresas. 

O estudo teve duração de quatro meses, envolvendo 

distintas áreas das empresas que compuseram a amostra 

(como controladoria, planejamento financeiro e tributário), 

de forma que os dados aqui apresentados guardam 

coerência com os demonstrativos financeiros e contábeis 

das empresas.

Esta análise permite verificar o alcance de determinados 

cenários e políticas voltadas à distribuição de GLP no 

contexto da matriz energética nacional, e foi elaborada com 

base nos pilares deste setor, a saber:

SEGURANÇA é o pilar fundamental da estruturação do 
mercado de GLP, devendo ser preservada sempre. 

Com essa moldura, refletida na regulamentação do setor, 
a oferta busca atender às necessidades do CONSUMIDOR 
da forma mais eficiente possível, visto que a competição 
impõe desafios constantes para a manutenção/expansão de 
parcela do mercado. Ampliar o uso do GLP traz benefícios 
sociais, por dar maior liberdade de escolha ao consumidor e 
possibilidade de ganhos de escala para a indústria.

Combustível limpo, com longevidade de recipientes, atende a 
boas práticas AMBIENTAIS, trazendo ganhos à economia ao 
ter uso ampliado, em especial ao substituir definitivamente a 
lenha como combustível de cocção.  

O tratamento tributário atual não condiz com a 
essencialidade do setor, e a realidade SOCIAL – altamente 
díspar no país – indica a necessidade de ações diretas para 
que a população mais vulnerável tenha acesso ao produto de 
forma continuada. Tal política deve ser definida em linha com 
as características do mercado, sob pena de causar distorções 
produtivas, com danos para todos os consumidores. 

Deve-se construir um ambiente atrativo para investimentos 
em INFRAESTRUTURA, com mais capital privado, que 
amplie ainda mais a segurança do abastecimento nacional, 
sem que se criem assimetrias em relação ao gás natural, 
de forma a permitir o melhor aproveitamento do esperado 
incremento de produção desses combustíveis na matriz 
energética nacional. 

Esses elementos norteiam a AGENDA POSITIVA PARA O 
GLP, que elenca ações para o setor, com vistas a aumentar 
efetivamente o bem-estar social.

Esta publicação apresenta, de modo sucinto, o estudo que 
o Sindigás solicitou à Consultoria LCA*, com o objetivo de 
identificar as oportunidades de atuação do setor privado e do 
setor público para a ampliação do uso e acesso do GLP pela 
sociedade brasileira, a preços justos, com a busca constante 
por eficiência produtiva, assentada na livre concorrência 
entre combustíveis e entre as empresas do setor de GLP.

*O conteúdo original completo do estudo da LCA, inclusive com as fontes e referências de todas as 
informações citadas, está disponível no site Sindigas. 

http://www.sindigas.org.br/Download/lca-sindigas-agendapositiva-20210211-vf.pdf


SEGURANÇA PILAR FUNDAMENTAL DA  
ESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE GLP
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As distribuidoras de 
GLP só podem utilizar 
botijões que tenham sua 
marca em alto-relevo, 
além de um lacre com 
nome da distribuidora e 
certificado do Inmetro.

A presença do GLP em 91% 
dos lares brasileiros  

faz com que a segurança 
mereça atenção especial,  

nos diversos elos, desde 
a produção ao consumo.

Imagine um produto que faz parte do dia a dia de 91% dos 
domicílios brasileiros, por ser essencial para o preparo de 
refeições de 66 milhões de famílias em 100% dos municípios 
do território nacional. 

Esse produto, você sabe, é o GLP. 

Como fazer então para que ele seja seguro, não apenas no 
consumo diário, mas também nas diversas etapas de sua 
produção e distribuição?

Antes de tudo é bom lembrar que o botijão de gás é uma 
daquelas ideias simples e geniais, que resistem ao tempo.  
Cerca de 35 milhões de botijões de GLP são vendidos 
mensalmente aos consumidores brasileiros, especialmente 
no formato de 13kg, o mais popular. É a solução perfeita 
para que toda a população possa contar regularmente com 
esse energético eficiente e econômico, o GLP, a custos 
acessíveis. Em um país de dimensões continentais, como 
o Brasil, seria inviável implantar extensas redes de dutos, 
ou mesmo sistemas de granel, para alcançar os 5.570 
municípios do território nacional, chegando inclusive aos 
povoados mais distantes, mas esse alcance mostra-se 
comprovadamente possível quando falamos de botijões de 
gás, uma energia armazenável. 

O botijão de gás é apenas a ponta de um processo que se 
aperfeiçoa incessantemente com inovações tecnológicas, 
que consagraram o GLP como um energético eficiente, 
econômico, ambientalmente correto e essencial para 
toda a população.

Para que tudo isso fosse possível, era preciso que o botijão 
se firmasse, antes de tudo, como um recipiente seguro. 
E assim é. Um minucioso sistema de regulação vigente 
em nosso país prevê diversos mecanismos capazes de 
garantir a segurança dos usuários de botijões de GLP e dos 
profissionais que atuam neste setor.  

Principais entidades responsáveis pela 
regulação da indústria de GLP no Brasil

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, autarquia vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia: responsável pela regulamentação do setor, 
por meio de normas e portarias. Estabelece requisitos 
para as empresas atuarem no mercado de GLP, visando 
garantir a segurança do consumidor e a regularidade do 
abastecimento em todo o território nacional.

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia: verifica a adequação dos recipientes de GLP às 
normas técnicas.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: 
emite normas que regulam a produção, manutenção e 
requalificação dos recipientes, além de exigências de 
segurança para as instalações.

Corpo de Bombeiros dos estados: instruções técnicas 
e fiscalização referentes à instalação e manutenção do 
sistema e dos equipamentos que utilizam o GLP, bem como 
orientações de uso seguro.

RECIPIENTES TOTALMENTE SEGUROS

Faz parte do marco regulatório da distribuição de GLP no 
Brasil a determinação (firmada em Resolução da ANP) de 
que as distribuidoras de GLP só podem utilizar botijões 
que tenham sua marca em alto-relevo, além de um lacre 
com nome da distribuidora e certificado do Inmetro, e 
o enchimento só pode ser feito sob responsabilidade da 
detentora da marca dos botijões. Esses procedimentos 
garantem a rastreabilidade do botijão e a responsabilização 
da empresa em caso de sinistro.

(...) a identificação da marca comercial estampada em 
alto-relevo no corpo dos recipientes transportáveis de 
GLP contribui para a operacionalização do processo de 
requalificação e para a facilidade de fiscalização, além de 
disciplinar o ingresso e a permanência de agentes na atividade 
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“Players” do mercado de GLP

Principais atividades dos agentes regulados:

Produtores: responsáveis pela produção do GLP a partir do 
petróleo ou do gás natural.

Importadores: adquirem o GLP no mercado externo.

Distribuidoras: compram o GLP dos produtores ou 
importadores; armazenam o produto; mantêm estoque 
de recipientes; além da venda de GLP a granel, cuidam 
do envase em botijões, do transporte dos recipientes até 
os revendedores e da manutenção ou requalificação dos 
recipientes antes de cada novo enchimento. 

Revendas: são responsáveis pela venda direta de GLP 
ao consumidor, inclusive com entrega de botijões nas 
residências, além da assistência técnica e instalação dos 
recipientes. 

POR QUE A MARCA É TÃO IMPORTANTE 
PARA A SEGURANÇA DOS BOTIJÕES?

 � Obrigatória para todos os recipientes de GLP, que já 
saem das fábricas com essa identificação, a marca em 
alto-relevo é irremovível, permitindo identificar a empresa 
responsável em qualquer circunstância, o que não se 
pode garantir com as outras formas de identificação, 
como lacres e etiquetas.

 � Mesmo em caso de acidente envolvendo incêndio e 
explosões, que facilmente inutilizariam outras formas de 
identificação das distribuidoras, a marca em alto-relevo 
no botijão permanece intacta. Se não houvesse a marca 
em alto-relevo, esta identificação estaria comprometida.

 � O fato de ser responsável pelo enchimento, manutenção 
e envio para requalificação de seus próprios botijões faz 
com que a distribuidora seja a única empresa a responder 
por defeitos ou acidentes envolvendo o recipiente. 

de distribuição, na medida em que conduz à compatibilização 
da quantidade de recipientes transportáveis de GLP de suas 
marcas com os correspondentes mercados que exploram; 

(...) a identificação da marca comercial do distribuidor de GLP no 
corpo dos recipientes transportáveis de GLP visa a atender, além 
de controles de competência da ANP, direitos básicos previstos 
no Código de Defesa do Consumidor, assegurando, ainda, a 
responsabilidade civil do distribuidor de GLP perante o consumidor.

(Trechos da Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016)

Outras normas de segurança para os botijões:

 � Proteção dupla: o botijão é projetado para resistir até 
cinco vezes à pressão máxima de trabalho, e possui 
plugs fusíveis que liberam o gás em caso de aumento 
de pressão.

 � As revendas não podem fazer enchimento de recipientes 
ou transvase do GLP de um recipiente para outro.

 � As distribuidoras são obrigadas a realizar a manutenção 
e requalificação dos seus recipientes. Para isso, deve 
ser feita obrigatoriamente uma inspeção visual de cada 
recipiente, antes do enchimento. Havendo qualquer 
irregularidade, o recipiente deve ser enviado para 
requalificação ou inutilização. Mesmo sendo aprovado 
na inspeção visual, após os 15 primeiros anos de vida útil 
o botijão deve ser obrigatoriamente encaminhado para 
requalificação, que a partir daí passa a ser obrigatória a 
cada dez anos.

 � Distribuidoras são obrigadas a prestar assistência técnica 
aos consumidores, e a realiza diretamente ou via seus 
revendedores parceiros.

 � Todo recipiente vendido deve ter lacre de 
inviolabilidade da válvula, assim como instruções de 
uso e aviso de riscos.

A marca em alto-relevo 
é irremovível, 
permitindo identificar 
a empresa responsável 
em qualquer 
circunstância.

O botijão é projetado 
para resistir até 

cinco vezes à pressão 
máxima de trabalho.
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 � A presença da marca e a proibição do enchimento de 
botijões de outras distribuidoras, já que permitem a 
responsabilização da empresa, levam as distribuidoras a 
investirem sempre na segurança dos seus recipientes.

 � Perante os consumidores, a construção da reputação da 
distribuidora tem como foco a sua marca. Por outro lado, 
uma distribuidora que tem histórico de acidentes perderia 
competitividade.

REGULAÇÃO ATUAL TEM REFLEXOS 
POSITIVOS NA SEGURANÇA

Até a década de 1990, não havia, no mercado de GLP, um 
programa voltado para a segurança dos botijões. Segundo 
a ANP, “as distribuidoras não eram estimuladas a zelar pela 
qualidade dos recipientes, uma vez que era permitido a 
outras distribuidoras o livre envase e comercialização, sem 
consenso prévio do distribuidor detentor da marca”.

Em 1991, como medida urgente para evitar acidentes 
causados pela má conservação dos botijões de 13 kg 
comercializados pelas distribuidoras, o Departamento 
Nacional de Combustíveis (DNC), do Ministério de Minas e 
Energia, instituiu um Grupo de Trabalho com a atribuição 
de elaborar um programa de requalificação de recipientes 
transportáveis para GLP.

Entre 1995 e 2013, ocorreram, em média, apenas  
11 acidentes a cada um milhão de recipientes vendidos. 
Ou seja, uma proporção de 0,0011%. E esses acidentes, 
segundo laudos do Corpo de Bombeiros de São Paulo, 
em sua maior parte, não foram causadas por falhas de 
segurança dos recipientes e sim, por seu uso inadequado 
pelos usuários. 

A regulação setorial 
prevê diversos 

mecanismos para 
garantir a segurança dos 
usuários, com estrutura 

de incentivo adequada 
aos investimentos 

constantes em 
segurança.

Requalificação, inutilização e compra de recipientes de GLP (milhões)
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Para atender às normas regulatórias, as distribuidoras 
de GLP investem continuamente na compra de novos 
recipientes e na manutenção/requalificação dos que estão 
em uso. No ano de 2019, por exemplo, esse investimento foi 
de R$ 700 milhões.

Entre 2007 e 2019, a cada ano (média anual) 10,9% do parque 
de recipientes passou pelo processo de requalificação ou 
inutilização: 10,8 milhões de recipientes foram requalificados e 
966,1 mil foram inutilizados, por ano, em média.

No mesmo período, foram adquiridos 34,2 milhões de 
recipientes novos.
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O SETOR DE GLP NÃO ADMITE  
EXPERIMENTAÇÕES

Alterações nas regras do mercado de GLP devem sempre 
zelar pela manutenção da segurança. Conforme estabelece 
o Decreto nº 10.411, de 30/06/2020, toda proposição 
de políticas públicas envolvendo a população, como é o 
caso das regras para o GLP, deve ser obrigatoriamente 
acompanhada de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR) 
para garantir que os efeitos das alterações serão positivos 
para a sociedade. 

A AIR deve garantir que os mecanismos de segurança 
e combate a fraudes sejam sempre observados, 
evitando riscos para a sociedade no caso de mudança 
do marco regulatório. 

Elementos essenciais para uma AIR:

 � Avaliação da necessidade de regulamentação, 
identificando as alternativas para solução do problema 
que apresentam a melhor relação de custo-benefício 
para a sociedade. 

 � Identificação dos agentes econômicos e dos usuários 
afetados. 

 � Definição dos objetivos a serem alcançados. 

 � Mensuração dos custos e dos benefícios almejados. 

 � Comparação com situação atual, para não reduzir o nível 
de eficiência observado na cadeia produtiva e não colocar 
em risco o grau de segurança da atividade.

 � Exposição dos possíveis impactos das alternativas 
identificadas. 

 � Definição dos efeitos e riscos decorrentes da edição, 
alteração ou revogação do ato normativo.

Qualquer proposta de 
mudança na regulação  
precisa ser debatida e 
desenvolvida com base  
em minuciosa 
Análise de Impacto 
Regulatório (AIR).



CONSUMIDOR O VERDADEIRO PROTAGONISTA  
DO MERCADO
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Em um país com as dimensões do Brasil, na capilaridade 
dos domicílios que consomem GLP, com as exigências de 
segurança e as preferências do consumidor atendidas, é 
essencial que os distribuidores e revendedores tenham uma 
logística muito bem estruturada, nos mínimos detalhes. Só 
esse fato já seria suficiente para se destacar o mercado de 
GLP como um dos mais notáveis exemplos de atendimento 
aos consumidores em nosso país.

GLP TEM AMPLA PRESENÇA NOS 
DOMICÍLIOS BRASILEIROS

Enquanto a energia elétrica está em 99,5% dos domicílios 
brasileiros, graças a elevados investimentos públicos em 
programas como o Luz para Todos, o GLP é utilizado em 
91% dos domicílios por intermédio de uma vasta rede de 
distribuição e revenda formada por empresas privadas. A 
capilaridade do GLP supera acesso ao saneamento básico 
(esgoto) em nosso país. 

O gás natural (GN), por sua vez, concentra-se nas faixas mais 
altas de renda e chega a 7,5% dos domicílios brasileiros. 
É oportuno lembrar que o GN depende de tubulações 
subterrâneas para chegar à porta do cliente, enquanto o GLP 

é disponível em recipientes facilmente transportados, como 
uma “energia em lata” que chega aos rincões mais distantes.

Entre as famílias que integram o Bolsa Família, 94,6% utilizam 
o GLP, 38,8% usam lenha ou carvão, e o GN é usado por 0,8%. 

Nas faixas de renda mais reduzidas, a lenha ou carvão ainda 
são utilizados por 19,3% (14 milhões) dos domicílios. Porém, 
o uso deste combustível traz riscos à saúde devido à inalação 
de fumaça e poluentes de forma continuada, além de danos ao 
meio ambiente, como veremos no capítulo 3 desta publicação.

Número de domicílios com acesso aos produtos/serviços (milhões)
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Muitos anos antes de tornar-se comum entre os brasileiros 
a palavra “delivery”, os botijões de GLP já eram entregues 
diretamente nas casas dos consumidores, com regularidade 
e eficiência. Hoje, 800 botijões são entregues por minuto, 
em todo o Brasil! E o tempo médio de entrega é de apenas 
17 minutos, a partir do momento em que o consumidor faz 
o pedido por telefone ou por aplicativo. Mais rápido que 
os modernos sistemas de delivery, embora os produtos 
entregues por esses serviços geralmente sejam mais leves 
que o botijão de GLP. 

A disputa pelo mercado 
e a competitividade dos 
agentes impulsionam 
inovação, eficiência e 
melhor custo-benefício 
para o consumidor.
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Observando-se o consumo, por faixa de renda, dos três 
combustíveis mais usados para o preparo de refeições nas 
casas dos brasileiros (GLP, GN e lenha), vemos que a lenha é 
mais consumida na faixa de renda mensal de até metade do 
salário-mínimo, e empata com o GLP na faixa de meio a um 
salário-mínimo. Isto sugere a necessidade de eventual política 
pública para facilitação do acesso ao GLP, como será abordado 
no capítulo 4 (Social), considerando que o uso da lenha traz 
riscos à saúde devido à inalação de fumaça tóxica e poluente 
de forma continuada, além de danos ao meio ambiente. 

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO E MAIS 
ECONOMIA PARA O CONSUMIDOR

Comparado inclusive com os combustíveis usados para os 
diversos usos, desde veículos até indústrias, o GLP é o 4º 
energético mais barato para o consumidor, atrás do GNV, do 
óleo diesel e do diesel S10 (no diesel comum, ou S500, há 
500 partes de enxofre por milhão, enquanto o S10 tem 10 
partes de enxofre por milhão). 

A análise de preço por energia gerada demonstra que tanto 
a energia elétrica quanto o gás natural são substancialmente 
mais caros do que o GLP (59,8% e 114,6%, respectivamente).

A estrutura produtiva do GLP, em que a logística é 
fundamental, diante da capilaridade do consumo, torna a 
economia de escala ainda mais relevante para o consumidor.

Essa economia poderá ser ainda maior para todo o país, se o 
uso do GLP for estimulado nos demais segmentos, além do 
residencial.

Segundo o Balanço Energético Nacional 2019, 79,9% do 
consumo total de GLP no Brasil ocorre nas residências. 
Mas em outros segmentos, o uso do GLP ainda é reduzido, 
representando 1,2% do consumo total energético na 
indústria, 4,6% no comércio e 6,2% no setor público.

Algumas aplicações atuais do GLP no Brasil

Residências: cocção, aquecimento de água e calefação.

Indústria: lavanderias, empilhadeiras, asfalto, papel, 
siderurgia, entre outros.

Comércio e serviços: restaurantes, padarias, hospitais, 
incineração de lixo.

Agricultura: combate a pragas, irrigação de colheitas, entre 
outras.

Público: escolas, hospitais, universidades, entre outras.

Ainda é 
predominantemente 
residencial  
o uso do GLP no Brasil. 
Suas vantagens  
poderiam favorecer 
também os 
demais setores da 
economia, como 
indústria, comércio 
e agricultura.

Preço dos energéticos (mil reais por TEP) | 2019
Distribuição do consumo do GLP por segmento | 2019 Distribuição do consumo energético  

total dos segmentos | 2019
Consumo Total de GLP:

8.135 103 Tep
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comumÓleo Diesel Etanol  
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Óleo Diesel  

S10

Eletricidade 
- tarifa média 

2019
GLP GN -  

Residencial

RESIDENCIAL COMERCIAL PÚBLICO INDUSTRIAL

R$ 3,59
R$ 4,23 R$ 4,33

R$ 4,80
R$ 5,69 R$ 5,69

R$ 7,67

R$ 10,30

A medida adotada neste gráfico (TEP – Toneladas Equivalentes de Petróleo) é a unidade padrão do Balanço Energético Nacional para comparar o 
consumo de diferentes fontes de energia. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) oferece as tabelas de conversão das unidades de consumo de cada 

energético para a TEP. Isso permite converter litros, toneladas e metros cúbicos em uma mesma unidade.  
A análise do custo-benefício do uso de cada energético depende de diversos fatores, como as condições de uso, para qual finalidade será empregado e 

as tecnologias utilizadas na conversão da energia. Assim, o comparativo aqui apresentado pode ter resultados distintos em aplicações específicas. 
Residencial

Outros
Comércio
Público

Indústria

GLP Outros Eletricidade Lenha GN
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RESTRIÇÕES LEGAIS AO USO DO 
GLP LIMITAM EXPANSÃO 

O uso menos intenso do GLP nos setores produtivos 
tem relação com as restrições legais de uso atualmente 
existentes. Essas restrições são de 1991 e foram motivadas 
pela guerra do Golfo: a Lei 8.176/1991 proíbe o “uso 
em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e 
aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em 
desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei”.

Hoje não mais persistem no mercado mundial de GLP os 
riscos de desabastecimento que há três décadas justificaram 
as medidas proibitivas, não havendo razões para sua 
manutenção. Existe uma ampla oferta de GLP no cenário 
internacional, com perspectivas de ampliação. E o GN, que 
não enfrenta as mesmas restrições, tem sido importado em 
proporção similar ao GLP. 

A ampliação dos usos permitidos ao GLP, em linha com o 
cenário internacional, demandaria apenas uma alteração 
no marco regulatório. No entendimento do Sindigás, 
como a legislação brasileira atribui à agência reguladora a 
competência regulatória das atividades econômicas que 
integram a indústria do petróleo, bastaria alterar sua própria 
Resolução (ANP 49/2016), revogando-se o artigo 33, para 
promover uma efetiva liberação dos usos do GLP.

AMPLIAÇÃO DO USO DO GLP: 
VANTAGENS PARA O CONSUMIDOR 

Alicerçada na SEGURANÇA – pilar fundamental da 
estruturação do mercado de GLP, refletida na regulamentação 
do setor e que deve ser preservada sempre –, a oferta busca 
atender com o máximo de eficiência possível às necessidades 
e expectativas do CONSUMIDOR, pois a competição impõe 
aos agentes desafios constantes para a manutenção e a 
expansão de suas parcelas do mercado. 

Como o GLP apresenta uma série de vantagens quando 
comparado a outros energéticos, a ampliação de suas 
possibilidades de aplicação vai gerar ganhos de escala 
que, por conta da concorrência existente no mercado, 
serão repassados ao cliente final por meio de redução dos 
preços e do aumento da qualidade dos serviços prestados. 
Além disso, o consumidor poderá ser soberano na escolha 
do combustível capaz de atendê-lo com mais eficiência e 
melhor custo-benefício nos diversos usos.

Uma lei de 1991 
restringiu o uso de  

diversos derivados do 
petróleo para evitar 
desabastecimento.  
Mas o cenário atual  

não justifica manutenção 
das restrições.

A ampliação do uso do 
GLP trará benefícios  
para o consumidor, que 
terá maior liberdade  
de escolher o 
combustível mais 
econômico  
e mais adequado às 
suas necessidades.

Diagrama de usos permitidos e proibidos  
do GLP no Brasil
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E essa contribuição poderá ser ainda mais efetiva, com 
expressivos benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
quando houver um tratamento isonômico entre os 
combustíveis, possibilitando a expansão do uso residencial 
do GLP, para além da cocção de alimentos, e o seu maior 
aproveitamento em atividades empresariais, como a 
indústria e o agronegócio.

Segundo uma análise comparativa dos níveis de poluentes 
emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para 
cocção e sua influência no aquecimento global (GIODA, 
2018), o impacto ambiental causado pela queima de 
combustíveis é de:

 � Gás natural: 222,8 tCO2e /TJ

 � GLP: 229,4 tCO2e /TJ

 � Querosene: 511,65 tCO2e /TJ

 � Carvão vegetal: 5.944,4 tCO2e /TJ

 � Lenha: 9.566,9 tCO2e /TJ

Observações:

tCO2e: toneladas equivalentes de dióxido de carbono ao longo de 
100 anos, medida usualmente adotada para mensurar o Potencial de 
Aquecimento Global, ou Pegada de Carbono.

TJ = Terajoules: 1 TJ equivale a 1 trilhão (1012) de joules; 
aproximadamente 0,278 GWh.  
Joule é a unidade tradicionalmente usada para medir energia mecânica 
(trabalho) e energia térmica (calor).

 

Ou seja, para gerar a mesma quantidade de energia, o GLP 
é 45% menos poluente do que o querosene; 96% menos 
poluente do que o carvão vegetal; e 99% menos poluente do 
que a lenha. 

Quanto ao GN, ao ser queimado seria 2,8% mais limpo que 
o GLP; porém, antes de ser utilizado ele já é poluente: as 
regras vigentes para esse combustível (que tem 90% de 
metano em sua composição) permitem vazamentos de até 
1% durante sua distribuição e transmissão; assim, a emissão 
de GEE (gases de efeito estufa) torna o GN mais impactante 
para o meio ambiente do que o GLP.

LENHA: O BARATO QUE SAI CARO

Sem qualquer dúvida, entre todos os combustíveis usados 
para cocção doméstica de alimentos, a queima de lenha por 
uma parte da população de renda mais baixa tem sido um 
fator crucial para o meio ambiente em nosso país. 

O GLP contribui para a matriz energética sustentável. 
Formado por propano e butano, sua queima  
libera quantidades mínimas de CO2 na atmosfera 
(causador do efeito estufa), em comparação com 
outros combustíveis. 

O GLP é a alternativa 
menos poluente  

entre os combustíveis 
usualmente utilizados  

para cocção de 
alimentos. 

Embora o consumo 
de GLP seja 
extensamente 
difundido em todo 
o Brasil, 19,3% das 
residências ainda 
utilizam a lenha para 
cocção, por motivos 
econômicos.
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Embora o consumo de GLP seja extensamente 
difundido em todo o Brasil, 19,3% das residências 
ainda utilizam a lenha para cocção, por motivos 
econômicos. O problema é que a emissão de poluentes 
por este combustível traz graves riscos à saúde dos 
usuários e efeitos ambientais adversos. Ou seja, para 
a população de baixo poder aquisitivo pode parecer 
barato usar lenha, mas na verdade sai muito caro, tanto 
para a saúde de todos quanto para o meio ambiente e a 
economia do país. 

Efeitos adversos do  
uso continuado de lenha ou carvão  
para cocção

Produz 150 vezes mais monóxido de carbono que o GLP.

Pessoas expostas à fumaça interna nas residências têm  
de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver doenças 
crônicas pulmonares. 

A queima de lenha em um fogão rústico corresponde  
a 400 cigarros por hora.

4,3 milhões de pessoas morrem prematuramente ao redor 
do mundo por causa de poluição ambiental interna causada 
pela queima de combustíveis sólidos em fogões com 
ventilação ineficiente, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Mais de 90% da lenha utilizada em residências ao 
redor do mundo não é de fontes renováveis (e sim de 
origem ilegal, sem manejo adequado), de forma que sua 
utilização contribui significativamente para o impacto no 
aquecimento global.

REQUALIFICAÇÃO: GANHOS TAMBÉM 
PARA O MEIO AMBIENTE

Existem no Brasil 120 milhões de botijões de GLP e cada 
botijão vazio – que o consumidor troca por um cheio no ato 
da compra – é submetido a uma rigorosa inspeção antes 
de ser enchido novamente. Nessa inspeção, a cada ano 
cerca de 9% do total de botijões são encaminhados para 
requalificação, e os que não têm mais condição de uso 
(aproximadamente 0,8%) são vendidos como sucata. 

Além disso, a cada ano têm sido adquiridos em média 2,7 
milhões de recipientes novos. 

Se não houvesse esse sistema de requalificação obrigatória, 
que garante a extensão da vida útil dos recipientes para 
cerca de 45 anos, eles teriam que ser sucateados com mais 
frequência, para minimizar os riscos de acidentes. E seria 
necessário adquirir uma quantidade igual ou maior para 
compensar os que fossem retirados de circulação.

Em todo o Brasil,  
19,3% das residências 
ainda utilizam a lenha 

para cocção, por 
motivos econômicos.
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Por exemplo, no período de 2014 a 2017 teriam que ser 
fabricados e comprados mais 11,3 milhões de novos 
botijões, e a produção do aço necessário para essa 
fabricação resultaria na emissão de 310 mil toneladas 
de CO2. Segundo a World Steel Association, cada 
tonelada de aço produzido emite aproximadamente 
1,83 tonelada de CO2.

Além dos benefícios ao meio ambiente, a ampliação da 
vida útil do botijão resulta em maior economia para o 
consumidor, porque a fabricação de cada novo recipiente 
custa R$ 120,00. 

Não requalificar os recipientes de GLP poderia levar a 
custos até 307% maiores do que o investimento atual. 
Portanto, os ganhos da longevidade do recipiente também 
garantem preços mais baixos para os usuários.

USO DO GLP TRAZ BENEFÍCIOS 
AMBIENTAIS E DEVE SER AMPLIADO

A redução de gases de efeito estufa faz parte de acordos 
internacionais e está em linha com as diretrizes definidas 
como estratégia federal de desenvolvimento para o Brasil 
no período de 2020 a 2031.

Essa estratégia, instituída pelo Decreto nº 10.531, de 
26/10/2020, elege o tema ambiental como um dos eixos 
para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Entre 
as orientações para a segurança e a eficiência energéticas, 
o Decreto determina:

 � aumentar a participação das fontes alternativas 
na matriz energética, de modo a contribuir para o 
atingimento da meta brasileira de redução de emissões 
de gases de efeito estufa - GEE, com incentivo à 
eficiência energética e à modernização e racionalização 
de ativos existentes, sem dependência de subsídios 
que acarretem custos e ineficiências à sociedade.

Está comprovado que aumentar as possibilidades 
de utilização do GLP traz ganhos ao meio ambiente. 
E sabe-se também que a isonomia de tratamento 
entre GN e GLP propicia maior rapidez na penetração 
de combustível limpo na matriz energética nacional, 
substituindo de forma definitiva a lenha utilizada para 
cocção de alimentos.

Como vimos, é urgente substituir o uso da lenha por 
opções menos poluentes. 

Mas é inviável uma substituição rápida e efetiva da lenha 
pelo GN, porque isso exigiria uma vasta infraestrutura de 
dutos em todo o território nacional. 

A única solução possível, inclusive alcançando a 
população de mais baixa renda, usuária de lenha, nos 
povoados mais remotos do nosso país, é o GLP.

Está comprovado 
que aumentar as 
possibilidades de 
utilização do GLP 
traz ganhos ao 
meio ambiente.

Além de garantir a 
segurança, a requalificação 

reduz o custo do sistema, 
e faz isso de forma 

ambientalmente correta, 
reduzindo o descarte de 
embalagens e a emissão 

de CO2  na produção de 
novos recipientes.



SOCIAL ENERGIA BÁSICA  
AO ALCANCE DE TODOS
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Por outro lado, uma política nesse sentido deve ser definida 
em linha com as características do mercado, sob pena de 
causar distorções produtivas, com danos para todos os 
consumidores. 

PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE

O GLP é um produto essencial e seu acesso deve 
ser preservado e ampliado. A solução que for dada 
para disponibilizar GLP às famílias em condição de 
vulnerabilidade deverá preservar os pilares de livre mercado 
que vigoram atualmente, com todas as vantagens que 
a livre concorrência proporciona aos consumidores em 
geral. Somente assim será possível reduzir a necessidade 
de recursos públicos diretos necessários para atender aos 
consumidores sem condições de adquirir regularmente o seu 
botijão de gás.

As famílias de baixa renda totalizam, no Brasil,  
41,7 milhões e são elegíveis ao Cadastro Único, que permite 
o recebimento de recursos de políticas sociais, embora 
nem todas já sejam beneficiadas por estes recursos (em 
dezembro de 2019, apenas 67,3% das famílias de baixa 
renda estavam registradas no Cadastro Único). 

A quantidade de domicílios que usam lenha ou carvão para 
o preparo de refeições é de 14 milhões em todo o país, dos 
quais 9,8 milhões são de baixa renda e elegíveis ao Cadastro 
Único. Ou seja, cerca de 32 milhões de pessoas poderiam 
ser beneficiadas por uma política pública para facilitação do 

acesso ao GLP, com base na PNAD Contínua Anual-2019. 
Embora a média de habitantes por domicílio no Brasil seja de 
2,9 pessoas, na população de baixa renda essa média é de 
3,24 moradores. 

E qual o critério adotado para identificar as famílias de 
baixa renda? 

São aquelas que têm rendimento per capita de até meio 
salário-mínimo (SM) ou até 3 SM de rendimento total. 

Para aplicar esse critério ao custo do gás de cozinha no 
orçamento das famílias: o preço do recipiente de 13kg 
representa 6,7% do salário-mínimo vigente em 2020. 
Como o botijão de 13kg dura em média 58,7 dias nas 
residências, o peso do consumo mensal no salário-mínimo 
é, na prática, de 3,4%. (Obs.: em abril de 2021 o preço do 
recipiente de 13kg representa 7,3% do salário-mínimo 
vigente neste ano. Considerando a duração de uso de 
cada botijão, o custo médio mensal do GLP em relação ao 
salário-mínimo é de 3,7%.)

Desde 2009 o preço desse botijão contendo 13kg de GLP não 
supera o patamar de 8% do salário-mínimo, tendo atingido 
6,0% em 2014. Entre janeiro de 2010 e agosto de 2020, o 
aumento foi de 3,6% acima da inflação acumulada no período.

A realidade social do país, com milhões de famílias em 
situação extremamente precárias, indica a necessidade 
urgente de ações diretas para que população mais vulnerável 
tenha acesso ao GLP de forma continuada, por ser um 
produto essencial para o dia a dia, assim como os itens da 
cesta básica. Mas o atual tratamento tributário conferido ao 
GLP não condiz com a essencialidade do setor. Políticas de facilitação 

do acesso ao GLP  
devem focar os 
segmentos da 
população que 
hoje estão alijados 
do consumo.

Peso do P-13 no salário-mínimo

Fo
nt

e:
 A

N
P.

 IB
G

E.
 E

la
bo

ra
çã

o 
LC

A 
Co

ns
ul

to
re

s

200720062005200420032002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 14,0%

 12,0%

 10,0%

 8,0%

 6,0%

 4,0%

 2,0%

 0,0%



AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

36 37

 80,00

 70,00

 60,00

 50,00

 40,00

 30,00

 20,00

 10,00

 0,00

Um custo inferior a 8% do salário-mínimo pode ser 
bastante acessível para a maior parte da população, mas 
nas famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a 
renda mensal muitas vezes é insuficiente até mesmo para 
os itens mais básicos.   

PARIDADE COM PREÇOS INTERNACIONAIS 
ALTEROU DINÂMICA DE MERCADO

Em março de 2020 foi revogada a Resolução CNPE  
nº 4/2005, que recomendava a cobrança de preços mais 
reduzidos no GLP para uso doméstico, em relação ao 
cobrado pelo GLP para outros usos. Desde então, a Petrobras 
não realiza mais diferenciação de preços do GLP.

Mas o preço doméstico dos combustíveis segue alinhado 
ao preço internacional desde julho de 2017. E apesar 
do alinhamento ao mercado internacional, que provoca maior variação dos preços (para cima e para baixo), as 

distribuidoras e revendedoras não repassaram todo o 
aumento com o custo de aquisição do GLP (produtor + 
impostos) para o consumidor. 

Entre julho de 2017 e agosto de 2020, o custo de aquisição 
do GLP no produtor subiu 59,1%; o preço de distribuição 
subiu 28,8%; e o preço ao consumidor subiu 21,6%.

O custo da aquisição de GLP nos produtores está sujeito a 
variações conforme cotações internacionais do petróleo e do 
câmbio, sem ingerência por parte da cadeia produtiva. Para 
lidar com essas variações, em algumas ocasiões surgiram 
políticas de amortecimento. Entretanto, esse recurso carece 
de instrumentos complexos e sua implementação prática 
traz o inconveniente de privar o consumidor de preços 
baixos, em momentos de queda.

Evidência disso é que, no Brasil, a CIDE-Combustíveis, 
criada para subsidiar preços e amortecer variações no preço 
internacional dos derivados do petróleo, é historicamente 
subutilizada. No caso do GLP, foi instituída em dez/2001 e 
desde abril/2004 incide com alíquota zero nos produtores.

Evolução dos preços nominais do GLP – mensal (jan/2010 a ago/2020)
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CARGA TRIBUTÁRIA DO GLP NÃO CONDIZ 
COM ESSENCIALIDADE DO SETOR

A despeito de ser um bem essencial, cujo substituto mais 
acessível é a lenha, que acarreta diversas externalidades 
negativas para a sociedade, o GLP não tem um tratamento 
tributário condizente com suas características.

É de 19,19% a carga efetiva dos impostos sobre bens e 
serviços do GLP (13kg), e de 22,91% para o granel, enquanto 
na média da economia esses impostos correspondem a 
12,85% do PIB. Ou seja, o GLP está sendo onerado com 6,31 
pontos percentuais acima da média.

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO GLP

É importante entender a composição dos preços para 
identificar espaços de atuação de política pública que possam 
ampliar o acesso e uso do GLP pela sociedade brasileira. 

A ANP e o Ministério de Minas e Energia realizam o 
levantamento dos preços do GLP, cujo principal componente é 
o custo da aquisição nos produtores (basicamente Petrobras), 
que corresponde a 33,8% do preço ao consumidor. 

ICMS encarece GLP 
com as alíquotas 
mais altas justamente 
nos estados de mais 
baixa renda per 
capita e onde há mais 
usuários exclusivos 
de lenha ou carvão.

No caso do ICMS, a diferença é ainda maior: a carga efetiva 
desse tributo no preço final do GLP é de 15,47%, 8,46 pontos 
percentuais a mais do que a média da economia (7,01%).

Esses dados mostram-se ainda mais discrepantes quando 
vemos que as alíquotas de ICMS mais elevadas no preço do 
GLP ocorrem justamente nos estados onde é maior a proporção 
de famílias de baixa renda utilizando apenas lenha para cocção.

Carga comparada com a arrecadação total da economia (%) | P13

Composição do preço do GLP - Estimativa LCA | R$ 65,4/P-13
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Total denota a soma dos principais impostos sobre bens e serviços. 
Preço final ao consumidor P-13 considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras.

O GLP não tem um 
tratamento tributário 
condizente com suas 

características.

% de domicílios de baixa renda que utilizam apenas lenha ou carvão 
(sem GLP ou GN) e alíquota ICMS - por estado | 2019
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A margem bruta da distribuição, estimada pela Consultoria 
LCA com base em informações financeiras fornecidas pelas 
distribuidoras associadas ao Sindigás, foi de 15,6% entre 
2017 e 2019. 

Nota:

No período analisado verificou-se que a ANP publicava uma composição 
diferente da observada na prática, possivelmente por não capturar a parte 
da margem que é das revendas atacadistas, característica muito especial 
do mercado do GLP. Segundo o estudo da LCA, os dados de margem bruta 
divulgados pela ANP não refletem o lucro das distribuidoras e trazem 
distorções com relação a outros elos da cadeia.

No segmento Granel não existe margem de revenda, 
pois a venda é feita diretamente aos consumidores finais 
pelas distribuidoras. 

Comparativamente, a margem bruta das distribuidoras, 
por tonelada, é de R$ 1.494,1 no granel, e de R$ 785,8 
no botijão de 13kg ou menores, segundo estimativas 
da LCA com base no período 2017-2019. Nas duas 
modalidades, os pesos do GLP + impostos no preço 
final ao consumidor são de 50,9% no botijão de 13kg ou 
menores, e 68,8% no granel.

MARGEM BRUTA NÃO É SINÔNIMO DE LUCRO

A margem bruta de distribuição é a diferença entre o preço 
de venda das distribuidoras de GLP e o custo de aquisição de 
GLP com os tributos vigentes (ICMS e PIS/COFINS). 

Com a margem bruta, as distribuidoras devem ainda 
remunerar uma série de custos operacionais, tais como: 

 � custo de frete das refinarias até as bases de distribuição; 

 � frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; 

 � processo industrial de envase do GLP; 

 � mão de obra da empresa; 

 � custo de requalificação e manutenção dos recipientes, 
fundamentais para a segurança do consumidor; 

 � depreciação e amortização;

 � despesas financeiras;

 � imposto de renda.

O lucro efetivo das distribuidoras, observado na margem 
líquida (lucro líquido médio botijão de 13kg ou menores e 
Granel) do período 2017-2019, foi de R$ 1,10 para cada 
13kg de GLP. A LCA adotou essa medida, equivalente 
ao botijão de 13kg, porque o consumo nesse segmento 
representou 73% do total.

O jornal Valor Econômico divulga anualmente o ranking 
das 1000 maiores empresas brasileiras com base no 
faturamento bruto. Este ranking traz diversos indicadores 
econômicos, dentre eles, o EBITDA, normalmente 
utilizado para comparar diferentes setores. A comparação 
de 28 setores mostra que a margem EBITDA total das 
distribuidoras, considerando tanto o botijão de 13kg como o 
segmento Granel, é uma das menores do país.

As distribuidoras atuam 
em grande escala, 

levando os recipientes 
até as revendas. Estas 

atuam em menor escala, 
atendendo diretamente 

os consumidores e 
entregando o GLP 

nas residências.

A margem financeira 
de distribuição de GLP  
é uma das menores da 
economia brasileira,  
abaixo de  
27 outros setores.

Composição do preço do GLP - P-13 e Granel
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Margem Bruta  
de Revenda

Margem Bruta  
de Distribuição

ICMS

PIS/COFINS

Matéria-prima (GLP)

Obs. 1: diferentemente da carga tributária efetiva, este cálculo considera apenas os tributos próprios do GLP,  
sem inclusão dos resíduos tributários e outros impostos (IPI e ISS).

Obs. 2: LCA solicitou às distribuidoras informações da Demonstração de Resultado de Exercício (2017-2019), de forma desagregada entre P-13 
e Granel. A amostra analisada representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel). 

R$ 1.494,1 (31,2%)R$ 1.680,9 (33,4%)

GRANEL
R$ 4.790,9 /Tonelada 

P-13
R$ 5.027,4 /Tonelada 

R$ 785,2 (16,4%)R$ 785,8 (15,6%)
R$ 167,7 (3,5%)

R$ 692,5 (13,8%)

R$ 2.343,9 (48,9%)

R$ 167,7 (3,3%)

R$ 1.700,5 (33,8%)



AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

42 43

Considerando a média da margem EBIT dos setores de 
distribuição de gás natural e de GLP (botijão de 13kg ou 
menores e Granel) no período 2014 –2019, o levantamento 
da LCA verificou, também, que o setor de GLP opera com 
margens financeiras menores que as do GN.

Em comparação com as empresas de distribuição de 
GLP que atuam no Chile, México e Estados Unidos, as 
margens financeiras das distribuidoras brasileiras são 
também menores. Em relação à Espanha, as margens 
brasileiras estão em patamar similar à da Repsol e 
maiores do que às da Petromiralles.

É oportuno lembrar que as margens acima citadas 
(margem bruta, EBIT e EBITDA) não significam lucro 
líquido, portanto não se pode dizer que a solução para 
redução do preço ao consumidor final de GLP está nesta 
faixa da composição do preço. Como foi informado 
anteriormente, a margem líquida da distribuição é de 
apenas R$ 1,10 por botijão de 13kg vendido!

Margem EBITDA de diferentes setores (2017-2019)

Margem EBIT dos setores de gás natural e GLP (P-13 e Granel) | Média 2014-2019
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EBTIDA = Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Margem EBITDA = EBITDA/Receita Líquida 
Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas  

pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019.

EBIT = Lucros antes de juros e impostos. Margem EBIT = EBIT/Receita Líquida   
Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas 

associadas ao Sindigás, representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019.

Margem EBITDA de empresas nacionais vs. Internacionais  
(média entre 2015 e 2017) – Brasil – inclui segmento P-13 e Granel
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Comgás

22,08%

Compagas

14,09%

Gasmig

13,69%

Gasbrasiliano

9,90%

Copergas

8,49%

GLP

3,4%

Bahiagas

8,20%

Co
m

. A
ta

ca
di

st
a 

e 
Ex

te
rio

r

G
LP

Co
ns

tr
uç

ão
 e

 E
ng

en
ha

ria

Ag
ro

pe
cu

ár
ia

El
et

ro
el

et
rô

ni
ca

Co
m

ér
ci

o 
Va

re
jis

ta

Ve
íc

ul
os

 e
 P

eç
as

Té
xt

il,
 C

ou
ro

 e
 V

es
tu

ár
io

Co
m

un
ic

aç
ão

 e
 G

rá
fic

a

Al
im

en
to

s 
e 

Be
bi

da
s

Q
uí

m
ic

a 
e 

Pe
tr

oq
uí

m
ic

a

M
at

. d
e 

Co
ns

tr.
 e

 D
ec

or
aç

ão

Se
rv

iç
os

 M
éd

ic
os

M
ec

ân
ic

a

Pl
ás

tic
os

 e
 B

or
ra

ch
a

Se
rv

iç
os

 A
m

bi
en

ta
is

Fa
rm

ac
êu

tic
a 

e 
Co

sm
ét

ic
os

Em
pr

ee
nd

. I
m

ob
ili

ár
io

s

Ed
uc

aç
ão

 e
 E

ns
in

o

Pe
tr

ól
eo

 e
 G

ás

M
et

al
ur

gi
a 

e 
M

in
er

aç
ão

Aç
úc

ar
 e

 Á
lc

oo
l

En
er

gi
a 

El
ét

ric
a

Fu
m

o

Tr
an

sp
or

te
s 

e 
Lo

gí
st

ic
a

Se
rv

iç
os

 E
sp

ec
ia

liz
ad

os

Ág
ua

 e
 S

an
ea

m
en

to

TI
 &

 T
el

ec
om

Pa
pe

l e
 C

el
ul

os
e

3,
8%5,

4%

5,
5%6,

5%7,
2%

7,
5%8,

3%10
,2

%

10
,9

%

10
,9

%

11
,5

%

11
,5

%

11
,7

%

13
,3

%

13
,4

%

13
,7

%

18
,2

%

18
,3

%

18
,9

%

19
,2

%

19
,6

%

20
,1

%

20
,6

%

21
,1

%

22
,8

%25
,6

%

27
,1

%

27
,2

%

39
,9

%



AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

44 45

DESAFIOS DAS POLÍTICAS VOLTADAS 
AO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS

Não há dúvida de que é necessário e urgente viabilizar o 
acesso regular das famílias de baixa renda ao botijão de GLP, 
por ser um item básico, seguro, eficiente e econômico para o 
preparo diário de suas refeições. 

Como o GLP é amplamente consumido em domicílios de 
todas as faixas de renda, subsidiar seu preço de forma linear 
acaba por alcançar famílias que não precisam do benefício. 
Isso onera de forma equivocada o poder público por alocar 
recursos de forma ineficiente, atingindo famílias que hoje já 
fazem uso do GLP. 

Soluções de política pública devem partir de um diagnóstico 
adequado do problema a ser enfrentado. 

Políticas para ampliar o acesso a um produto se justificam 
quando direcionadas a uma parcela da população que não 
tem renda suficiente para adquirir um produto essencial como 
o GLP. Nesse caso, é possível oferecer subsídios diretos ao 
preço do produto, focalizados nas famílias mais pobres.

Políticas bem-sucedidas de subsídio focalizado, 
condicionados à renda, foram implementadas na Índia 
(desde 2014, atingindo 150 milhões de usuários) e na 
Colômbia (desde 2013, atendendo 500 mil beneficiários).

Por outro lado, experiências anteriores demonstram que as 
políticas de subsídio aos produtores podem ser ineficientes e 
ter elevado custo.

Em 2018, a alta do preço do petróleo levou à criação de 
um subsídio de R$ 0,46 por litro do diesel, repassados à 
Petrobras, como resposta à greve nacional de caminhoneiros. 
Entre maio e dezembro de 2018, a medida custou R$ 12,34 
bilhões aos cofres públicos e foi abandonada com a queda do 
preço no mercado internacional.

Garantir a viabilidade econômica para atividades privadas 
sem necessidade de atuação direta do Estado é uma 
relevante diretriz de política pública.

 � Quando um governo resolve determinar de maneira 
exógena o preço de um produto ou serviço, isso afeta o 
equilíbrio entre oferta e demanda, gerando distorções e 
ineficiências nos mercados e onerando os cofres públicos. 

 � Caso ocorra imposição de preço máximo ao consumidor 
ou limitação de repasse de variações dos preços da 
matéria-prima para outros elos da cadeia produtiva, 
haverá redução de ofertantes no mercado, pois a atividade 
deixa de ter sustentabilidade econômica. Isso acaba 
causando pressão para aumento de preço por conta da 
restrição da oferta. 

 � Diante da falta de sustentabilidade, o ente privado precisará 
ser substituído pelo Estado para que não haja uma crise de 
suprimento, o que representa grave ineficiência. 

 � Como recursos são finitos, quando o Estado se ocupa de 
atividades que devem ser exercidas pela iniciativa privada, 
os serviços públicos deixam de ser disponibilizados em 
quantidade e qualidade adequadas.

 � A concorrência entre privados é ingrediente fundamental 
para inovação e busca de eficiência produtiva. A redução 
de atores privados alija a sociedade desses benefícios.

COMO AMPLIAR O ACESSO AO GLP

No atual cenário de restrição fiscal, o uso mais eficiente dos 
recursos é imperioso. O Brasil atravessa hoje uma grave 
crise fiscal, sem espaço para ampliação de gastos públicos, 
devendo preservar o bom funcionamento da atividade 
produtiva privada.

Políticas intervencionistas que busquem suavizar variações 
de preço de produção/importação apresentam baixa 
efetividade e elevados custos aos cofres públicos.

Políticas para ampliação de acesso ao GLP devem ser 
focadas no público-alvo específico (famílias de baixa 
renda), com a indicação clara dos recursos públicos e dos 
mecanismos que serão utilizados para esse fim.

As políticas públicas 
devem perseguir  
o princípio de ter 
o Estado presente 
onde é preciso e o 
setor privado atuante 
onde é viável.

Políticas para ampliar 
o acesso a um produto 

se justificam quando 
direcionadas a uma 

parcela da população 
que não tem renda 

suficiente para 
adquirir um produto 

essencial como o GLP.



INFRAESTRUTURA BASES PARA A EXPANSÃO SEGURA  
DA MATRIZ ENERGÉTICA
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Por um lado, o plano de desinvestimento da Petrobras 
apresenta oportunidade para ampliação da atuação privada 
na produção de GLP. Por outro lado, há riscos, porque a 
alta relevância da Petrobras requer segurança jurídica para 
atração efetiva de capital privado. Além disso, a limitada 
infraestrutura reduz a possibilidade de se aumentar a 
importação em momentos de preços mais baixos, de forma a 
melhor gerenciar o preço doméstico. 

OFERTA DE GLP DEPENDE QUASE 
TOTALMENTE DA PETROBRAS 

Com uma infraestrutura formada por 24 refinarias, 
oito terminais da Transpetro e quatro unidades de 
processamento de gás natural (UPGN), a Petrobras entregou 
99,5% do GLP no Brasil em 2019. A pequena fração 
restante, de apenas 0,5%, foi entregue pela Braskem (0,3%) 
e pela Refinaria Rio-Grandense (0,2%). 

Em 2019, a importação respondeu por 26,95% do volume 
total de GLP consumido no Brasil. E 96,5% do que foi 
importado também coube à Petrobras. Desse volume que 
veio do exterior, 75,9% chegaram pelo Porto de Suape, e a 
Petrobras faz a cabotagem para outros portos. 

Porém, a infraestrutura de importação de GLP no Brasil 
é limitada, com os portos saturados e apresentando 
problemas de assoreamento e calado, entre outras restrições 
técnicas, além das precárias condições de armazenamento e 
de transporte para as bases de distribuição.

Caso a demanda por GLP no Brasil chegue a 9,2 milhões 
de toneladas, com a parcela importada próxima a 18%, 
haverá necessidade de investimentos em infraestrutura 
de importação e de armazenamento de forma a garantir 
o suprimento. Esta é uma conclusão do estudo “Gargalos 
na infraestrutura da cadeia de GLP”, produzido pelo ILOS a 
pedido do IBP.

O Porto de Rio Grande, por exemplo, não tem sido utilizado 
para importação, mas teria capacidade. Porém, o GLP 
importado chega em sua maior parte pelo Porto de Suape 
(PE), como vimos, e também pelos portos de Santos (SP), 
Paranaguá (PR) e Rio de Janeiro (RJ), exigindo grande esforço 
logístico para ser transportado a todas as regiões do país.

A evolução da exploração do Pré-Sal deve direcionar 
investimentos em capacidade de armazenagem nas bases 
de distribuição vinculadas às rotas do pré-sal, localizadas 
em Duque de Caxias (RJ) e em São José dos Campos 
(SP). Além disso, deverão ser feitos investimentos nos 
próprios terminais aquaviários, especialmente em Santos, 
Paranaguá e Rio Grande. Estima-se entre R$ 341 milhões e 
R$ 400 milhões o total a ser investido na estrutura portuária.

Setor intensivo em 
capital, a infraestrutura  

da indústria de GLP 
requer segurança 

jurídica e previsibilidade 
para atração.

No atual cenário de transição do abastecimento 
energético no Brasil, é essencial que o ambiente 
regulatório promova a competitividade no setor e seja 
capaz de atrair investimentos em níveis condizentes com 
o crescimento da oferta de GN e GLP. Nesse sentido, a 
infraestrutura é um fator crítico. 

Para suprir o 
consumo crescente 
de GLP no país, serão 
necessários grandes 
investimentos em 
infraestrutura de 
importação e de 
armazenamento.
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DESINVESTIMENTO DA PETROBRAS 
E EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL

A exploração do Pré-Sal tem promovido aumento 
da oferta de GN, gerando também maior oferta das 
substâncias que compõem o GLP. Porém, o gargalo no 
escoamento do gás associado à exploração do Pré-Sal 
está fazendo com que o gás seja reinjetado nos poços, o 
que compromete o volume da produção.

Na etapa seguinte à exploração e produção de petróleo 
e gás natural, o processamento do GLP ocorre durante o 
refino de petróleo para a produção de combustíveis líquidos 
como a gasolina e o diesel. Cerca de 39% da oferta de GLP 
dependem das 8 refinarias que a Petrobras deverá vender 
até dezembro de 2021 (Regap, RLAM, RNEST, Lubnor, 
Reman, Refap, Repar e Six).

O mix de produtos dessas refinarias a serem alienadas 
poderá se alterar para opções com maior atratividade, em 
detrimento da oferta de alguns produtos, como o GLP. Por 
esse motivo, é extremamente necessário que, na transição 
entre Petrobras e novos players, a continuidade da oferta de 
GLP seja assegurada, ainda mais considerando-se que ainda 
é insuficiente a infraestrutura de importação desse produto 
essencial para a população, e que o investimento necessário 
é bastante elevado.

Outro fator que poderá impactar a produção de GN (e, 
consequentemente, de GLP) será o desinvestimento da 
parcela da Petrobras nas redes de gasodutos. Nas empresas 
Nova Transportadora do Sudeste (NTS) e Transportadora 
Associada de Gás (TAG), a estatal participa atualmente 
com 10%, e sua participação na Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) é de 51%.

Um fator positivo deste novo cenário é o compromisso de 
acesso não discriminatório de terceiros às unidades de 
processamento de gás natural.

E outro aspecto bastante promissor será a entrada de novos 
players no mercado, atraindo investimentos que permitam 
melhorar a infraestrutura nas etapas de recebimento, 
transporte e processamento de GN e seus derivados. 

Com isso o Brasil teria potencial de tornar-se autossuficiente 
e até exportador de GLP.

Falta de clareza sobre 
papel da Petrobras no 
suprimento de GLP  
afastou investimentos 
privados.
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Expandir a matriz, de 
forma isonômica,  

para que o consumidor 
seja soberano na 

escolha, aumenta os 
ganhos para a sociedade. 

EXPANSÃO DE CAPITAL PRIVADO 
NA INFRAESTRUTURA

A segurança energética com modicidade tarifária está entre 
os pilares da matriz energética brasileira. Isso implica, entre 
outras coisas, em diversidade de fontes energéticas.

Ampliar capital privado no elo da produção de GLP amplia a 
segurança da matriz energética nacional, promovendo maior 
autonomia de abastecimento para o país.

A exploração do Pré-Sal abre uma agenda relevante para o 
tratamento do GN e do GLP na matriz energética nacional. 
Mas o tratamento assimétrico entre GN e GLP afeta de forma 
artificial o preço relativo dos combustíveis, favorecendo mais 
o GN. O GLP é simultaneamente subproduto e concorrente 
do gás natural (GN), e a isonomia de tratamento entre os dois 

Disponível em <https://exame.com/negocios/como-o-brasil-pode-se-tornar-autossuficiente-em-glp-gas-de-cozinha/#:~:text=O%20mercado%20
doméstico%20depende%20de,estudo%20da%20consultoria%20Gas%20Energy.&text=Atualmente%2C%20a%20produção%20é%20

concentrada,o%20insumo%20em%20suas%20refinarias.> Acesso em 27/11/2020.

Projeção da evolução da oferta de GLP produzida no país em UPGNs, em milhões de toneladas
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energéticos evitaria distorções competitivas e intervenções 
no preço, trazendo ganhos socioeconômicos.

O GLP é a melhor solução para se ampliar – com mais 
rapidez e menores custos – a participação de energias limpas 
na matriz energética do país, pois não há necessidade de 
construção de infraestrutura específica, como no caso do GN. 

Avanços tecnológicos são constantes. Assim, a qualquer 
momento, podem surgir equipamentos com maior eficiência 
energética no uso de um combustível específico. 
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Esta parte conclusiva apresenta um retrospecto das 
principais questões abordadas no estudo “Agenda Positiva 
para o GLP: diagnóstico e proposições”, elaborado pela  
LCA Consultoria.

PONTOS FORTES DA ESTRUTURAÇÃO 
ATUAL DO MERCADO

 � A segurança dos recipientes de GLP, um combustível 
altamente inflamável que faz parte do dia a dia dos 
domicílios de todo o país, deve se manter como um pilar 
do setor.

 � O uso de instrumentos de mercado, que geram ambiente 
favorável para ampliação de investimentos, é um aspecto 
crucial para não onerar o Estado, dada a precariedade das 
contas públicas. 

 � A eficiência produtiva do setor de GLP favorece soluções 
sustentáveis, que são imprescindíveis para se evitar o 
risco de crises de abastecimento.

 � A abertura de mercado, com menor interferência do 
Estado, favorece o ambiente de negócios. 

Estes pontos fortes alcançam todos os setores da sociedade. 
Potencializá-los no atendimento de políticas voltadas a 
públicos específicos é uma solução que permite otimizar a 
necessidade de recursos públicos, altamente escassos na 
atual crise fiscal do Estado brasileiro.

Políticas Horizontais

Fortalecem os pontos positivos já presentes no mercado, de forma a potencializar 
efeitos benéficos para toda a sociedade, reduzindo a necessidade de recursos públicos 

diretos para atingimento de público específico, via políticas verticais.

Políticas Verticais

Estas políticas podem ser bastante eficientes, desde que direcionadas a públicos 
específicos. Se forem tratadas de forma horizontal, acarretam distorções que trazem 

prejuízos para toda a sociedade.

1 Adoção de Análise de Impacto Regulatório (AIR): manutenção do pilar 
segurança a cada alteração de regramento, com maior efetividade da proposta, 
via análise de custo-benefício adequada.

2 Tratamento tributário: condizente com essencialidade do produto e isonômico 
com combustíveis concorrentes.

3 Ampliação do uso do GLP: favorece ganhos de escala para oferta, com 
benefícios ao consumidor, via redução de preço e maior liberdade de escolha.

4 Ampliação de infraestrutura: atração de investimentos privados para produção 
e melhoria das condições de importação.

5 Subsídios diretos.

Conclusão
Proposições e efeitos esperados

O sistema atual de distribuição do GLP funciona com bastante 
eficiência, chegando a todo o território nacional – tanto às 
grandes metrópoles quanto aos rincões mais distantes – 
com regularidade, segurança e bom atendimento. Portanto, 
os necessários aprimoramentos devem potencializar os 
benefícios, sem ameaçar os pontos positivos já existentes. 
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Faixas de renda das famílias brasileiras

Qtd. salário-mínimo % domicílios

+ 5 SM 5,9%

+ 3 < 5 SM 6,7%

+ 2 < 3 SM 9,8%

+ 1/2 < 2 SM 54,9%

Até 1/2 SM 22,7%
Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 (IBGE) – Características Gerais dos Domicílios e Moradores 2019

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO

Como vimos ao abordar o pilar Segurança, na Parte 1 desta 
publicação, o setor de GLP não admite experimentações e 
qualquer alteração nas regras do mercado deve zelar pela 
segurança. Nesse sentido, o Decreto 10.411/2020 prevê 
obrigatoriedade de elaboração de Análise de Impacto 
Regulatório (AIR), em toda e qualquer alteração de 
regramento e legislação relativa ao GLP.

Efeitos esperados:

 � Garantia da preservação da segurança como pilar 
fundamental do mercado de GLP.

 � Maior atração de investimentos privados para o correto 
aproveitamento das oportunidades trazidas pelo 
programa de desinvestimento da Petrobras e atendimento 
das necessidades advindas com aumento esperado da 
demanda. 

Conforme pesquisa do Banco Mundial (“Doing Business 
2020”) abrangendo 190 países, o Brasil é o 124º no ranking 
de países para se fazer negócios.    

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADEQUADO

Idealmente, GLP deveria ter o mesmo tratamento tributário 
que é dado a itens de cesta básica. Este seria o tratamento 
condizente com a sua essencialidade. Para tanto, o GLP não 
pode ser incluído no Imposto Seletivo, que poderia até dobrar 
a carga do setor em relação a outros produtos e serviços.

Propostas de Reforma Tributária, para serem efetivas, devem 
tratar conjuntamente do PIS/COFINS e do ICMS, principais 
tributos do setor.

Definindo-se para o GLP o mesmo tratamento tributário dos 
itens da cesta básica (alíquotas de 7% para ICMS e 0% para 
PIS/COFINS), o preço ao consumidor final teria uma queda 
de 9,1% a 17,3%.

Preço do GLP e redução possível com alíquota da Cesta Básica

Preço do P-13 (maio/2020 – outubro/2020)

Estados (ICMS) Atual Cesta Básica Variação %

São Paulo: 12% R$ 69,81 R$ 63,43 - R$ 6,38 -9,1%

Espírito Santo: 17% R$ 70,15 R$ 59,38 - R$ 10,77 -15,4%

Pernambuco: 18% R$ 67,63 R$ 55,94 - R$ 11,69 -17,3%
Fonte: Elaboração LCA Consultores. Obs: Preço atual diverge em média em 1,8% do divulgado pela ANP,  

pois LCA elaborou estimativas próprias para os mesmos com dados da ANP, com vistas a preservar a comparabilidade dos cenários.

Reformas tributárias 
não podem 
trazer distorções 
competitivas entre 
combustíveis 
concorrentes, nem 
aumentar a carga 
tributária atual.

O setor de GLP não 
admite experimentações 
e qualquer alteração nas 
regras do mercado deve 

zelar pela segurança.
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AMPLIAÇÃO DO USO DO GLP

Estimativas de aumento na demanda de GLP no Brasil, com 
base em dados de 2016, considerando as possibilidades 
de uso em motores, caldeiras, saunas e piscinas, indicam 
um incremento de aproximadamente R$ 435,4 milhões na 
demanda do setor de refino de petróleo. 

Esse incremento resultaria em ganhos socioeconômicos da 
ordem de:

 � R$ 1,1 bilhão em outros setores (efeitos indiretos).

 � 5.446 novos postos de trabalho.

 � R$ 121 milhões em salários.

 � R$ 187 milhões em impostos.

Outros efeitos positivos da ampliação dos usos do GLP:

 � Maior liberdade de escolha para o consumidor, que 
deve ser soberano para definição do combustível mais 
adequado às suas necessidades.

 � Mais incentivo à inovação, com aproveitamento de 
eficiência energética.

Como vimos anteriormente, a simples revogação do artigo 33 
da Resolução ANP 49/2016 seria suficiente para liberação 
dos usos do GLP, conforme entendimento do Sindigás.  

O GLP é o único derivado de petróleo que enfrenta estas 
restrições, que não se justificam. 

INFRAESTRUTURA

Para que haja maior capacidade de investimento na 
produção de GLP, é necessário incentivar os investimentos 
em infraestrutura por meio de linhas de financiamento 
específicas ou outras políticas de fomento, assim como feito 
para o gás natural, preservando a competição entre os dois 
combustíveis, em benefício do consumidor. 

Além disso, é essencial promover um ambiente jurídico-
regulatório que atraia investimentos privados para o setor 
de GLP e garanta o abastecimento nacional conforme haja 
redução da participação da Petrobras no mercado.

É preciso também ampliar acesso das empresas à 
infraestrutura portuária de GLP, viabilizando a importação 
por essas empresas, e aprimorar a regulamentação de modo 
a trazer segurança jurídica para que empresas privadas 
possam investir conjuntamente em infraestrutura de 
importação, formando pool.

Efeitos esperados:

 � Maior capacidade de importação amplia alternativas de 
abastecimento para o mercado interno, beneficiando o 
consumidor por meio do aproveitamento de preços mais 
favoráveis, contribuindo para redução da variação dos 
preços, como forma de amenizar picos.

 � Pluralidade de investidores na produção de GLP, de forma 
a dar mais segurança e previsibilidade na oferta, facilitando 
o atendimento ao mercado doméstico com perenidade e 
condições de livre mercado bem estabelecidas.

SUBSÍDIO DIRETO

Para viabilizar acesso ao GLP pela parcela da população 
atualmente alijada do consumo em virtude de sua renda, a 
melhor solução é promover políticas de subsídio direto. 

Alocar recursos públicos em políticas horizontais pode ter 
efeitos redistributivos limitados, porém reduz a necessidade 
de recursos diretos, ao já contribuírem para a redução 
de preço do GLP (exemplo: tratamento tributário do GLP 
condizente com a sua essencialidade).

Cuidados:

 � Recursos de eventual política de facilitação de acesso ao 
GLP devem ser direcionados exclusivamente à aquisição 
do energético, garantindo a execução da política pública 
de redução do uso da lenha.

A ampliação do uso de 
GLP contribui  

para a redução de  
gases de efeito estufa  

e gera efeitos 
socioeconômicos 

positivos.

É essencial promover  
um ambiente  
jurídico-regulatório 
que atraia 
investimentos 
privados para o 
setor de GLP.
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 � Políticas intervencionistas, como controle de preços, 
causam ineficiências, com impacto em preço e 
condições de oferta de GLP, colocando em risco quem 
hoje tem acesso ao produto graças ao funcionamento do 
livre mercado.

 � É importante destacar que cerca de 57 milhões 
de domicílios, do total de 66 milhões que utilizam 
GLP, não são de baixa renda. A preservação 
dos mecanismos de livre mercado, presentes 
atualmente, garante continuidade de oferta para 
famílias que hoje já consomem GLP e não têm 
necessidade de subsídio direto

Efeitos esperados:

 � Viabilizar o acesso ao GLP a 9,8 milhões de famílias 
(cerca de 31,9 milhões de pessoas) de baixa renda, e 
que dependem de lenha ou carvão vegetal para cocção 
de alimentos.

 � Melhores condições de vida e menor incidência de 
doenças pulmonares na população que reduzirá o 
consumo de lenha e carvão vegetal em ambientes 
internos.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 � O GLP é o 4º energético mais barato para o consumidor.

 � O GLP permite aquecer o dobro de água em relação ao 
chuveiro elétrico, a um custo 47,4% menor por litro.

 � O consumidor deve ser soberano na escolha dos 
combustíveis que mais atendam às suas necessidades.

MEIO AMBIENTE

Para gerar a mesma quantidade de energia, o GLP é: 

 � 44,8% menos poluente do que o querosene; 

 � 96,14% menos poluente do que o carvão vegetal; e 

 � 98,6% menos poluente do que a lenha.

Segundo o Balanço Energético Nacional, o Brasil consumiu 
7080 mil TEP de lenha em 2019 (TEP = tonelada equivalente 
de petróleo). 

A substituição integral da lenha por GLP no uso residencial 
levaria a uma redução de 97,3% da Pegada de Carbono.

Principais focos desta Agenda Positiva

Proposições que possibilitam expansão do GLP com base  
no livre mercado, ampliação do investimento privado e alocação  

de recursos públicos de forma otimizada. 

Mais GLP na matriz energética resulta em benefícios sociais,  
econômicos e ambientais.

Políticas 
intervencionistas, como 

controle de preços, 
causam ineficiências, 

com impacto em 
preço e condições 

de oferta de GLP.
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