Vol. 1

Coletânea

Aspectos
do Mercado GLP
Volume 1: “Eficiência e sustentabilidade do modelo vigente”

Organização do conteúdo

Cristiane Caravana
Cristiane Freitas Lyra

Conselho Consultivo do Sindigás

Amazongás – Valdenice Corrêa Garcia
Copagaz – Antonio Carlos Turqueto
Fogás – Jaime Samuel Benchimol
Liquigás – Geraldo Magela
Nacional Gás – Celso Rocha
Supergasbras – Julio Cardoso
Ultragaz – Tabajara Bertelli Costa

Equipe Sindigás

Sergio Bandeira de Mello – Presidente
Ricardo Tonietto – Diretor Jurídico (Compliance Officer)
Cristiane Caravana – Advogada (Agente de Compliance e Ouvidoria)
Cristiane Lyra – Gerente de Comunicação e Marketing

Projeto gráfico e diagramação

Conceito Comunicação Integrada
(www.conceito-online.com.br)

SOMENTE PARA USO INFORMATIVO: O material disponível nesta Coletânea foi consolidado pelo Sindigás, e seu objetivo
é SOMENTE informativo. As informações apresentadas, com fins de informação geral, podem ou não refletir os últimos
desenvolvimentos legais, e não devem ser consideradas como guia. As opiniões expressadas em ou através desta
Coletânea são opiniões específicas do autor, e podem não exprimir as opiniões do Sindigás.

Coletânea

Aspectos
do Mercado GLP
Volume 1: “Eficiência e sustentabilidade do modelo vigente”

apresentação

A

Coletânea Sindigás 3 – Aspectos do Mercado GLP será um conjunto de três
volumes, sendo o primeiro volume dedicado ao tema “Eficiência e sustentabilidade
do modelo vigente”. Novamente a ideia foi reunir e consolidar, dentro de cada
assunto, os mais diversos papers, pareceres, relatórios, artigos e notas técnicas de
colaboradores, escritórios de advocacia e consultorias econômicas, além de diversos
materiais técnicos referentes ao tema em pauta, inclusive muitos que não são de
autoria do Sindigás, mas que são de domínio público e que, a nosso ver, colaboram
com debates relevantes.

Neste primeiro volume da Coletânea Sindigás, o leitor encontra obras de renomados
autores, principalmente reunindo avaliações jurídicas, econômicas e técnicas sobre os
arranjos do mercado de GLP e suas peculiaridades. Os diferentes trabalhos acabam por

2020 – Abastecimento em cenários de crise
Durante a pandemia causada pelo Covid-19 em 2020, o Sindigás abriu a questão
da eficiência e sustentabilidade do modelo elaborando uma Nota Técnica sobre as
“Ocorrências no Abastecimento de GLP no mercado Brasileiro”. Nessa nota foi considerado
tanto o período de excepcionalidade pelo coronavírus quanto os problemas enfrentados
na greve dos caminhoneiros em 2018. O trabalho demonstra que o setor se comporta
de maneira exemplar, sem prejuízos ao abastecimento mesmo com toda atipicidade e
diante dos desafios impostos pelos cenários de crise. Nos dois episódios citados não
se identificou falta de produto para o consumidor final, e sim dificuldades outras não
atreladas diretamente às atividades de distribuição e revenda, mas que dependiam de
desentraves para se despachar o produto. Verificou-se também uma relação entre a
queda de carga na produção das refinarias e dificuldades para importação complementar.
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Fazem parte deste volume, desde o ilustre economista e ex-secretário de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, José Tavares de Araujo Jr., o
ex-diretor da ANP, professor Helder Queiroz, e a consultoria LCA, até ilustres juristas,
como Vinicius Marques de Carvalho, ex-presidente do Cade, e Eduardo Frade, exsuperintendente-geral do Cade, além do administrativista Alexandre Aragão e dos
consumeristas Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem.



demonstrar que há uma lógica própria aplicada ao setor de GLP, que lhe confere um
modelo eficiente e sustentável. Esta constatação inspirou o título do presente volume.
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A partir do texto do economista José Tavares sobre “O futuro da regulação no setor
de GLP”, encontramos desde um histórico da regulação do setor, até os fundamentos
para o padrão de competição e a importância do papel da marca, intrinsecamente
ligada ao grande pilar do setor – a segurança. Neste trabalho, o economista critica um
relatório desenvolvido por grupo técnico no âmbito da iniciativa Abastece Brasil, que
em referência à R.CNPE 12/2019 elaborou diversos quesitos questionando a eficiência
do mercado de distribuição de GLP.
Ocorre que a eficiência e a sustentabilidade do modelo vigente de distribuição
acabam sendo postas em cheque por diversas ocasiões, não nos aspectos relacionados
ao abastecimento primário e ao colapso que vem sendo observado há anos, e sim em
debates específicos sobre pontos sem sustentação técnica e econômica.
Tendo em vista os diversos debates existentes hoje, mas que remontam à década
de 1990, o Sindigás vem colecionando ao longo dos anos diversos materiais técnicos,
jurídicos e econômicos, para demonstrar aos reguladores, demais autoridades públicas
e à sociedade em geral, a eficiência do setor. O modelo brasileiro de distribuição de
GLP é um exemplo notável de eficiência, pois garante que um combustível altamente
inflamável esteja presente em mais de 98% das residências brasileiras de forma segura,
sem vícios, e conferindo responsabilidade ao detentor na marca que forneceu o produto.

2019 – Peculiaridades do setor

Ainda em 2019, o Sindigás participou de um grupo de trabalho no âmbito da iniciativa
Abastece Brasil, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com foco em estudos
relacionados à Resolução CNPE nº 12/2019. No âmbito deste CT (Comitê Técnico) o Sindigás
e vários players do setor colaboraram com diversos materiais, estudos e manifestações,
demonstrando a racionalidade das atividades de distribuição e revenda de GLP, assim
como a integração e a eficiência de todo o sistema. As contribuições apresentadas pelo
Sindigás tiveram o sentido de levar luz sobre medidas estruturantes com potencial
para ampliar os níveis de eficiência e viabilizar investimentos, sem prejuízos para a
complexa estrutura de abastecimento de GLP, evitando assim retrocessos regulatórios.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Nesse sentido, em 2019 diversos artigos e materiais foram desenvolvidos para
explicar as peculiaridades do setor de GLP, as características que lhe conferem eficiência
e também os possíveis aprimoramentos, inclusive demonstrando que esses debates
são salutares, desde que direcionados para desafios reais, como os que existem no
downstream relacionados ao abastecimento primário e à infraestrutura. A iniciativa
do debate propiciou a manifestação de muitos outros interessados, e tentamos nesta
coletânea reunir também opiniões e estudos não gerados ou encomendados pelo Sindigás.



Como o GLP é um produto homogêneo, a regulação atual é pró-competitiva, pois
incentiva que os distribuidores invistam em segurança e na entrega de um alto nível
de serviço ao consumidor, como maneira de se diferenciar neste mercado.
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Dentro dos debates relacionados ao setor, houve contratação de parecer do ilustre
ministro Ayres Britto, “O Regime Jurídico da Atividade de Distribuição do Gás Liquefeito
de Petróleo”, tratando dos fundamentos constitucionais da regra constante no artigo 26
da R.ANP 49/2016. Dessa forma ficou explicitado que a tutela constitucional da marca
de produto mercantil é um fundamento adicional, como instrumento de regulação e
de controle do direito dos distribuidores de GLP à exclusividade no aproveitamento
econômico dos recipientes transportáveis.
Tivemos também a Opinião Legal dos ilustres processualistas Candido Rangel
Dinamarco e Daniel Raichelis Degenszajn, a respeito das atuais orientações do Colendo
Supremo Tribunal Federal com relação à competência dos estados-membros para legislar
sobre derivados de petróleo e esclarecimentos interpretativos.
Considerando os debates que tomaram o ano, diversos artigos foram publicados,
além de uma entrevista em vídeo e duas apresentações em eventos:
 Vídeo de Sergio Bandeira de Mello para o Estadão sobre necessidade de
investimento privado.
 Artigo de Vinicius Marques de Carvalho e Eduardo Frade Rodrigues publicado
no Jota (veículo de imprensa independente – site) sobre marca.
 Artigo de Sergio Bandeira de Mello para o Sindigás Opina, sobre marca.
 Artigo de Adriano Pires para o Estadão.
 Artigo de Helder Queiroz, no Valor Econômico.
 Artigo de Adriano Pires no Poder 360. h
 Apresentações feitas no Fórum Permanente do GLP – 10º Encontro, em 22/05/2019.
 Edmilson Moutinho (Professor da USP e Doutor em Economia da Energia).
 Helder Queiroz (Economista, professor da UFRJ e ex-diretor da ANP).
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 Artigo de Vinicius Marques de Carvalho publicado no Jota.
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2018 – Sustentabilidade do sistema vigente
O ano de 2018 foi o período de atualizar o estoque técnico para responder à Tomada
Pública de Contribuições aberta pela ANP, de nº 07/2018. Como reflexo do período de
crise vivido no Brasil pela greve dos caminhoneiros, foram abertos debates no setor de
GLP sobre comercialização de outras marcas (OM) e proposta de enchimento fracionado.
Assim, para esclarecer a importância da marca e seu atrelamento ao pilar da segurança,
que sustenta o setor, diversos materiais foram contratados, tanto para apresentar o seu
correto funcionamento, sua eficiência e sustentabilidade, como para esclarecer que não
se deve admitir experimentações através de propostas sem sustentação econômica e que
não apresentem trade off positivo para sociedade/consumidor final. Ficou claro que não
se pode abrir portas para agentes oportunistas – free riders – entrarem sem qualquer
investimentos para utilização da estrutura existente, pois dessa forma estariam, na
realidade, desestruturando-a.

O economista Helder Queiroz, ex-diretor da ANP, em seu trabalho “QuestõesChave sobre a Regulação do Mercado de GLP: uma contribuição sobre a comercialização
e o enchimento fracionado de recipientes”, observa que não ficam claras as vantagens
esperadas do enchimento fracionado de recipientes transportáveis de GLP em relação
ao cenário atual; e da comercialização de GLP em recipientes de outras marcas em
relação ao cenário atual. Ele conclui também que uma intervenção preventiva das
autoridades de regulação e/ou de defesa da concorrência no setor deveria ter como ponto
de partida uma análise concreta das eventuais distorções operacionais e competitivas
identificadas no funcionamento do mercado nas condições atuais. Em outras palavras,
o economista frisou que novas resoluções, que porventura venham a ser aprovadas,
devem contemplar os custos que serão incorridos pelos agentes econômicos, bem como
os custos de regulação, fiscalização e enforcement de novos dispositivos regulatórios.
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No mesmo sentido, contamos com nova análise da consultoria econômica LCA
sobre o “Setor de GLP no Brasil: efeitos socioeconômicos da atual estrutura do mercado”:
de acordo com essa análise, a presente estrutura regulatória do setor apresenta um
alinhamento de incentivos, fazendo que empresas busquem primar pela segurança e
eficiência, com claros benefícios ao consumidor. Mudanças nessa estrutura, mesmo que
pontuais, arriscam esse equilíbrio, carecendo sempre de análises prévias.



Diversos materiais foram produzidos no âmbito da TPC da ANP, destacando-se
entre as manifestações o excelente trabalho desenvolvido pela AIGLP – Associação
Ibero-Americana de GLP –, que realizou juntamente com a consultoria Accenture um
estudo apresentando os potenciais impactos relacionados às medidas levantadas pela
TPC. O trabalho analisou os modelos de mercado existentes em países ibero-americanos,
comparando-os com o modelo brasileiro. Em brevíssima síntese, o estudo concluiu que as
alterações regulatórias propostas pela ANP levariam diversos impactos para a sociedade
como um todo, como: 1) o aumento do preço do produto para o consumidor, devido ao
maior custo do ciclo de vida do botijão e às perdas de escala de custo da indústria; 2)
o aumento do risco de acidentes, devido ao menor controle e menor fiscalização dos
requisitos de segurança no modelo fracionado; 3) a deterioração da qualidade percebida
pelo cliente sobre a indústria como um todo; 4) a introdução do problema sobre a
obrigação civil e administrativa em casos de sinistro; 5) potencial aumento do impacto
ambiental pelo descarte mais frequente de metais; e 6) maiores inconveniências para
a jornada do consumidor.
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Adicionalmente, no mesmo norte dos trabalhos acima mencionados, diversos artigos
e manifestações foram publicados abordando os temas levantados pela TPC da ANP:
 A competição no setor de GLP: o papel da marca e da logística de distribuição
- José Tavares de Araujo Jr.
 Sistema de Distribuição de GLP. Proteção do Consumidor. Parecer de Cláudia
Lima Marques e Bruno Miragem.
 Apresentação Accenture sobre benchmark regional, elaborada para AIGLP.
 Artigo de Adriano Pires no Estadão.
 Artigo de Sergio Bandeira de Mello em O Dia Online.

Os cilindros com as marcas estampadas em alto relevo pelas empresas atrelam
responsabilidade legal por todas as avarias e sinistros que eventualmente ocorram, além
das questões de manutenção, requalificação, destroca, dentre outros.
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O que destacamos e confirmamos através do trabalhos reunidos ao longo dos anos
é que os agentes privados que querem entrar no setor de distribuição de GLP não podem
se valer da estrutura estabelecida e desenvolvida por seus concorrentes. Nesse sentido,
a regulação, ao impedir a utilização, por empresas concorrentes, de cilindros que não
sejam de sua própria marca, garante a higidez do sistema. A exigência da marca em alto
relevo e a impossibilidade do enchimento de recipientes de terceiros faz com que haja
rastreabilidade da distribuidora responsável em caso de sinistro – visto que, em caso de
eventual explosão, é a marca em alto relevo que se mantém para rastreabilidade. Desta
forma, a regulamentação promove os necessários incentivos ao investimento em segurança,
beneficiando todo o sistema, desde o agente regulador, em suas atividades fiscalizatórias,
até os agentes privados, sujeitos aos seus deveres, e principalmente o consumidor final,
que não tem dúvida sobre o agente responsável ao qual exigirá o seu direito.



Como destacado anteriormente, a contestação da regulação e do funcionamento do
setor sofre alguns ataques relacionados à necessidade do fim da marca para uma suposta
abertura do mercado. Sendo que, conforme está explícito na regulação e demonstrado
pelos diversos materiais reunidos pelo Sindigás, qualquer agente privado poderá buscar
autorização da atividade na ANP, desde que sejam realizados os investimentos para
garantia de funcionamento e operação segura e eficiente.
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2017 – Revisão do marco regulatório
Depois de quatro longos anos de construção das resoluções da ANP que regulam as
atividades de distribuição e revenda de GLP, o setor estava se adaptando, em 2017, a essas
resoluções que haviam sido publicadas, e que mesmo após sua publicação precisaram ser
revisitadas por algumas burocracias e simplificações, o que foi solucionado no decorrer
dos anos com muito trabalho dos agentes e da ANP. No trabalho “A Regulação do Setor
de GLP no Brasil: 2003-2016”, novamente o economista José Tavares de Araujo Jr. nos
esclarece os principais pontos das resoluções, destacando que o ponto consensual na
teoria da regulação econômica é que a qualidade e a efetividade de um marco regulador
dependem, em grande medida, da clareza, da coerência conceitual e da simplicidade
com que as normas são enunciadas.
Ainda em 2017, o Sindigás buscou esclarecimentos com a consultoria econômica
LCA, para uma “Avaliação sobre a racionalidade econômica de adoção de modelo de
recarga fracionada de Gás LP em domicílio no Brasil”, pois o tema estava sendo levado
à ANP como modelo inovador, sem considerar as peculiaridades do mercado de GLP
no Brasil. O trabalho demonstrou, já em 2017, que o modelo sob o ponto de vista da
racionalidade econômica não encontrava sustentação, apontando para um resultado
de análise de custo-benefício negativa para a sociedade, além de estimular fraudes e
descontroles da fiscalização pelas autoridades públicas.
Artigos e manifestações do presidente do Sindigás também marcaram o ano,
tratando tanto da importância da sociedade, que deve estar no foco das decisões, quanto
das questões de portabilidade, cross-filling e outros aspectos envolvidos na necessidade
de proteção do consumidor de GLP.
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Destacando a eficiência do setor de GLP do Brasil, o presidente do Sindigás
escreveu, em 2016, artigo sobre o “Potencial do mercado brasileiro de GLP”. O artigo
mostra que o Brasil é benchmarking global de GLP, com logística para dimensões
continentais, perfil único de vendas em cilindros domésticos. Afirma também que, para
o produto alcançar maior espaço na matriz energética brasileira, é preciso superar as
extemporâneas restrições ao uso de GLP que impedem a utilização de uma gama de
soluções energéticas com este importante energético.



2016 – Eficiência logística e operacional
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No mesmo ano, trazemos um artigo sobre os riscos da recarga de botijões em
postos perto do consumidor, e não em área industrial, como é o procedimento de recarga
no Brasil. O autor, Diego Alves, diretor-executivo da AIGLP, demonstrou que os desastres
ocorridos em países que utilizavam o sistema de recarga à distância comprovam que
essa é uma solução perigosa para a sociedade. Por outro lado, o sistema adotado no
Brasil conta com plano de combate a incêndio, rigorosos padrões de segurança e de
manutenção de cilindros e brigadas de incêndio. Nada disso é feito no meio da rua ou
em estações onde as pessoas fazem fila para recarregar seus cilindros. Conclui que
o país não precisa se expor ao risco de acidentes para comprovar a ineficiência e o
perigo desse tipo de recarga.
Também neste ano a ANP, depois de longo período de consulta prévia, consulta
pública à sociedade e audiências públicas (CP ANP nº 05 e 06 de 2015), publica as
Resoluções das atividades de Distribuição e Revenda de GLP, configurando o novo marco
regulatório do setor.

2010 a 2014 – Contribuições relevantes
Em 2014, foi momento de contribuir com a ANP, que estava revisando o marco
regulatório do setor de GLP, sobre os avanços, eficiências e peculiaridades do mercado.
Assim, foram realizados os trabalhos “O Atual Marco Regulatório do Setor de GLP:
Uma Avaliação”, do professor José Tavares, e o material a “Lógica Econômica e Efeitos
Esperados de Distintos Arranjos para a Comercialização de GLP Envasado no Brasil”, da
consultoria econômica LCA.

O ilustre jurista conclui, dentre outros interessantes aspectos, que a proposta de
enchimento e comercialização de botijões de outras marcas por distribuidor concorrente,
além de violar a regulamentação setorial vigente, viola o direito à marca do distribuidor,
as normas de direito privado que disciplinam a detenção, além de normas de direito
penal, causa confusão ao consumidor e constitui inequívoca violação ao direito de
informação do consumidor.
O assunto marca também foi tratado pelo economista e professor José Tavares e,
no mesmo sentido, pelo ilustre Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, no ano de 2010. E,
em 2009, o tema de vínculos de exclusividade na revenda de GLP no Brasil foi estudado
em outro trabalho de José Tavares.
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Em 2011, o Sindigás buscou o ilustre processualista Gustavo Tepedino para tratar
sobre a propriedade do botijão de gás liquefeito de petróleo e das consequências para
os distribuidores, perante o consumidor, do abastecimento de botijões de suas marcas
pelos distribuidores concorrentes. Novamente, verifica-se que o assunto permanece ao
longo dos anos, sempre com mesmo mote e sem sustentação técnica ou econômica, mas
fazendo com que o setor apresente os atributos que tornam eficiente e seguro o modelo
de distribuição adotado no país, e como toda a sistemática faz sentido para levar um
combustível altamente inflamável às casas dos brasileiros.



Também esteve em pauta nesse ano o direito de escolha do consumidor: em artigo
sobre o tema, o diretor-executivo da AIGLP, Diego Alves, defendeu a necessidade de
se livrar o GLP das amarras que o impedem de ocupar com maior eficiência a matriz
energética brasileira. São de 1991 as restrições ao uso do produto, ainda vigentes.
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1993 a 2008 – Quinze anos de acompanhamento de temas do setor

Por fim, foram reunidos trabalhos históricos do Sindigás, desenvolvidos nos anos de
1995 e 1993, com exposições dos renomados juristas Candido Rangel Dinamarco e Oscar
Dias Correa. O primeiro, elaborou parecer sobre o Direito à Marca Industrial e a Proteção
ao Consumidor, enquanto o segundo discorreu sobre o Sistema de Engarrafamento e
Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Em 2006, o renomado professor e jurista Alexandre Aragão desenvolveu um
Parece jurídico destacando importantes aspectos regulatórios da norma que regulava
a atividade de distribuição de GLP, hoje substituída pela Resolução ANP 49/2016. Em
brevíssima síntese o trabalho concluiu que a regulação do setor prima pela proteção da
saúde e da segurança do consumidor. O autor já destacava que eventuais modificações
na regulação do setor não devem ser feitas em detrimento da realização dos objetivos
da Lei do Petróleo (vedação ao retrocesso) e dos direitos do consumidor.



O ano de 2008 foi marcado pelo estudo do jurista Guilherme Vinhas sobre a Portaria
ANP nº 297/2003 (revogada pela R.ANP 51/2016), que tratava dos requisitos necessários
à autorização para o exercício da atividade de revenda de GLP e a sua regulamentação.
Ainda neste ano, outro jurista, Mario Brenno Pileggi, elaborou Parecer sobre o Sistema
Jurídico da Distribuição de GLP em Botijões e o Direito-Dever da Chamada Destroca e
Proteção ao Consumidor, discorrendo sobre toda a sistemática, eficiência e peculiaridades
regulatórias e jurídicas, e mais, demonstrando a juridicidade do sistema.
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Nota Técnica 010/2020

1. INTRODUÇÃO
A presente Nota Técnica 010/2020 tem por objetivo apresentar dados e fatos, para
demonstrar que problemas ocorridos recentemente na distribuição do GLP no
mercado, tanto no início da pandemia pelo Covid-19 (Sars-Cov-2) quanto no
episódio da greve dos caminhoneiros em 2018, não teriam sido evitados ou
mesmo mitigados significativamente, caso houvesse regulação sobre os volumes
de estoque na cadeia de distribuição de GLP, como sugere a Resolução ANP
05/2015.
Para cumprir seus objetivos, esta Nota Técnica se estrutura da seguinte forma:
1. Introdução; 2. Definições importantes; 3. A cadeia de suprimento do país; 4. A
cadeia de Distribuição de GLP no Brasil; 5. Histórico de problemas identificados/
Eventos Caóticos; 6. Conclusões.
Esta Nota Técnica tem como base: análises realizadas sobre experiências
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ASSUNTO: OCORRÊNCIAS NO ABASTECIMENTO DO GLP

ocorrências de “percepção, do ponto de vista do consumidor, de falta do produto no
mercado”, nos últimos anos.

Estudo da PUC-Rio, realizado em 2015: http://www.sindigas.org.br/uploads/2015-11-11 Apresentação PUC-Rio Estoques GLP
ANP.PDF
1

1
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adquiridas pelo setor de GLP e em estudo realizado pela PUC-Rio em 20151, em
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2. DEFINIÇÕES IMPORTANTES
i.

Estoque Estratégico (“reserva estratégica”):
✓ Estoques de reserva ou segurança, criados com o fim de atender
a eventualidades relacionadas com interrupção de fornecimento;
✓ São armazenados e mantidos em tancagens de bases primárias
ou secundárias, localizados a montante do sistema de
distribuição, para possibilitar aumentar a área de cobertura dos
No Brasil, a legislação (Lei 8176/91, art. 4º e Dec. 238/91) optou por
denominar “estoques estratégicos” como “reserva estratégica”, [...]
sendo um ativo constituído por prazo indeterminado, indisponível
para qualquer utilização que não seja prevenção quanto à restrição
ou interrupção (repentina, relevante e duradoura), no suprimento de
petróleo ou etanol. Esta reserva deve ser adquirida e mantida por
recursos financeiros da União e só pode ser utilizada com
autorização da Presidência da República[...].2

ii.

Estoque Operacional:
✓ São estoques que ficam armazenados em bases do sistema durante
o processo de recebimento de distribuição do produto;
✓ Desta forma, dizem respeito única e exclusivamente a realidade
e estratégia de cada distribuidora, com suas características de

“Ocorrências no Abastecimento de GLP” no mercado brasileiro

estoques.

✓ Existe um estímulo natural para trabalhar com estoques ótimos, com
a finalidade de reduzir custos operacionais e garantir elevados níveis
de serviço.
✓ Em suma, [...] são estoques de segurança, têm como objetivo a
garantia da continuidade da atividade econômica de cada agente
inserido

nos

fluxos

logísticos

de

produção,

transporte

e

Vide: Relatório GT-Sinec - MME/ANP/EPE/Petrobras de dezembro de 2016. Página 05-06. Acesso em:
http://www.mme.gov.br/documents/36220/441518/Relat%C3%B3rio+Final+GTP+SINEC+2016.pdf/42295541-fb57-8eec-ba16af4127af6605?version=1.0
2

2
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demanda e malha de distribuição;
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armazenagem de combustíveis no território nacional. Devido a essa
característica, os estoques de operação são custeados com
recursos dos agentes econômicos [...].3

3. A CADEIA DE SUPRIMENTO DO PAÍS
O suprimento de GLP no Brasil está concentrado, basicamente, em um único

de produção e importação do produto para atender o país.
Atualmente, a oferta de GLP nacional alcança aproximadamente 70% do
volume comercializado no país, sendo complementada com 30% de produto
importado.
No cenário de importação, cabe destacar que praticamente 100% das
operações se concentram em apenas 2 portos:
- Porto de Suape (aprox. 70% do volume): principal porta de entrada do produto
importado no país, por não apresentar restrições importantes na operação portuária
(calado). (Neste Porto, um navio de armazenagem refrigerada (cisterna), funciona
como um terminal para recebimento do produto importado. Este navio cisterna apoiase em terminal terrestre, que mesmo instalado na área do Porto de SUAPE faz parte
de uma zona privada.)
- Porto de Santos (aprox. 30% do volume): apresenta restrição na operação
portuária (baixo calado), praticamente impedindo comercialmente a importação direta.
A operação atual é feita em harmonia com Suape (o navio primeiro alivia carga em
Suape e posteriormente segue para Santos, respeitando a restrição local. Importante
notar que a recepção de Santos ainda depende maiormente de bombeio para
Mauá/SP (Refinaria de Capuava) para o escoamento do produto, que de forma geral
complementa a demanda do Sudeste, mas principalmente abastece o Centro-Oeste.)

Vide: Relatório GT-Sinec - MME/ANP/EPE/Petrobras de dezembro de 2016. Página 05-06. Acesso em:
http://www.mme.gov.br/documents/36220/441518/Relat%C3%B3rio+Final+GTP+SINEC+2016.pdf/42295541-fb57-8eec-ba16af4127af6605?version=1.0
3

3
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que detém, direta ou indiretamente via subsidiárias, praticamente toda infraestrutura
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fornecedor - Petrobras, monopolista, de fato, e garantidor do abastecimento primário,
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Em resumo, observa-se uma restrição estrutural importante no fluxo de
recebimento do GLP importado.

4. A CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP NO BRASIL
A Cadeia de Distribuição de GLP no país, conta com mais de 180 bases de
envase e distribuição de GLP e aproximadamente 60 mil revendas autorizadas pela

DE

PROBLEMAS

IDENTIFICADOS/

EVENTOS

CAÓTICOS
5.1 Estudo PUC-Rio
Estudo realizado pela PUC-Rio em 20154 buscou histórico de eventos internos
e externos que pudessem ter gerado contingência na oferta de GLP e seus efeitos no
fornecimento do produto em horizonte de 10 anos (entre 2005 e 2015).
Natureza Externa
1) Acidentes

Natureza Interna
1)

Interrupção no Refino

a. Furacão

a. Greve de Petroleiros

b. Maremoto

b. Acidentes/Sabotagem

c. Terremoto

c. Conflito Armado
d. Indisponibilidade de insumo para Refino

2) Guerras

3) Embargo dos Países Produtores de

2)

Interrupção no Abastecimento
a.

Interrupção de Oleoduto/Gasoduto

b.

Greve de Transportadores

3) Indisponibilidade de Divisas e Créditos

Petróleo e Derivados

Estudo da PUC-Rio, realizado em 2015: http://www.sindigas.org.br/uploads/2015-11-11 Apresentação PUC-Rio Estoques GLP
ANP.PDF
4

4
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ANP para comercialização do produto, alcançando 100% dos municípios do país.
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E suas conclusões:
✓

Tanto para os eventos contingentes nacionais quanto internacionais, não
houve forte variação dos preços do produto;

✓

Não ocorreu no período de 10 anos avaliados no estudo nenhum evento
atípico que pudesse ser caracterizado como um evento caótico;

✓

Estudo elaborado pela PUC em 20025, a pedido da ANP, chegou a mesma
conclusão para o período que avaliava;
zero.

5.2 Greve dos Caminhoneiros
A greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018, também chamada de “Crise do
Diesel”, foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos com extensão nacional
iniciada no dia 21 de maio e encerrada oficialmente no dia 30 de maio, que contou
com uma sofisticada negociação com a categoria e até mesmo com a intervenção de
forças do Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal para desbloqueio das
rodovias.
Dada a extensão do evento e, principalmente, a intensidade na interrupção
compulsória das rodovias, mesmo dispondo de estoques operacionais de GLP, as
distribuidoras enfrentaram grave dificuldade no trânsito dos caminhões responsáveis
para a distribuição do produto (envasado e granel). Nesse sentido, nem mesmo a
existência de maiores estoques abrandaria os efeitos vivenciados.
Conclui-se, portanto, que nitidamente nada adiantaria ter maior volume em
estoque operacional, já que o gargalo operacional se apresentou no transporte aos
consumidores finais e à rede de abastecimento como um todo.

Estudo da PUC-Rio, realizado em 2002: http://www.sindigas.org.br/Download/estudo-puc-2002-estoques-estrategicos-decombustiveis.pdf
5

5
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Pode-se dizer que a probabilidade de um evento caótico ocorrer tende a
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✓
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5.3 Pandemia pelo COVID-19
É uma pandemia em curso de COVID-19, uma doença respiratória aguda
causada pelo coronavírus (Covid-19/Sars-Cov-2). Em 20 de Março de 2020, o Brasil
reconheceu o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do
coronavírus e diversos estados anunciaram medidas para combater o novo vírus.
Dentre essas ações, destacamos a necessidade do isolamento social e a suspensão
de algumas atividades econômicas.

na oferta de GLP, devido à redução de “carga” em algumas refinarias (diminuição na
comercialização de outros derivados de petróleo - Gasolina e Diesel), bem como, a
construção de um novo traçado do gasoduto que conecta a Santos - RPBC - RECAP,
que reduziu significativamente a oferta de GLP na RECAP.
Com a redução de “carga” nas refinarias, a produção nacional de GLP também
foi impactada (uma vez que é produzido no mesmo processo produtivo), com redução
abrupta de oferta de GLP a partir das refinarias nacionais.
Diante da dificuldade de reação do produtor, para suprir essa parcela adicional
de GLP no mercado, a Petrobras aumentou a parcela de importação do produto.
No entanto, mesmo tendo a garantia do volume de produto equivalente
adquirido em mercado internacional, as distribuidoras passaram a enfrentar as
dificuldades motivadas pela falta de infraestrutura adequada para recebimento e
abastecimento do GLP importado, que somou-se a um atraso entre a queda de oferta
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Nesse mês, o cenário de abastecimento de GLP foi prejudicado pela redução

•

Disponibilidade de produto para atendimento ao mercado nacional
concentrado em 2 pontos apenas: Santos e Suape.

•

Baixa velocidade de reação e instabilidade de abastecimento por parte da
Petrobras, frente a freada incomum na produção nacional.

Ato contínuo, as distribuidoras foram obrigadas a trabalhar suas logísticas
domésticas de maneira completamente distinta da estabelecida e em caráter
emergencial, chegando a situações inusitadas, com maior risco e alto impacto
financeiro como o abastecimento de toda a região Sul (PR/SC/RS) e parte da região
6
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no mercado nacional e a compensação feita pelo produto importado, a saber:
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NE (sul da Bahia) a partir de Santos/SP, Capuava/SP e Duque de Caxias/RJ, o
mesmo acontecendo no atendimento dentro da região NE, atendendo os estados até
o RN a partir de Suape/PE.
O cenário acima traduz-se por instabilidade de fornecimento da Petrobras, e
consequente impacto direto na distribuição do produto para cliente final dado que os
estoques operacionais não são e nem devem ser dimensionados para absorver

A presente Nota Técnica teve por objetivo apresentar dados e fatos para
demonstrar que problemas ocorridos recentemente na distribuição do GLP no
mercado, tanto no episódio da greve dos caminhoneiros quanto no início da pandemia
pelo Covid-19, não devem ser atrelados a falta de estoque regulado na cadeia de
distribuição de GLP sob responsabilidade das distribuidoras.
É de suma importância que haja separação dos conceitos de estoque
estratégico (reserva estratégica), que são de responsabilidade da Política de Governo
(Lei 8176/91, art. 4º e Dec. 238/91), do conceito de estoque operacional, decisão,
responsabilidade e risco que cabe exclusivamente às estratégias dos agentes
econômicos privados. A não intervenção do estado nos estoques operacionais não
resultará em um menor estoque, mas sim na existência do estoque ideal à menor
custo social.
Constatações:
✓ Foi observado que há colapso no “midstream” (abastecimento primário);
✓ Não há incentivo para que haja investimento das distribuidoras e Petrobras;
✓ Desincentivos existentes na forma de precificar o produto inibiram, nas últimas
décadas, investimentos dos distribuidores para entrada de produto importado,
criando uma inércia que perdura;
✓ Diferentemente do Diesel e Gasolina, os volumes importados de GLP, e os
lotes ideais, criam uma restrição ao número de terminais refrigerados que
podem operar como “Hubs” no País;
7
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problemas no abastecimento primário.
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✓ Na greve dos caminhoneiros de 2018, não identificamos falta de produto nas
distribuidoras, mas dificuldades para despachar o produto;
✓ Na crise enfrentada no início da Pandemia pelo Covid-19, não houve falta de
produto para o consumidor final, mas uma ruptura no fluxo e cadência provocando atrasos na cadeia pela queda de carga na produção das refinarias
e velocidade de reação não compatível para a importação complementar;
✓ No início da pandemia, a baixa na velocidade de reação da Petrobras, frente a

processo de entrada do produto importado e seu escoamento interno. A
dependência de apenas dois portos para recebimento do GLP, Suape e Santos,
ambos com suas limitações, demonstrou a fragilidade já apontada em diversos
estudos;
✓ Produto movimentado em Santos seguiu para Capuava, único lugar para
compensar as quedas de carga das refinarias, da Bahia ao Rio Grande do Sul;
✓ Por todo exposto, observou-se que nos dois casos, qualquer nível de estoque
maior nas distribuidoras não seria suficiente para evitar a crise, pois outras
variáveis estavam incidindo nos complexos cenários de crise distintos, que não
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seriam impedidos por mera obrigatoriedade por nível de estoque.
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magnitude da crise , prorrogou estado de crise;
✓ Aumento no volume de importação, evidenciou a precariedade existente no

8

Voltar ao índice

23

Voltar ao índice

2020

O futuro da regulação
no setor de GLP
José Tavares de Araujo Jr.
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)

O futuro da regulação no setor de GLP
José Tavares de Araujo Jr.1
Fevereiro de 2020

Este parecer visa discutir as teses sobre enchimento fracionado e comercialização de gás
liquefeito de petróleo (GLP) em recipientes de outras marcas, expostas no relatório Estudos do Art.
2º da Resolução CNPE No 12/2019, recentemente publicado pelo Ministério de Minas e Energia
(MME). Tentando conferir credibilidade àquelas teses, o trabalho analisa a distribuição de GLP
através de critérios polêmicos, que distorcem as características centrais do padrão de competição
vigente neste setor. Assim, no cenário ali descrito, as distribuidoras não são rivais, a marca é apenas
“uma solução privada para corrigir falhas de mercado”, e os custos de logística sempre significam
barreiras à entrada. Por ser um documento oficial, suas falhas conceituais – aliadas à omissão de
fatos históricos relevantes e à difusão de propostas ilusórias – implicam riscos à sobrevivência de
uma regulação sensata no setor de GLP.
O texto está organizado da seguinte forma. A seção 2 recupera alguns aspectos da história
da regulação que são indispensáveis à compreensão da situação atual do setor de GLP no Brasil,
mas são ignorados pelo relatório do MME. A seção 3 aponta a principal deficiência daquele
documento, que é o uso sistemático de definições de barreiras à entrada que não correspondem
àquelas adotadas pela teoria econômica. A seção 4 mostra que a visibilidade da marca é a pedra
angular do processo de competição entre as distribuidoras de GLP. Ao reduzir seu papel a “uma
solução privada para corrigir falhas de mercado”, o MME anula o valor da marca como capital
intangível, e cria as condições para o debate sobre sua eventual extinção. A seção 5 examina a
rotina de destroca de botijões, e argumenta que, sem ela, a distribuição de GLP seria inviável. Além
disso, aquela seção contesta a análise do MME sobre os custos de destroca. A seção 6 comenta os
quatro modelos de negócios sugeridos pelo MME como possíveis alternativas para abolir a marca,
e demonstra que nenhum deles resiste a uma avaliação substantiva. Por fim, a seção 7 resume as
conclusões deste parecer.

1

Doutor em economia pela Universidade de Londres e sócio da Ecostrat Consultores. Este trabalho foi solicitado
pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS. Os argumentos
aqui apresentados são, entretanto, da exclusiva responsabilidade do autor.
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2.

Histórico da regulação

Uma atenção especial é dedicada à legislação sobre proibições ao uso de GLP em certos
ramos de atividade, que foi reiterada diversas vezes por governos distintos entre 1974 e 2016, como
indica o Quadro 1. A lista atual, enunciada no Art. 33 da Resolução ANP no 49/16, não mudou
desde 1990, e inclui: motores de qualquer espécie (exceto empilhadeiras e equipamentos industriais
de limpeza), saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas. Porém, o relatório do MME não explica
a origem dessas restrições, que só existem no Brasil, nem tampouco seu impacto sobre o perfil do
mercado nacional de GLP.
Quadro 1
Normas sobre Restrições ao Uso de GLP no Brasil
Resolução CNP no 4/1974.
Resolução CNP no 13/1976.
Resolução CNP no 11/1978.
Resolução CNP no 4/1989.
Portaria MINFRA no 843/1990.
Lei no 8.176/1991.
Portaria MINFRA no 225/1991.
Resolução ANP no 15/2005.
Resolução ANP no 49/2016.

A decisão de promover a difusão do consumo do gás de cozinha entre os consumidores de
baixa renda – visando abolir o fogão a lenha – foi tomada no governo Geisel (1974–1979), num
momento em que a economia brasileira sofria o impacto do primeiro choque do petróleo ocorrido
em outubro de 1973, que iria gerar sucessivos desequilíbrios no balanço de pagamentos do país,
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A seção 4.3. do relatório do MME contém uma minuciosa descrição das regras sobre
distribuição e revenda de GLP que vigoraram no Brasil entre 1966 e 2019, mas não fornece os
instrumentos analíticos que permitiriam explicar a evolução dessas normas. Assim, ignora as três
fases que marcaram a história deste período: [a] a do cartel organizado pelo Conselho Nacional do
Petróleo (CNP) entre 1976 e 1990; [b] a desordenada transição iniciada no governo Collor (1990–
1992), que iria durar mais de uma década; [c] o regime de liberdade de preços estabelecido a partir
de 2002. Sem estas referências, não é possível avaliar os méritos e as limitações do atual modelo
de regulação.

2
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Não obstante o agravamento da crise no balanço de pagamentos nos anos seguintes, em
1976, o governo decidiu acelerar a difusão do consumo residencial de GLP no país através da
Resolução no 13, de 14.12.76, que transformou o CNP no órgão central do chamado “Sistema de
Distribuição de GLP”, com instrumentos para planejar e monitorar todas as atividades do setor.
Na prática, esse sistema foi transformado num poderoso cartel que fixava preços, volumes de
transações, ritmo de entrada de novas firmas no mercado, distribuição espacial da produção, e até
os padrões de atendimento ao consumidor final. Através desse cartel, foi possível quadruplicar o
volume de consumo de GLP nas décadas de 1970 e 1980, tendo passado de 2,2 para 9,2 milhões
de metros cúbicos anuais entre 1970 e 1990, como descreve o Gráfico 1. No final da década
seguinte, o botijão de gás de 13 kg (P-13) já era comercializado em todos os municípios do território
nacional.
Gráfico 1
Consumo de GLP no Brasil: 1970–2018
Milhões de metros cúbicos
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elevando o peso das importações de derivados de petróleo. Para manter aquela meta, sob condições
tão adversas, o governo foi obrigado a aplicar dois tipos de medida. Por um lado, aprimorou a
vigilância sobre os preços domésticos de GLP, que já eram administrados pelo CNP desde a década
de 1950, a fim de assegurar subsídios atraentes ao consumo do gás de cozinha. Por outro lado,
procurou evitar que tais subsídios estimulassem o uso de GLP em outros segmentos da economia,
e expandissem ainda mais a demanda por importações. Dai surgiu a Resolução CNP no 4, editada
em 17 de setembro de 1974.
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O controle de preços permaneceu até 1996, quando foi iniciado um lento processo de
liberalização que iria durar até 2001, como informa o Quadro 2. O suprimento de GLP por parte da
Petrobras passou a operar sob um novo formato. A partir de então, a Petrobras continuou a definir
as quantidades anuais a serem ofertadas no mercado interno, e cada distribuidora passou a ter acesso
a uma quota, alocada de acordo com três parâmetros: o volume de vendas da empresa no período
anterior, sua capacidade de armazenamento e a quantidade de botijões de sua propriedade. Este
sistema durou até 2005, quando foi eliminado através da Resolução nº 15 da ANP.
Evidentemente, o controle dos preços no mercado doméstico implicava a manutenção da
política de subsídios ao consumo do gás de cozinha definida pelo governo Geisel em 1976.
Portanto, as razões para a imposição de restrições ao uso de GLP em outros segmentos da economia
seguiram sendo pertinentes durante a década de 1990.

Em seus diversos formatos, os subsídios ao consumo de gás de cozinha adotados no Brasil
nas últimas cinco décadas causaram três efeitos principais. Em primeiro lugar, geraram prejuízos
cumulativos à Petrobras ao longo desse período. Em segundo lugar, impediram a atuação do setor
privado no suprimento primário de GLP, mesmo após a liberação dos preços em 2002. Em terceiro
lugar, geraram um perfil de consumo domestico deste produto na economia brasileira que é
radicalmente distinto daquele vigente no resto do mundo, como mostra o Gráfico 2. Todos estes
aspectos foram ignorados na seção 4.3. do relatório do MME, embora sejam indispensáveis à
discussão sobre o futuro da regulação deste setor no Brasil, como veremos adiante.
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Após a implantação definitiva do regime de liberdade de preços em 2002, a política de
subsídios adquiriu uma nova modalidade. A Petrobras passou a praticar preços diferenciados
segundo a embalagem final de GLP, e os subsídios ficaram restritos, em principio, aos botijões de
P-13. Esta conduta só veio a ser abolida em agosto de 2019, em virtude da Resolução CNPE no 17,
mas proibições ao uso de GLP em outras atividades continuaram em vigor, ainda que sua motivação
tenha desaparecido.
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Em 1990, o CNP foi extinto e suas atribuições transferidas ao Departamento Nacional de
Combustíveis (DNC), subordinado ao antigo Ministério da Infraestrutura (MINFRA). Através da
Portaria MINFRA no 843, de 31.10.90, várias mudanças foram introduzidas. Os requisitos para a
entrada de novas firmas no mercado foram simplificados. As regras de localização foram abolidas,
e as distribuidoras passaram a ter liberdade para operar em qualquer região do país. Desapareceram
também as normas sobre condições de entrega de GLP ao consumidor final, e cada distribuidora
tornou-se responsável pelos critérios usados no seu sistema de entrega a domicílio. Em síntese, o
regime de cartel tornou-se mais brando.
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Evento

01.08.1996

Portaria MF/MME no 195: Liberação das margens de distribuição e
revenda.

06.08.1997

Lei no 9.478: Flexibilização do monopólio da Petrobras, criação do CNPE
e da ANP, extinção do DNC.

14.01.1998

Decreto no 2.455: Implantação da ANP.

16.03.1998

Portaria MF/MME no 54: Liberação dos preços ao consumidor nos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro.

27.07.1998

Portaria Interministerial no 3: Estabelecimento do sistema de subsídios
cruzados entre os diferentes tipos de combustíveis através da Parcela de
Preço Específica (PPE).

30.11.1998

Portaria MF/MME no 332: Liberação dos preços ao consumidor nos demais
estados das regiões sul e sudeste.

03.05.2001

Portaria MF/MME no 125: Liberação dos preços ao consumidor no resto
do país.

11.12.2001

Lei no 10.336: Criação da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) e extinção da PPE.

28.12.2001

Medida Provisória no 18: Criação do Auxílio Gás, no valor de R$ 7,50 por
mês, às famílias com renda mensal per capita inferior a meio salário
mínimo (ratificado pela Lei no 10.453, de 13.05.02).

06.08.2002

Despacho ANP no 524: Instituição de preços diferenciados a serem
cobrados pelas refinarias da Petrobras segundo a embalagem final do GLP.

04.11.2002

Despacho ANP no 861: Extinção formal do sistema de preços diferenciados,
que, entretanto, continuou a ser praticado pela Petrobras.

29.08.2019

Resolução CNPE no 17: Extinção definitiva do sistema de preços
diferenciados a partir de 01.03.2020.

5
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Quadro 2
Etapas do Processo de Liberação dos Preços de GLP
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Gráfico 2
Perfil do Consumo de GLP em 2015
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Os fundamentos do padrão de competição

Como parte da estratégia de defender a lógica do enchimento fracionado e da venda de GLP
em recipientes de outras marcas, o relatório do MME enfatiza, inúmeras vezes, a magnitude das
supostas barreiras à entrada neste mercado e a ausência de competição entre as distribuidoras.2
Entretanto, tais alegações não encontram amparo na teoria econômica e nas evidências sobre a
intensidade das pressões competitivas que vigoram neste setor.
O conceito de barreira à entrada foi criado por Joe Bain (1956) para explicar a persistência
de lucros supranormais em determinadas indústrias concentradas, que tendem a ser marcadas por
economias de escala e requisitos de capital elevados. O trabalho de Bain deu origem a um extenso
debate na segunda metade do século passado, onde surgiram definições alternativas que procuram
lidar com o fato de economias de escala e altos custos de investimento também ocorrem em
indústrias onde os lucros são normais. A resenha deste debate realizada por McAfee, Mialon e
Williams (2004) identificou sete definições ligeiramente distintas de barreira à entrada, cujo traço
comum reside na hipótese de que as firmas incumbentes têm poder de mercado suficiente para
determinar seus preços (Quadro 3).
2

De fato, a mantra de que economias de escala, marca, custos de investimento e logística de distribuição são fontes
geradoras de barreiras à entrada no setor de GLP é repetida, pelo menos, 12 vezes ao longo do relatório do MME.
Ver páginas 214, 215, 217, 218, 219, 222, 224, 242, 250, 256, 265 e 266.

6
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Fonte: Sindigás (2017).
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Quadro 3
Definições de Barreira à Entrada

1. É um mecanismo que sustenta a lucratividade elevada das
firmas estabelecidas no mercado, evitando o advento de novos
competidores (Bain, 1956).

4. É um obstáculo que falsifica os cálculos dos entrantes
potenciais, desestimulando investimentos que seriam benéficos
à sociedade, ao restringir o poder de mercado das firmas
incumbentes (Fisher, 1979).
5. É um custo de produção que, ao incidir apenas nas operações
das firmas entrantes, gera uma distorção na alocação de
recursos da sociedade (von Weizsacker, 1980).
6. É uma renda derivada da condição de ser incumbente (Gilbert,
1989).
7. É qualquer coisa que, no curto prazo, atrapalhe uma decisão
empresarial de criar imediatamente uma nova firma. Uma
barreira à entrada de longo prazo é aquele custo que incidirá
necessariamente nas operações da nova firma, mas que poderá
ser evitado pelas firmas antigas (Carton e Perloff, 1994).

7
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3. É um fator que impede a rentabilidade das firmas entrantes e,
ao mesmo tempo, permite que as incumbentes fixem preços
superiores aos custos marginais (Ferguson, 1974).
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2. É uma vantagem conferida às firmas incumbentes, que operam
com custos de produção inferiores aos dos entrantes potenciais
(Stigler, 1968).
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Gráfico 3
Margem Ebitda
(% da Receita Líquida)
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3

Margem Ebitda é o coeficiente entre o valor do lucro – antes de contabilizar os juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) – e a receita líquida da firma.

8
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Copagaz
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Em síntese, o conceito de barreira à entrada só se aplica em indústrias cujas margens de
lucro são altas e persistentes. Quando a estrutura é concentrada e estável, mas os lucros são baixos,
o conceito pertinente é o de configuração sustentável, usado pela teoria de mercados contestáveis,
formulada por Baumol, Panzar e Willig (1982), e que se tornou o paradigma convencional para a
análise dos oligopólios contemporâneos. Em configurações deste tipo, não surgem novas firmas
porque nenhum competidor potencial conseguirá entrar no mercado e auferir lucros aos preços
vigentes. Este é, precisamente, o caso do setor de distribuição de GLP no Brasil, como mostra o
Gráfico 3. Estão reunidos ali os indicadores de lucratividade de três das cinco maiores firmas deste
setor, cujos níveis são de conhecimento público (Copagaz, Liquigás e Ultragaz). Entre 2013 e 2018,
as margens Ebitda destas firmas oscilaram entre 3% e 9%, em contraste com os níveis médios
registrados pelas 1000 maiores empresas de capital aberto do país, que variaram entre 13% e 18%
neste período.3
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Assim, conforme mostram os dados da ANP, a estrutura do mercado nacional de GLP
permaneceu quase inalterado entre 2013 e 2018, embora tenha ocorrido uma pequena redução no
índice de concentração (C4), que caiu de 85,7% para 84,7%. Todavia, o Gráfico 4 registra dois
aspectos relevantes quanto à vitalidade do padrão de competição vigente neste mercado. O primeiro
diz respeito à heterogeneidade dos desempenhos das quatro maiores firmas: enquanto Nacional Gás
e Ultragaz ganharam parcelas da ordem de 0,5% do mercado nacional, Liquigás e Supergasbras
perderam, respectivamente, 1,3% e 1,0%.
O segundo aspecto é o extraordinário dinamismo da Copagaz e da Consigaz, que ocupam,
há longa data, o quinto e o sexto lugar na hierarquia do mercado nacional. Os indicadores
financeiros da Copagaz mostram que, durante um período em que a economia brasileira atravessava
uma das piores crises de sua história, e o consumo nacional de GLP permanecia estagnado (ver
Gráfico 1), sua receita líquida nominal saltou de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões entre 2013 e
2018. Quando corrigimos esses valores pelos índices de inflação do período (IPCA), obtemos um
crescimento real da ordem de 40%. Embora os indicadores financeiros da Consigaz não sejam
públicos, os relatórios anuais da ANP revelam um dinamismo ainda superior ao da Copagaz. A
parcela da Consigaz no mercado nacional subiu de 2,9% para 4,0% – o que significa uma expansão
de 40% no volume físico de vendas – enquanto a parcela da Copagaz passou de 7,9% para 8,4%
no período em análise.
9
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Não existe outra configuração similar a esta no resto do mundo. Se o Brasil dispusesse de
uma infraestrutura de transportes mais eficiente, se a oferta primária de GLP não tivesse sido
controlada por um monopolista durante tantas décadas, e se a história do marco regulatório fora
diferente daquela descrita na seção anterior, tanto o tamanho do mercado doméstico deste produto
quanto sua composição teriam, obviamente, outras características. Porém, dadas estas restrições,
são inequívocas as evidências de que o atual sistema de distribuição de GLP atende aos princípios
da racionalidade econômica.

O futuro da regulação no setor de GLP

No mundo real, configurações sustentáveis não surgem instantaneamente, mas resultam de
dois fatores ignorados pelo relatório do MME: as peculiaridades da geografia nacional e a história
de suas instituições. Em 2019, cerca de 400 milhões de botijões de gás foram vendidos nos 5.570
municípios do país por 19 firmas – que dispõem de 130 bases de distribuição – através de uma rede
com quase 70 mil revendedores. As parcelas dos mercados estaduais das distribuidoras dependem
de três variáveis: [i] a capacidade de suas bases de distribuição em cada estado; [ii] a distância entre
estas bases e os centros consumidores da região; e [iii] a visibilidade da marca da distribuidora, que
é função do número de seus revendedores em cada estado.
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Gráfico 4
Evolução do Mercado Nacional de GLP entre 2013 e 2018
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Fonte: ANP

4.

O papel da marca

Reputação é um ativo intangível a partir do qual as firmas constroem suas vantagens
competitivas (Aaker, 1991), ao mesmo tempo em que suas marcas reduzem os custos de transação
(Holmstrom e Tirole, 1989) e o grau de imperfeição do sistema de informação vigente no mercado
(Stigler, 1961). Na ausência de marcas, fornecedores anônimos competem exclusivamente via
preços, sem qualquer preocupação com a qualidade dos bens e serviços oferecidos ao consumidor
(Rashid, 1988). Por estes motivos, Stiglitz (1989) enfatiza que as pressões competitivas costumam
ser mais intensas em oligopólios do que em indústrias onde há um grande número de firmas.
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Não obstante a importância das economias de escala nas atividades de engarrafamento e na
logística de transporte para explicar o desempenho de uma distribuidora de GLP em âmbito
nacional, seu principal instrumento de competição é a visibilidade de sua marca. Nos últimos 90
anos, os fatores determinantes desta primazia foram temas recorrentes na literatura econômica
sobre as funções da marca como instrumento de competição em indústrias oligopolistas, inaugurada
pelo estudo clássico de Chamberlin (1933). Marca é um símbolo que estabelece um vínculo durador
entre a qualidade do atendimento ao consumidor e a reputação da firma ofertante.
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A análise de correlação é um procedimento rotineiro em estudos econométricos que visam examinar a natureza dos
vínculos entre dois conjuntos de variáveis. Embora não esclareça as relações de causalidade, o coeficiente de
correlação (r) indica o grau de semelhança de comportamento das variáveis. Os valores de r variam entre –1 e +1; o
sinal mostra a direção do relacionamento, e o tamanho indica a intensidade da correlação. Em geral, considera-se
que a correlação é alta quando o valor absoluto de r é superior a 0,75; é moderada no intervalo entre 0,5 e 0,75; e
irrelevante quando inferior a 0,5. Assim, se xi e yi forem os valores das variáveis X e Y; e xm e ym suas respectivas
médias, o coeficiente de correlação será calculado através da fórmula de Pearson:
! = (∑(%& − % ( )(*& − * ( ) )/(√(∑(%& − % ( ). )(∑(*& − * ( ). )

De fato, o relatório do MME reconhece que, além de resolver o problema de assimetria de informação, a marca
“também pode ser entendida como um instrumento de competição entre as firmas que se empenham em diferenciar
seus produtos e investir em reputação com o objetivo de obter fidelização e confiança de clientes.” (p. 204) Mas,
como vimos na seção 3, na visão dos autores do relatório, a marca, tal como as economias de escala e os custos de
logística são fontes geradores de supostas barreiras à entrada no setor de GLP que precisam ser eliminadas.

11
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Em contraposição, de acordo com a descrição apresentada no relatório do MME, não há
competição entre as distribuidoras de GLP, e este mercado é protegido por supostas barreiras à
entrada que precisariam ser eliminadas. Neste cenário, a marca é definida como “uma solução
privada para falhas de mercado decorrentes de externalidades” (p. 203). Este engenhoso recurso
metodológico, que não afronta a teoria econômica, mas elude a principal função da marca, tem o
condão de conferir respeitabilidade à seguinte proposta temerária: dado que a marca só existe para
resolver o problema de assimetria de informação que ocorre no momento da entrega do botijão de
gás ao consumidor, se for descoberta uma inovação tecnológica que permita superar essa “falha de
mercado”, a marca inscrita no botijão poderia ser abolida rapidamente, e o mercado se tornaria
mais competitivo.5
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Entretanto, não é preciso consultar a literatura acima referida para perceber que a marca é
a pedra angular do padrão de competição vigente no setor de GLP. Basta visitar os sites das
distribuidoras, onde todas elas procuram promover sua reputação descrevendo a excelência dos
serviços prestados por sua rede de revendedores exclusivos e os detalhes de seus modelos de
negócios voltados à ampliação de sua rede e à preservação da fidelidade de seus representantes. A
eficácia deste tipo de conduta está registrada na Tabela 1, que lista as hierarquias das posições de
mercado e dos tamanhos das redes de revenda das cinco principais distribuidoras em nove estados
da federação onde todas elas possuem bases de distribuição. Esses estados representaram, em 2018,
cerca de 70% do mercado nacional, e o coeficiente de correlação entre as duas variáveis é de 0,81.4
Diante destes dados, é evidente que o atual sistema de distribuição de GLP no Brasil seria inviável
na ausência de marcas.
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Goiás:

Minas Gerais:

Mato Grosso do Sul:

Mato Grosso:

Pernambuco:

Paraná:

Rio de Janeiro:

Rio Grande do Sul:

São Paulo:

Fonte: Sindigás

Distribuidora
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz
Copagaz
Liquigás
Nacional Gás
Supergasbras
Ultragaz

Posição de Mercado
5
1
4
2
3
5
3
4
1
2
1
4
5
2
3
1
4
2
3
5
5
2
1
4
3
5
1
4
2
3
5
4
2
1
3
5
1
4
2
3
5
2
4
3
1
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Tamanho da
Rede de Revenda
3
1
5
2
4
4
2
5
1
3
1
3
5
2
4
1
2
5
3
4
5
2
1
4
3
5
1
4
2
3
5
3
4
1
2
5
1
4
2
3
4
2
5
3
1
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Estado
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Tabela 1
Hierarquia de Posições de Mercado e de Tamanho das Redes de Revenda de GLP
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Tal solução ignora o fato de que o atual sistema de distribuição de GLP foi construído ao
longo de meio século, através de uma conturbada evolução institucional, referida na seção 2 deste
parecer, e que agora oferece, com padrões exemplares de segurança, um produto de primeira
necessidade a uma população dispersa num território de dimensões continentais. Seus custos
operacionais certamente poderão ser reduzidos através do progresso técnico e da eliminação de
restrições legais que permitam novos arranjos produtivos, a melhoria da infraestrutura de
distribuição, e a aproximação do perfil brasileiro de consumo de GLP (ver Gráfico 2) aos padrões
vigentes nos países desenvolvidos. Contudo, a desastrada reforma conduzida no governo Collor já
demonstrou os danos causados por medidas voluntaristas e intempestivas.
Os custos de destroca de botijões

As teses que defendem o enchimento fracionado e a comercialização de GLP em recipientes
de outras marcas são baseadas em três argumentos. Em primeiro lugar, os custos de logística iriam
diminuir, em virtude da eliminação da rotina de destroca de botijões. Em segundo lugar, as
distribuidoras de pequeno e médio porte seriam particularmente beneficiadas, porque seus custos
de destroca são relativamente maiores do que os das firmas líderes de mercado. Em terceiro lugar,
estimularia a competição, através da entrada de novos agentes neste ramo.

O Gráfico 5 mostra que o número de destroca de botijões foi crescente nos últimos anos,
tendo subido de 109 milhões para 127 milhões de unidades entre 2013 e 2018, quando representou
cerca de 30% do total de recipientes comercializados naquele ano. Este crescimento resultou, em
grande medida, dos excelentes desempenhos da Consigaz e da Copagaz neste período, como vimos
na seção 3. Quando firmas de menor porte estão elevando suas parcelas de mercado, tendem a ser
mais frequentes as situações em que seus revendedores irão recolher botijões de outras marcas nas
residências dos consumidores. No caso da Copagaz, por exemplo, as destrocas representaram 48%
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Na Tomada Pública de Contribuições realizada pela ANP em 20.12.18 (TPC no 7/2018), a
Ecostrat Consultores apresentou um estudo que contesta os argumentos acima (Araujo Jr., 2018).
Na verdade, os custos de destroca são irrisórios, posto que seu impacto sobre o preço final do P-13
é de apenas R$ 0,22. De fato, estes custos são relativamente maiores para as firmas de pequeno e
médio porte, mas são igualmente irrelevantes, e não afetam a competitividade dessas firmas, como
atestam os desempenhos da Amazongás, Consigaz, Copagaz e Fogás, comentados a seguir. Por
fim, ao invés de estimular a competição, o fim da rotina de destroca tornaria inviável o atual sistema
de distribuição de GLP no Brasil.
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do volume comercializado em 2018, mas absorveram apenas 0,6% da receita líquida da firma
naquele ano.
Gráfico 5
Série Histórica de Destroca de Botijões
Unidade: Milhões
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Fonte: ANP

Contudo, a evidência mais contundente de que os custos de destroca não exercem qualquer
influência sobre a competitividade das firmas menores é a estrutura do mercado de GLP na região
amazônica. Em quatro estados daquela região – Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima – operam
apenas duas empresas, Fogás e Amazongás (Gráfico 6), cujas parcelas de mercado em âmbito
nacional em 2018 foram, respectivamente, 1,7% e 0,8%.

Em 1992, a Amazongás entrou no mercado adotando um modelo de negócios similar ao da
Fogás em vários aspectos. Nas décadas seguintes, a rivalidade gerada entre estas duas firmas, aliada
à qualidade dos serviços ofertados e os níveis de preços ali praticados, desestimulou a entrada de
outras distribuidoras naquela região. Assim, no jargão da literatura econômica referida na seção 3,
a atual configuração do sistema de distribuição de GLP nos quatro estados incluídos no Gráfico 6
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Em 1956, o botijão de gás foi introduzido na região metropolitana de Manaus pela Fogás,
que desde a sua fundação perseguiu um modelo de negócios centrado em três prioridades: (a)
logística de baixo custo e atenta às questões ambientais, combinando transporte fluvial com redes
locais de atendimento ao consumidor; (b) atualização tecnológica dos serviços prestados pela
empresa; (c) investimentos na formação de uma rede de revendedores exclusivos.
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é eficiente e sustentável. Se competidores potenciais conseguissem entrar nesse mercado e auferir
lucros, alguma das firmas líderes que atuam em âmbito nacional já teria se estabelecido naqueles
estados. Portanto, a alegação de que os custos de destroca de botijões prejudicam a competitividade
das distribuidoras de menor porte não tem qualquer fundamento.

Gráfico 6
Estrutura do Mercado de GLP na Região Amazônica em 2018
(%)
Amazongás

31

33

63

69

67

Amazonas

Acre

Rondônia

21

79

Roraima

Fonte: Sindigás
Mas, a despeito dos custos irrisórios, a rotina de destroca é indispensável no modus operandi
do sistema de distribuição de GLP no Brasil. Sem ela, o botijão de gás se tornaria rapidamente um
bem público, com todas as características perversas já apontadas no inicio do século dezoito por
David Hume (1739), derivadas basicamente do fato de que agentes privados não têm incentivos
para cuidar de sua preservação. Não cabe aqui recordar a longa história deste conceito em distintas
áreas de conhecimento, como filosofia e ciência política, mas é importante registrar a contribuição
seminal de Mancur Olson (1965) sobre o “problema do carona” (free ridding) na área de economia,
que ampliou a relevância da intuição original de Hume, e é fundamental para a análise do processo
de competição em mercados de bens homogêneos. Na teoria dos jogos (Gibbons, 1992), as questões
tratadas por Hume e Olson passaram a ser denominadas de Tragédia dos Comuns após a publicação
de um ensaio com este título pelo biólogo Garrett Hardin (1968).6
6

Devido à sua formação profissional, é possível que Hardin não tenha lido Hume nem Olson, posto que não os cita em
seu ensaio de 1968. É interessante notar, contudo, que o relatório do MME também ignora estes dois autores, e trata
a “tragédia dos comuns” como um problema formulado originalmente por Hardin (1968).
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Fogás
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O relatório do MME menciona algumas vezes o risco de que a tragédia dos comuns possa
ocorrer no setor de GLP, mas insiste que seria preciso encontrar uma solução alternativa para a
rotina de destroca, cujos custos seriam “não negligenciáveis” (p. 222). Para defender esta visão,
apresenta argumentos anedóticos do seguinte tipo:

Além disso, ao invés de buscar dados quantitativos que pudessem comprovar a tese de que
os custos de destroca seriam “não negligenciáveis”, o relatório do MME preferiu insinuar uma
crítica pueril ao levantamento realizado pela Ecostrat Consultores (Araujo Jr., 2018), destacando
duas falhas: (a) o valor de R$ 0,22 no preço final do P-13 estaria subestimado, porque não inclui o
custo do frete nas transações realizadas através dos centros de destroca; (b) por ser uma média de
uma distribuição assimétrica, aquele valor reflete, basicamente, os custos das firmas líderes do
mercado, em detrimento das distribuidoras de menor porte.
Ambas as críticas são, em princípio, corretas, mas irrelevantes. De fato, segundo os dados
do Sindigás, nas transações realizadas através dos centros de destroca há um custo de frete da ordem
de R$ 0,15 por botijão, que não é explicitado como custo de destroca na contabilidade das
distribuidoras. Quando incluímos este item no cálculo do custo de destroca, o valor unitário sobe
para R$ 0,26, ou seja, continua sendo irrisório.7 Por outro lado, como vimos no início desta seção,
embora os custos de destroca das distribuidoras menores sejam mais altos do que a média do setor,
esta aparente desvantagem não provoca qualquer impacto sobre a competitividade dessas firmas.

7

Ver no anexo a memória de cálculo, assim como a atualização dos demais resultados apresentados em Araujo Jr.
(2018) a respeito dos custos e benefícios que seriam advindos de uma eventual abolição da destroca de botijões.
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Ora, o relato acima não poderia ser mais irreal: no estado do Amazonas, operam apenas
duas empresas sediadas numa mesma rua da cidade de Manaus, a 400 metros de distância entre si.
Seguramente, não haverá – no território nacional – outra rotina de destroca de botijões mais barata
do que esta. Quanto às supostas “barreiras à entrada que desfavorecem a concorrência”, não
cabem comentários adicionais, à luz das evidências já referidas nesta seção e dos aspectos
conceituais discutidos na seção 3.
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“A título de exemplo, para o Estado do Amazonas o local de destroca mais próximo
fica no Estado do Pará, que dispõe de uma base de destroca. Nesse exemplo,
passível de se repetir em outras situações é possível que o distribuidor com
operação em um Estado tenha de se dirigir a um Estado vizinho para entregar
botijões de outras marcas e obter de volta os seus próprios, incorrendo em custos
logísticos não negligenciáveis e barreiras à entrada que desfavorecem a
concorrência.” (p. 222)
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6.

Modelos de negócios para eliminar a marca

A principal característica em comum nos quatro modelos é a de permitir a eliminação da
marca, implicando, portanto, a substituição, total ou parcial, do atual estoque de 120 milhões de
botijões em circulação no país. No primeiro modelo, novos recipientes sem marca seriam
introduzidos no mercado e seu enchimento seria remoto, ou seja, o consumidor levaria seu botijão
regularmente a uma mini planta de envase para reabastece-lo. No segundo modelo, o consumidor
poderia ser atendido em sua residência, e os recipientes seriam identificados por um chip que
permitiria seu rastreamento por parte da ANP. No terceiro modelo, novos botijões poderiam ser
feitos de qualquer material, “desde que fossem certificados pelo Inmetro e atendessem às pressões
de segurança e de serviço.” (p. 261) A suposta vantagem deste modelo seria a de facilitar o
enchimento fracionado remoto em condições seguras. No quarto modelo, o enchimento fracionado
seria móvel, e os botijões poderiam ser de qualquer um dos tipos anteriores.
A rigor, essas alternativas não poderiam ser chamadas de “modelos de negócios”, posto
que, com base na exposição contida no relatório do MME, não é possível responder a nenhuma das
questões abaixo:
i.
ii.

Quais seriam os custos de implantação de cada modelo?
Qual seria a demanda potencial para cada um deles?
17
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Tais alternativas são meros devaneios. Como o próprio relatório reconhece, trata-se de um
“exercício inicial de visualização de potenciais vantagens e desvantagens de novas regras
regulatórias, sem a pretensão de esgotar cenários possíveis, ou defender mudanças específicas
(...)” (p. 250). Além disso, acrescenta a seguinte advertência: “Em vista dessa natureza
exploratória, os modelos de negócios abordam tecnologias e estruturas de governança passíveis
de estudo e teste, porquanto não aplicadas ainda nas experiências conhecidas de mercado de
GLP.” (ibidem)
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Em síntese, embora seja uma afronta à teoria econômica se falar em barreiras à entrada em
indústrias onde não há lucros supranormais, pelas razões explicadas na seção 3 deste parecer, a tese
central do relatório do MME – repetida ad nauseam ao longo do texto – é a de que “o abastecimento
de GLP incorre em custos de capital e logísticos formadores de barreiras à entrada que podem
estar relacionados com regras regulatórias em vigor.” (p. 242) Para lidar com este problema
fictício, sugere quatro alternativas de modelos de negócios que poderiam substituir o atual sistema
de distribuição deste produto no Brasil.
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

7.

Esses projetos seriam implantados em todo o território nacional, ou apenas em algumas
regiões metropolitanas?
Quem seriam os fornecedores desses serviços? As distribuidoras ou os revendedores?
Qual seria o formato, em âmbito nacional, da logística de transporte de cada modelo de
negócio, e como seus custos se comparariam com os do atual sistema de distribuição?
Qual seria o preço final pago pelo consumidor em cada uma das alternativas?
Qual o tempo previsto para a transição entre o atual sistema de distribuição e os modelos
alternativos?
Quais seriam os custos de monitoramento por parte da ANP em cada modelo?
Sob a ótica da comodidade na prestação dos serviços, qual seria o beneficio auferido
pelo consumidor final ao substituir o modelo atual por qualquer uma dessas
alternativas?

Conclusão

Como vimos nas seções anteriores, a partir de uma visão equivocada sobre a natureza da
competição em mercados de produtos homogêneos, o relatório do MME identifica barreiras à
entrada inexistentes no setor de GLP e propõe soluções inexequíveis para substituir um sistema de
distribuição que é eficiente e gerador de bem estar. Porém, talvez o defeito mais grave daquele
relatório tenha sido o de obstruir o debate sobre as prioridades efetivas da atual agenda de reformas
deste setor no Brasil.

Desta maneira, as perspectivas do setor de GLP na próxima década implicarão um debate
sobre questões que interessam tanto ao governo quanto ao setor privado. Esta agenda – que supõe
políticas públicas sensatas e novos modelos de gestão empresarial – inclui: [i] investimentos na
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Após a revogação da política de diferenciação de preços segundo a embalagem final de
GLP, através da Resolução CNPE no 17/2019, foram criadas as condições para que em breve
também sejam abolidas as restrições comentadas na seção 2 deste parecer, quanto ao uso de GLP
em certos ramos de atividade. Neste novo ambiente, é provável que o perfil da demanda deste
produto no Brasil – descrito no Gráfico 2 (p.6) – mude rapidamente, reduzindo-se o peso relativo
do consumo residencial, e ampliando-se as parcelas relativas à indústria de transformação, ao
agronegócio e vários segmentos no setor de serviços. Consequentemente, serão redefinidas as
estratégias operacionais das firmas distribuidoras, surgirão novos agentes que irão explorar nichos
de mercado anteriormente inexistentes, e mudará o desenho da infraestrutura de distribuição, em
virtude da expansão das vendas a granel, dentre outras inovações.
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rede de gasodutos que permitirá a substituição do transporte rodoviário de GLP em longas
distâncias; [ii] regras de compartilhamento desta infraestrutura; [iii] perfil dos entrantes que
provavelmente tentarão explorar os novos nichos de mercado; [iv] padrões de segurança para o
exercício das novas aplicações de GLP que passarão a ser permitidas no Brasil; [v] eventuais
mudanças de localização das unidades de envasamento das distribuidoras, em decorrência dos
investimentos realizados na rede de gasodutos; [vi] conflitos de natureza antitruste que poderão
advir de condutas do setor privado no suprimento primário de GLP; [vii] remoção de entraves que
afetam não só o setor de GLP, mas o conjunto da economia brasileira, como a questão dos portos
e do transporte de cabotagem. Mas, ao invés de enfrentar essa agenda – cuja relevância dispensa
comentários – no passado recente, as energias do governo e do setor privado têm sido consumidas
numa polêmica descabida sobre teses ilusórias.
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Anexo

Análise quantitativa da rotina de destroca de botijões

Porém, conforme apontou o relatório do MME, o cálculo acima não inclui o custo do frete
nas transações realizadas através dos centros de destroca, que é de R$ 0,15, segundo as estimativas
do Sindigás. Quando incluímos este item, o custo total das operações de destroca em 2017 sobe
para R$ 101 milhões [(R$ 0,55 x 78 milhões) + (R$ 1,20 x 48 milhões)], ou seja, cerca de 0,3%
do consumo nacional aparente de GLP.
Este novo resultado implica pequenos ajustes em nossa análise de custo/benefício feita em
2018, que procurou medir o efeito imediato da eliminação da rotina de destroca sobre o preço final
do P-13, além de outros dois efeitos indiretos que ocorreriam a médio e longo prazo, vinculados à
abolição da rotina de requalificação e à redução da vida do botijão.
I.

Impacto sobre o preço final do P-13. Como o custo total das operações de destroca
passou a ser de R$ 101 milhões, a eliminação desta rotina permitiria uma redução
de R$ 0,26 no preço final, considerando-se que foram vendidos 396 milhões de
botijões em 2017.
21
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Os centros de destroca são operados por firmas independentes que têm cobrado, nos últimos
anos, R$ 0,40 no momento em que entregam o botijão ao seu proprietário. Por outro lado, o custo
médio do frete relativo à destroca direta entre distribuidoras tem sido de R$ 1,20, segundo dados
do Sindigás. Assim, de acordo com nossa estimativa inicial, o custo total destas transações em 2017
teria sido de R$ 89 milhões [(R$ 0,40 x 78 milhões) + (R$ 1,20 x 48 milhões)], que corresponderiam
a 0,2% do consumo nacional aparente de GLP naquele ano (R$ 38 bilhões).
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Visando discutir as teses sobre enchimento fracionado e venda de botijões de outras marcas
a partir dos instrumentos convencionais da análise econômica, apresentamos em Araujo Jr. (2018)
uma avaliação dos custos e benefícios que seriam advindos de uma eventual abolição da rotina de
destroca de botijões, com base nos dados disponíveis até 2017. Naquele ano, foram comercializados
no país 396 milhões de botijões, dos quais 126 milhões precisaram ser destrocados. Deste total, 78
milhões foram processados através dos centros de destroca, e outros 48 milhões diretamente entre
as distribuidoras.
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III.

Redução da vida útil do botijão. Sem a requalificação periódica, os botijões
seriam descartados, em princípio, após 15 anos de uso, supondo-se que todos os
agentes do mercado sejam honestos. Sob esta hipótese, a partir do momento em
que a rotina de requalificação tivesse sido abolida, as compras anuais de botijões
novos seriam triplicadas, gerando um gasto adicional agregado de R$ 676 milhões
(preços de 2017) que provocaria um acréscimo de R$ 1,70 no preço final do P13.9 Este impacto anularia os ganhos computados acima, e o saldo líquido seria
uma alta de preços de R$ 0,88.

Em síntese, os cálculos acima mostram que os custos da rotina de destroca são irrelevantes
sob qualquer ângulo de análise, em contraste com a importância vital do papel cumprido por esta
rotina na preservação do atual sistema de distribuição de GLP no Brasil. Estas evidências deveriam
ser suficientes para encerrar o debate sobre enchimento fracionado e venda de botijões de outras
marcas.

8

Em 2017, foram requalificados e inutilizados 11 milhões de botijões. O custo médio unitário deste serviço naquele
ano foi de R$ 20.

9

Entre 2008 e 2017, foram adquiridos, em média, 2,6 milhões de botijões novos por ano, cujo preço em 2017 foi de
R$ 130. Com a queda da vida útil de 45 para 15 anos, a demanda anual por botijões novos subiria para 7,8 milhões.
Portanto, a despesa agregada sofreria um aumento de R$ 676 milhões (R$ 130 x 5,2 milhões), ou seja, R$ 1,70 por
botijão vendido ao consumidor final (R$ 676 milhões/396 milhões).
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Abolição da rotina de requalificação. Ao contrário do anterior, esse impacto seria
gradual, e só seria concluído quando a rotina de requalificação tivesse sido
abandonada completamente pelas distribuidoras, em virtude da transformação do
botijão de gás em bem público. A preços de 2017, esse processo teria gerado uma
economia adicional de R$ 220 milhões,8 e uma queda de R$ 0,56 no preço final
do P-13. Assim, em conjunto, esses dois ganhos iniciais seriam de R$ 0,82 por
botijão.
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Rastreabilidade de
Cilindros de GLP:
uma falsa solução
Sergio Bandeira de Mello

Assistimos a um estridente debate sobre a adoção de meios de rastreabilidade
eletrônica para recipientes transportáveis de GLP. Os motivos apresentados são os mais
diversos. No entanto, um aspecto é sempre – e curiosamente – esquecido: a regulação
brasileira não apresenta nenhum impedimento nesse sentido.
Ora, se não existem restrições, por que a rastreabilidade eletrônica para recipientes
transportáveis de GLP ainda não foi implantada no Brasil? A resposta ferina dos
que defendem a medida é que as distribuidoras resistem, por razões insondáveis, à
inovação. Mas não é bem assim.

Ocorre que os chips existentes no mercado não resolvem as situações reais do
setor. Muito pelo contrário. A velocidade de leitura que apresentam, por exemplo, é
incompatível com a velocidade das esteiras nas plantas de engarrafamento. Assim como
a Gaiola de Faraday, que se forma com a alça metálica dos nossos cilindros, baixaria a
eficiência da leitura, criando taxas de erro inaceitáveis.
De maneira irresponsável, são postas na mesa propostas genéricas, sem qualquer
tipo de comprovação. É o que acontece com a ideia de que a informalidade no comércio
de GLP pode ser combatida com a tecnologia de rastreabilidade. A verdade é que o
chip em questão não é ativo. Por isso, para que detectássemos quem foi o comerciante
formal que deixou o botijão no ponto informal, ou entregou-o para um motoqueiro
ilegal, precisaríamos que ele próprio passasse por um ponto de controle e registrasse
o procedimento. Uma hipótese absurda, infantil.
Alimentar a ideia de que o chip funcionaria como um GPS do botijão é, assim,
uma mentira e um desserviço para o bom debate. Ao mesmo tempo, alega-se que o
chip conteria os dados de quem envasou o botijão, bem como de onde e quando foi
realizado o processo. Novamente, omite-se um detalhe essencial: esse registro já consta
nas embalagens e está no Rótulo de Instruções de Segurança! O dispositivo de rádio
frequência exigiria um equipamento de leitura, o que apenas limitaria o acesso à
informação, hoje disponível a todos, de forma impressa.
Por fim, comete-se a leviandade de defender que o chip poderia substituir a
marca estampada em alto relevo no corpo do cilindro. Esconde-se do consumidor que
o chip é removível, enquanto a marca em alto relevo sobrevive – como “testemunha” do
responsável pelo enchimento do botijão e manutenção do vaso de pressão – até mesmo
diante do calor de um incêndio. Ao contrário do chip, não pode ser retirada nem trocada,
em hipótese alguma.
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Convenientemente, os atores que alimentam essa discussão omitem que o uso de
chips eletrônicos por determinação de ato regulatório simplesmente inexiste no resto do
mundo. O uso de chip pelo setor de GLP será uma opção quando houver razão econômica
e resultado eficaz para melhorias de controle e produtividade na planta de enchimento.
Até o momento, não há razão para a implementação desta tecnologia.

Rastreabilidade de Cilindros de GLP: uma falsa solução

Na implementação de novas soluções, quaisquer que sejam, é preciso seguir
um preceito básico: a identificação do problema a ser superado. Sem isso, ou quando a
“solução” só contribui para ampliar o problema apontado, caminha-se em terreno pantanoso.
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Levando-se em conta as características do produto, precisamos pensar em situações
extremas, mas, sobretudo, precisamos ter soluções consistentes, sérias, que vão além da
mera retórica. Nesse âmbito, fundamental reiterar: nada impede a utilização de chips
eletrônicos nos cilindros de GLP, caso essa medida faça sentido, em termos de mercado.
No mundo real, os vetores que incentivam a inovação são a competitividade e
o potencial de se oferecer aos consumidores um produto melhor. Hoje, a Internet das
Coisas (IoT) bate à porta. Haverá modelos de negócios e tecnologias que alcançarão esse
objetivo e não significarão, tão somente, como ocorre com o debate em torno dos chips
atuais, um aumento de custos exigido de forma intervencionista, através de queixas
ruidosas e desinformadas.
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Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás em 27.02.2020.

Rastreabilidade de Cilindros de GLP: uma falsa solução

Implementar chips eletrônicos via regulação significaria retornar a práticas falidas,
voluntaristas, que prejudicam o consumidor e engessam o mercado, em vez de torná-lo
mais eficaz e competitivo. Voltar ao passado não é o caminho para inovar.
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Qual empresa investirá em segurança do vasilhame, se no caso de um acidente ninguém conseguirá
identi�cá-la?
VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
EDUARDO FRADE RODRIGUES
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Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

Azul, dourado, prateado, verde…, mas sempre com uma marca estampada,
característica em todos os botijões de gás em circulação no Brasil. Atualmente, os
consumidores brasileiros e as autoridades �scalizadoras conseguem identi�car a
procedência de um botijão de gás liquefeito de petróleo (“GLP”), popularmente
conhecido como gás de cozinha, a partir de uma simples observação do produto,
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justamente, em razão da marca estampada em cada vasilhame, que identi�ca a
distribuidora que encheu aquele vasilhame.
+JOTA:

Assine o JOTA e não deixe de ler nenhum destaque!

Concorrência, segurança e expropriação regulatória: o fim da marca nos botijões

Além de permitir aos consumidores a identi�cação da procedência e, por
conseguinte, da qualidade de cada botijão, a presença da marca também possibilita
a responsabilização da distribuidora que o comercializou em caso de acidentes ou
mau funcionamento, algo importante em se tratando de um produto in�amável. A
marca se traduz, portanto, como uma variável competitiva relevante em um setor
cujo produto comercializado é, em tudo mais, bastante homogêneo e funciona como
um mecanismo e�caz de sinalização de qualidade e de segurança, bem como de
1

responsabilização.

A marca aqui também gera um incentivo positivo. Sabendo que, no caso de algum
acidente ou problema de qualidade, serão facilmente identi�cáveis e
responsabilizadas, as distribuidoras de GLP envasado investem tempo e dinheiro na
inserção, manutenção e troca constante dos seus vasilhames. Foram registrados,
em 2017, apenas 21 acidentes ocasionados diretamente por problemas em
recipientes de GLP de 13 kg em um universo de quase 400 milhões de botijões deste
tipo engarrafados, naquele ano, no Brasil.

2
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Foi pensando justamente em garantir isso – segurança e competitividade –, aliás,
que se tornou obrigatória, em 1996, a presença da marca nos vasilhames de cada
empresa, vedando-se o enchimento e a comercialização de vasilhames de marcas
de terceiros. Naquele ano, foi assinado o “Código de Autorregulamentação Relativo
ao Envasilhamento, à Comercialização e à Distribuição de Gás Liquefeito de
Petróleo”, pelo qual as distribuidoras também se comprometeram a realizar a
manutenção dos botijões em circulação no país a partir de um programa de
requali�cação. Essas disposições já foram reiteradas pela Agência Nacional do
3

Petróleo – ANP em mais de uma ocasião, incluindo a recentíssima rati�cação pela
Resolução ANP nº 49, de 2016.
No entanto, o Poder Executivo Federal vem ventilando, desde o �nal de 2018, a
possibilidade de uma alteração regulatória com o intuito de permitir o enchimento e
a comercialização de botijões de outras marcas por quaisquer distribuidoras. Tratase de uma proposta realmente não usual e instintivamente problemática de um
ponto de vista de direitos de propriedade e concorrencial: permitir que um
concorrente use a marca de outro.
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Com essa alteração, as �rmas atuantes nesse mercado poderiam reencher
vasilhames de qualquer outra marca com o seu próprio gás. Como resultado, a
marca deixaria de sinalizar a empresa que encheu e comercializou aquele botijão,
bem como a distribuidora que fez a sua manutenção. Por conseguinte, nem
consumidores nem autoridades �scalizadoras conseguiriam identi�car quem
exatamente é responsável por um dado vasilhame em circulação.
4

O intuito dessa alteração, ventilada pela ANP e, mais recentemente, pelo Ministério
5
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da Economia, parece paradoxalmente ser uma tentativa, louvável, de promover
mais competição no setor brasileiro de GLP, permitindo que novos agentes tenham
acesso a botijões. É duvidoso, porém, se tal medida alcançaria esta �nalidade pró6

competitiva. Ao mesmo tempo, ela gera alguns problemas potencialmente graves.

Primeiro, ao inutilizar uma das principais variáveis competitivas do setor de GLP
envasado – a marca –, a medida estudada parece caminhar em sentido oposto ao
de incremento de competição.
Por outro lado, além de não promover a concorrência, a proposta virtualmente acaba
com as garantias e incentivos existentes relacionados à rastreabilidade,
responsabilização e segurança dos botijões em circulação. A�nal, que empresa
investirá em manutenção do seu botijão para depois este ser usado por um free rider
concorrente? Qual empresa investirá em segurança do vasilhame, se no caso de um
acidente ninguém conseguirá identi�cá-la? E como, de fato, as autoridades
conseguirão rastrear e responsabilizar empresas cujos botijões sejam
problemáticos? A questão é séria, pois pode levar à substituição de um modelo
seguro e rastreável, por um cenário em que imperaria o efeito carona, com a
crescente introdução de produtos de má qualidade, gerando riscos à vida e à
7

propriedade dos consumidores.
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Por �m, surge também uma questão central: quem vai pagar a conta pela virtual
perda de inúmeros investimentos feitos pelas �rmas incumbentes ao longo dos
anos, em razão da possível introdução de um modelo regulatório que quebra
grandemente os incentivos previamente sinalizados pela regulação atual e que
introduz uma política potencialmente amparada em um efeito carona sobre os
investimentos de terceiros?
Veja-se que, para a instalação do atual modelo, estabelecido, determinado e
incentivado pelo próprio Estado e, além disso, em parte responsável pela
estruturação e pelo desenvolvimento do setor de GLP no país, foram realizados
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/concorrencia-seguranca-e-expropriacao-regulatoria-o-fim-da-marca-nos-botijoes-04092019
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intensos investimentos, por diversos agentes do setor. Citam-se alguns, a título de
exemplo.
Primeiro, os próprios botijões. Pelas normas atuais, cada distribuidora deve aportar
ao mercado, com a sua marca, a quantidade de vasilhames su�ciente para carregar
8
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o gás que comercializa. O que já leva a uma importante questão: os eventuais
entrantes no novo modelo estudado pelo Poder Executivo Federal, para além de
poderem usar os botijões com as marcas dos incumbentes que nela investiram,
poderão entrar sem aportar novos botijões, pegando ainda mais carona nos
investimentos alheios?
Houve, é claro, algum esforço ou ganho relacionado ao estabelecimento da marca
de cada empresa, para com o tempo ser reconhecida como um símbolo de
con�ança e procedência, o que também, no novo modelo, seria perdido ou
apropriado por terceiros, de graça.
Finalmente, o atual modelo de enchimento e comercialização de vasilhames de
marca própria é o responsável pelos maciços investimentos, por parte das
distribuidoras, na manutenção e na preservação do parque brasileiro de botijões.
Para ilustrar tais investimentos, tome-se como exemplo os recipientes
transportáveis de 13 kg, os mais usados nas casas brasileiras: são, anualmente,
mais de 10 milhões de botijões requali�cados e cerca de 2,5 de vasilhames novos
9
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inseridos no mercado. Com esses investimentos, garante-se que o parque brasileiro
de botijões seja composto por cilindros de GLP que tem se mostrado
estatisticamente seguros. Como dito, as distribuidoras hoje têm grandes incentivos
para fazer isso, pois, no atual modelo, são facilmente responsabilizáveis. No novo,
não mais. Vê-se aqui também, portanto, o perdimento de investimentos passados,
ou o seu compartilhamento com free riders, e fortes desincentivos para
investimentos futuros.
Falando em desincentivos a investimentos futuros, também não é atrativo ver um
Estado trocar por completo, de uma hora para outra, o modelo regulatório que ele
próprio instalou e reiterou, demandando pesados dispêndios de recursos. Tudo isso
em troca de �ns com resultados bastante duvidosos e potencialmente contrários ao
que se almeja.
Afora os potenciais riscos à concorrência, à segurança e aos investimentos no setor,
porém, surge também a pergunta sobre como será encarada a perda, ou
compartilhamento compulsório com terceiros, dos investimentos passados dos
agentes privados. Na nova proposta de modelo regulatório, não foi apontado se ou
como tais perdas serão repostas. Mais do que isso, não há apenas perda de
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/concorrencia-seguranca-e-expropriacao-regulatoria-o-fim-da-marca-nos-botijoes-04092019
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investimentos passados, mas, também, de resultados futuros das distribuidoras
originados desses investimentos. Fato é que os investimentos feitos por tais
agentes foram motivados pela garantia de que os botijões, sob sua responsabilidade
e com a sua marca estampada, só seriam enchidos e comercializados por eles
próprios. No novo modelo ventilado, tal garantia é abandonada.

Concorrência, segurança e expropriação regulatória: o fim da marca nos botijões

Não é de todo exagerado dizer que a alteração ventilada poderia gerar uma espécie
de “expropriação regulatória” em desfavor dos agentes desse mercado que nele
investiram. Trata-se de uma quebra de paradigma regulatório ou, em outras palavras,
de uma quebra contratual por parte do regulador. Há uma ruptura e gera-se um
cenário de incerteza e de insegurança jurídica, o que, a princípio, também é contrário
10 11

ao objetivo dos reguladores. –
É preciso pensar duas vezes.

_________________________________________________________________
1 A sinalização é, nesse caso, uma redutora de assimetrias de informação entre ofertantes e

consumidores. Vide, por exemplo: SPENCE, Michael. Job Market Signaling. The Quarterly
Journal of Economics, v. 87(3), pp. 355-374, 1973.
2 SINDIGÁS. Panorama do Setor de GLP em Movimento. 35ª ed., jul./2019.

Disponível em: < http://www.sindigas.org.br/novosite/wpcontent/uploads/2019/08/NOVO-GLP-EM-MOVIMENTO_JULHO_V1.pdf>. Acesso
em 22 de ago. de 2019.
3 A Resolução ANP nº 15/2005 também estabeleceu ser proibido o enchimento e a

comercialização de botijões de OM.
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4 Por meio da Tomada Pública de Contribuições nº 07/2018. Disponível em: <

http://www.anp.gov.br/consultas-audiencias-publicas/370-tomada-publica-decontribuicoes/4853-tomada-publica-de-contribuicoes-n-7-2018>. Acesso em 22
de ago. de 2019.
5 BRASIL, Ministério da Economia. Visão da Secap sobre o Setor de Energia O

‘choque de energia barata’ chegará ao preço do gás de cozinha?, 2019. Disponível
em: <https://epbr.com.br/wp-content/uploads/2019/08/nota_glp_secap.pdf>.
Acesso em 22 de ago. de 2019.
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6 É sintomático que cerca de 95% dos mais diversos agentes que se manifestaram

junto à ANP, no âmbito da Tomada Pública de Contribuições nº 07/2018, tenham
sido contrários a tal alteração.
7 Haveria, assim, um cenário de assimetria informacional entre ofertantes, de um

Concorrência, segurança e expropriação regulatória: o fim da marca nos botijões

lado, e consumidores e autoridades �scalizadoras, de outro, o qual tenderia a fazer
com que o mercado, com o tempo, fosse composto apenas por produtos de
procedência duvidosa e qualidade ruim (AKERLOF, George A. The Market for
Lemons. The Quarterly Journal of Economics, v. 84, pp. 488-500, 1970).
8 Art. 11, VII, Resolução ANP nº 49/2016.
9 SINDIGÁS. Panorama do Setor de GLP em Movimento. 34ª ed., mai./2019.

Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/novosite/wpcontent/uploads/2019/06/NOVO-GLP-EM-MOVIMENTO_MAIO_VF.pdf>. Acesso
em 08 de ago. de 2019.
10 Nesse sentido: “(…) no caso dos setores regulados em que há concorrência, o

objetivo tem que ser a garantia contra a instabilidade sistêmica” (SALOMÃO FILHO,
Calixto. Regulação da Atividade Econômica (Princípios e fundamentos jurídicos).
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 82).
11 “(…) no tange às relações jurídicas de cunho econômico, em especial, deve a norma dar ao

indivíduo a possibilidade de calcular, com alguma previsibilidade, as consequências de suas
ações“ (PINHEIRO, Armando C. Segurança Jurídica, Crescimento e Exportações. Texto para
Discussão nº 1125. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2005, p. 2).
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Marca estampada
no botijão: uma garantia
para o consumidor
Sergio Bandeira de Mello

Ao comprar GLP, o consumidor tem o direito de trocar seu botijão por outro
recipiente cheio, de qualquer marca à sua escolha. Assim ele recebe sempre um botijão
em perfeitas condições, mesmo entregando em troca um botijão vazio em mau estado. Para
que isso seja possível, existem centros de destroca em todas as regiões do país, onde
cada distribuidora deposita os recipientes de outras marcas e retira igual quantidade
de vasilhame de sua marca. Somente depois de uma rigorosa manutenção, os botijões
são encaminhados às instalações de envasamento, para que voltem às residências dos
consumidores, novamente cheios de gás. Assim o consumidor pode estar seguro de ter
sempre em sua casa um botijão em perfeitas condições de uso. A destroca de botijões,
com intercambialidade de marcas, é um ativo para o consumidor.

A hipótese de se permitir o enchimento fracionado e a comercialização de GLP
sem a garantia da marca estampada no botijão significa inviabilizar o processo de
requalificação e o investimento em novos botijões. Qual seria a motivação de uma
empresa para investir em novos recipientes ou fazer manutenção desses botijões, se
os concorrentes também puderem usá-los como se fosse a sua marca?
O sistema adotado no Brasil serve de modelo e referência para diversos países
em todo o mundo. Será que vamos retroceder para uma situação de desrespeito à marca,
com a permissão de enchimento de botijões de qualquer marca? Isso tornaria inviável
o modelo de requalificação e colocaria em risco o consumidor final?

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás em 20.09.2019.

Voltar ao índice

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Acabar com o respeito à marca seria um verdadeiro esgotamento nas condições de
uso dos botijões, por falta de responsáveis para sua manutenção. O Sindigás fez estudos
minuciosos sobre essas questões, que foram apresentados à ANP, e temos certeza de
que serão, a seu tempo, apreciados.

Marca estampada no botijão: uma garantia para o consumidor

O fim da intercambialidade e do respeito da marca levaria à ruína o parque
total de cilindros de GLP em nosso país. Essa proposta é sustentada por empresas que
pretendem ingressar no mercado oferecendo aumento de competitividade, mas que na
verdade vão negligenciar as obrigações e responsabilidades, que são muitas no caso
do GLP, pois a segurança do consumidor está em jogo.
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Queremos mercados
concorrenciais
ou anárquicos?
Adriano Pires

Discussão apaixonada de nós contra eles nunca leva a lugar algum. No Programa
Novo Mercado do Gás, o Governo tenta, com razão acabar com o monopólio da Petrobras e
abrir espaço para nova concorrência. De forma equivocada fala em quebrar o monopólio
natural das distribuidoras de gás estaduais e traz a reboque o GLP (Gás Liquefeito de
Petróleo), mas parece não entender que o GLP não é gás natural.

O Governo não possui uma máquina de fiscalização para tomar conta e identificar
os fraudadores, quando sabemos que no mercado atual já não se consegue evitar o
transporte e venda de botijões em pontos de venda informais e clandestinos.
O Estado, entendido aqui por todos os elementos, de Prefeituras ao Governo Federal,
não consegue impedir que vendas de GLP caiam sob controle de Milícias e Traficantes.
Por que não atacar estes mini monopólios? Ali, nestas comunidades carentes, paga-se
mais caro por este e outros produtos, e as garantias são escassas. Estes serão incentivados
a envasar GLP nos cilindros?
O Governo está colocando nas suas contas o custo da bagunça, da anarquia e o
custo de aumentar sua capacidade de fiscalização? Claro que não. Se o fizer, arquiva o
palpite infeliz, seja de encher botijões fracionados ou da venda direta de etanol e mesmo
a venda de TRRs direto em postos revendedores.
A presença da marca na comercialização de GLP representa, de um lado, o
comprometimento das empresas com o produto fornecido e, de outro lado, uma proteção
ao consumidor, que assim identifica os responsáveis pelo produto. Ou seja, a marca no
botijão significa obrigação com os consumidores. E neste debate os consumidores têm
sido colocados bem a margem.
É hora de ter uma Análise de Impacto Regulatória (AIR) feita na Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), começando pela elaboração do problema a
ser superado, e parar com o “eu acho” versus “eu não acho”. Esse tipo de debate somente
aumenta a polarização e tira o foco técnico. O Fla x Flu não se adequa a gravidade do tema.
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causando concorrência desleal, não trazendo queda de preços e gerando insegurança para
os consumidores. E preciso analisar esse trade off. Não existe impeditivo, mas parece que
o Governo pensa, influenciado pelas promessas dos que não tem capacidade de investir
no sistema de garantias ao consumidor, que permitir matar sistemas e manutenção dos
botijões e de rastreabilidade de responsabilidade pode aumentar a concorrência.

Queremos mercados concorrenciais ou anárquicos

N o m erca d o d e g á s n a t u ra l , co m o f i m d o m o n o p ó l i o d a P e t ro bra s ,
teremos players importantes, pois não existe espaço para Free Riders, agentes que jogam
com os ativos de outros. Já no mercado do GLP existem quase 20 distribuidoras e qualquer
um pode ingressar no mercado, bastando fazer os investimentos necessários para jogar
o mesmo jogo dos demais. Mudar a regulação acabando com a marca teremos do dia para
a noite umas 200 distribuidoras como ocorreu com os combustíveis no governo Collor,

64

Claro que se pode encher botijão fracionado. Porém, não seriam os que circulam
no mercado atual. Por serem embalagens pré-medidas exigiriam outros botijões, novos,
equipados adequadamente, mais caros que os atuais, com mais válvulas de segurança,
e os locais não seriam na porta do consumidor. Portanto, as perguntas de uma AIR
seriam: qual problema queremos superar, como e qual o resultado para a sociedade?
Quanto se paga? Quanto se passaria a pagar? Sempre considerando todos os custos
estruturais envolvidos.
As propostas, da forma que estão colocadas sobre a mesa, tem potencial de gerar
desordem, introduzir fraudes e riscos. O resultado será negativo à sociedade.
No Novo Mercado de Gás a equação principal está na abertura de possibilidade de
múltiplos fornecedores para a distribuidoras, fato que trará nova dinâmica concorrencial
ao setor. Já no caso do GLP, a destruição de um sistema virtuoso, para experimentar
algo imprevisível não parece ser o caminho certo para um produto de alta relevância
social e de manuseio perigoso.

Voltar ao índice

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Adriano Pires é Sócio Diretor no CBIE – Centro Brasileiro de Infraestrutura.
Este artigo foi publicado no Estadão e disponibilizado
no site do Sindigás em 26.08.2019 (Fonte: Estadão).

Queremos mercados concorrenciais ou anárquicos

Queremos mercados concorrenciais ou anárquicos? E sempre bom lembrar que a
liberdade econômica e uma peca mestre, mas não é a única, da doutrina liberal.
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Reformas no mercado
de GLP e seus riscos
Helder Queiroz
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)

Reformas no mercado de GLP e seus riscos

Helder Queiroz, professor do Grupo de Economia da Energia/IE/UFRJ.
Este artigo foi publicado no Jornal Valor Econômico em 16.08.2018.
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Explicando o
gás de cozinha
Adriano Pires

A redução do preço do gás de cozinha voltou à pauta no governo Bolsonaro.
O movimento é esperado, já que o gás de cozinha é utilizado por 98% das famílias
brasileiras. Esse energético abastece quase 70 milhões de residências e, por ser a
única fonte de cocção de alimentos para a população de baixa renda, é alvo frequente
de políticas populistas e eleitoreiras. O maior exemplo foi durante o governo do PT,
quando a Petrobras foi obrigada a congelar o preço na refinaria do botijão de 13 kg de
2003 a 2015. A medida causou um prejuízo de aproximadamente R$ 35 bilhões para
a empresa, em valores nominais. É bom lembrar que uma das principais promessas do
candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, foi a redução do preço
do gás de cozinha para R$ 49.
Preços artificiais acabam criando uma série de distorções. Dois exemplos claros

O enchimento fracionado do botijão P-13 voltou à pauta após ter sido discutido em
2018 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Quando
analisamos de forma cuidadosa a medida podemos destacar seus erros, evidenciando
a falta de entendimento do mercado por parte dos tomadores de decisão.
Um olhar superficial pode indicar que o processo seria simples, com o consumidor
levando o botijão até um posto de reabastecimento e injetando a quantidade de gás
desejada, assim como fazemos com o combustível do carro nos postos de gasolina.
Porém, não cabe comparação entre as atividades, seja por aspectos logísticos ou por
razões de segurança. Já imaginou transportar um botijão que vazio pesa cerca de 15kg
e cheio pode chegar a quase 30kg? Não parece ser tarefa fácil. Além disso, o processo
de envasamento dos botijões envolve normas detalhadas de segurança do Inmetro e da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Uma das exigências de segurança
é o distanciamento de áreas residenciais, o que adiciona mais um componente logístico
às dificuldades do processo.
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Um dos principais focos do governo é fornecer gás natural a preços competitivos,
com o slogan Choque de Energia Barata. Isso ficou bem claro no último dia 23 de julho,
quando foi lançado o Novo Mercado de Gás. Nessa ocasião, falou-se de maneira equivocada
sobre redução dos preços do gás de cozinha, defendendo a adoção do enchimento
fracionado e a permissão da venda de botijões sem a marca do distribuidor. Além disso,
foi dito que o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) vai cair como resultado de uma
maior oferta de gás natural do pré-sal, que vai reduzir a importação. Esquecem que o
GLP, como a gasolina e o diesel, são commodities com preços determinados pelo mercado
internacional e pelo câmbio.

Explicando o gás de cozinha

são: (1) a diferença de preços entre o botijão de 13 kg e o vendido a granel para grandes
consumidores; e (2) a concorrência desleal entre o gás de cozinha e o gás natural encanado,
que inibe investimentos das distribuidoras de gás natural e dá sinais econômicos
errados para os consumidores. O governo deveria corrigir essas distorções por meio
de uma política social, e não de uma política energética. Mas o que estamos vendo são
soluções nada sociais, que não vão reduzir preço nem melhorar a fiscalização, além de
comprometer o nível de segurança para toda a sociedade.
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A permissão da venda de botijões sem a marca da distribuidora também envolve
questões de segurança, pois levaria essas empresas a relaxarem na manutenção dos
vasilhames. Para se ter ideia, foram investidos R$ 700 milhões só em 2018, com quase
500 mil botijões inutilizados e mais de 10 milhões requalificados. A marca estampada nos
cilindros permite identificar as empresas responsáveis por eventuais não conformidades
e por acidentes que possam ocorrer. Isso tudo em prol do consumidor.
Em relação à redução de preço, a medida é um tiro no pé. Como qualquer produto,
o GLP se beneficia da economia de escala. Ou seja, o preço final do gás de cozinha seria
mais alto, porque a venda fracionada reduziria a escala das distribuidoras sem reduzir
o custo do enchimento na mesma proporção. A opção de enchimento fracionado exigiria
a instalação de novas centrais para reabastecimento e aumentaria o preço por quilo,
encarecendo o produto. Assim, uma embalagem fracionada é tudo menos social, porque
o produto sai mais caro.
Se o objetivo é garantir um preço mais barato para o gás de cozinha e com isso
beneficiar a população de baixa renda, precisamos elaborar uma política social, ou
melhor, uma tarifa social para o gás de cozinha consumido pelas camadas de baixa renda.
O governo poderia se inspirar na tarifa social de energia elétrica, que hoje beneficia
cerca de 8,7 milhões de famílias. A ideia seria criar um vale gás, não nos moldes do
governo FHC, mas semelhante ao atual vale transporte, que seria carregado com o valor
do benefício concedido a essas famílias.

Voltar ao índice

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Adriano Pires é Sócio Diretor no CBIE – Centro Brasileiro de Infraestrutura.
Este artigo foi publicado no Poder 360 e disponibilizado no site do Sindigás em 30.07.2019.

Explicando o gás de cozinha

Ao invés de inventar soluções mirabolantes, ineficientes e populistas para o gás
de cozinha seria mais produtivo discutir a carga tributária e adotar uma tarifa social
que poria fim à atual política de “Robin Hood às avessas”.
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EDMILSON MOUTINHO DOS SANTOS
22 MAIO 2019
EDSANTOS@IEE.USP.BR

FORUM PERMANENTE DO GLP
Rio de Janeiro – 22/05/2019

Questões-Chave sobre a Regulação do Mercado de
GLP
Prof. Helder Queiroz
Instituto de Economia
Universidade Federal do Rio de Janeiro
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DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE - ADVOCACIA

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
DANIEL RAICHELIS DEGENSZAJN

A consulta:

O que foi efetivamente decidido pelo Col. Supremo
Tribunal Federal

no

julgamento

DE INCONSTITUCIONALIDADE

da

AÇÃO

DIRETA

n. 2.359-4/ES?

Qual a atual orientação do Col. Supremo Tribunal Federal

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

Opinião legal

sobre a competência dos Estados-membros para legislar sobre
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derivados de petróleo?
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2

1. A consulta, seu objeto e a regulação vigente à época da
propositura

da

demanda.

O

SINDICATO

NACIONAL

DAS

EMPRESAS

DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO – SINDIGÁS, que ora nos
consulta, é uma entidade criada com a finalidade de estudar, coordenar, proteger e
representar a categoria nas mais variadas e diversas instâncias, tendo figurado como
amicus curiae no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela

Estado do Espírito Santo, composta por três artigos, e foi julgada improcedente na
sessão do Col. Pleno do Supremo Tribunal Federal em 27 de setembro de 2006.
Em razão de recentes debates em diversos fóruns administrativos
sobre a matéria objeto da disciplina da referida lei, alçou-se ao centro de discussões
questões que vão muito além do que debatido e decidido nesse processo objetivo
pelo Pleno do Col. Supremo Tribunal Federal, e sobre isso somos chamados a nos
manifestar.
Eis a questão da presente opinião legal: o que decidiu o Col.
Supremo Tribunal Federal ao julgar em controle concentrado a ação direta proposta
pela CNI em face da lei est. n. 5.652/98? Teria o Col. Supremo Tribunal Federal
ingressado no exame material da norma e reconhecido como válida a autorização de
utilização de botijões de outras marcas (OM)? Ou a matéria foi examinada única e
exclusivamente sob a perspectiva formal relativa aos limites da competência
concorrente do consumidor pelo legislativo estadual?
Vale lembrar que na data da propositura da ADI a AGÊNCIA
NACIONAL DE PETRÓLEO acabara de ter sua criação determinada pela lei n. 9.478, de
6 de agosto de 1997, mas foi apenas em 1998, por meio do decreto n. 2.455/1998,
que a agência foi efetivamente estabelecida. Nessa fase inicial houve a chamada
rodada zero na qual participaram cem empresas para desenvolver atividades de
exploração e produção no país ao abrigo do regime de partilha, sob o novel regime
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI no já longínquo ano 2000. A ADI
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de concessão. A ANP não editou nenhuma resolução no período de 1998 a 2003,
mas apenas singelas “Portarias” para solucionar problemas pontuais de mercado,
notadamente relacionado ao preço máximo de botijões e outros assuntos não
relacionados ao gás liquefeito de petróleo – GLP. Vigorava à época uma vetusta
portaria do então extinto Ministério de Infra-estrutra (MINFRA n. 843/1990) que
continha, em seu art. 13, a vedação de guarda e comercialização de botijões de

derivados à ANP, de modo que vigorava um contexto claro de vazio normativo, onde
não havia uma sistematização das normas que regulavam o mercado de GLP.
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA – CNPE,
também instituído pela Lei do Petróleo, foi criado apenas em 21 de junho de 2000,
pelo decreto n. 3.520 daquele ano. Seu primeiro ato normativo foi editado apenas no
fim de setembro de 2001, mais de um ano após a propositura da ADI n. 2.359/ES. Na
data da propositura da ADIN, portanto, o CNPE ainda não existia na prática.
Em data próxima ao julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal
a ANP editou seu primeiro ato normativo sobre o tema. Tratava-se da
resolução ANP n. 15, de 18 de maio de 2005, que trouxe um arranjo sistemático de
diversas normas esparsas de órgãos da administração direta (notadamente o
Departamento Nacional de Combustíveis – DNC e o Ministério de Infra-estrutura –
MINFRA). Nos considerandos da resolução foi enfatizada a imprescindibilidade da
vedação ao enchimento de outras marcas para assegurar a segurança do produto e
sua fiscalização pela própria Agência. Confira-se:
“considerando que a identificação da marca comercial estampada em alto
relevo no corpo do recipiente transportável 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 de distribuição, na medida em que conduz à
compatibilização da quantidade de recipientes transportáveis de suas
marcas com os correspondentes mercados que exploram; e
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outras marcas quando cheios de GLP. A referida norma foi editada em data anterior
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considerando que a identificação da marca comercial no corpo do
recipiente transportável de GLP visa a atender, além de controles de
competência da ANP, a princípios do Código de Defesa do
Consumidor, assegurando a responsabilidade civil do distribuidor e
do revendedor perante o consumidor”

Por meio da resolução ANP n. 15/2005 a AGÊNCIA NACIONAL DE
Petróleo que a ela delegou esse poder-dever, a vedação de utilização de botijões de
outras marcas, conforme preceito insculpido no art. 21 da norma:
Art. 21. São vedados ao distribuidor o envasilhamento, a guarda ou
comercialização de recipiente transportável de outra marca de distribuidor,
cheio de GLP, exceto para guarda nos casos em que o distribuidor for
nomeado, por autoridade competente, fiel depositário do referido
recipiente.1

Foi nesse contexto e sem a participação da AGÊNCIA NACIONAL DE
PETRÓLEO ou mesmo da UNIÃO FEDERAL que o Col. Supremo Tribunal Federal foi
chamado a se manifestar em controle concentrado sobre a lei est. n. 5.652, de 26 de
maio de 1998.
O exame aprofundado das manifestações dos entes envolvidos e os
votos proferidos pelos srs. Ministros revelam objetivamente que apenas decidiu-se a
ação direta do ponto-de-vista formal, ou seja, que a lei versaria apenas sobre

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

PETRÓLEO introduziu, por ato normativo próprio e em cumprimento à Lei do

adequação material não foi objeto de exposição, tampouco de reflexão, pois o
próprio sr. Min. Relator excluiu esse exame ao propor o seu voto ao Col. Plenário.
Como será facilmente verificado, sequer se poderia cogitar do exame
material da lei sob o enfoque do mercado de distribuição de GLP sem a participação
da agência reguladora, pois para que fosse admissível o exame em tese dessa

. Atualmente vigora a mesma proibição, mas a disciplina normativa está contida na resolução
ANP n. 49, de 30.11.2016, esp. art. 26, inc. I.

1
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matéria a ANP (delegatária de amplos poderes de regulamentação, fiscalização e
autora de norma materialmente contrastante com o conteúdo material da lei) teria que
ter participado do processo. Sua ausência sequer foi notada no julgamento pelo
singelo motivo de que os srs. Ministros nada estavam a decidir sobre o mercado de
distribuição de GLP. Vejamos.
2. A petição inicial da ADI e seus fundamentos. A petição inicial
como elemento central e preponderante a eventual violação à competência privativa
da União descrita no art. 22, inc. I da Constituição Federal, cuja redação se reproduz
abaixo:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Segundo a argumentação erigida pela CNI, a lei capixaba violaria a
competência exclusiva da União em razão de a lei supostamente versar sobre
“direito penal” e “direito comercial”. A lei est. n. 5.652/98 disciplinaria matéria
própria de direito penal estando em contraste com a lei penal geral (crime contra
registro de marca tipificado no art. 190 do Código Penal) e com a lei comercial
(direito à propriedade da marca estabelecido no art. 129 da Lei de Propriedade
Industrial).
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portadora da demanda proposta pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA traz

como objeto o exame da inconstitucionalidade formal em razão da edição de lei por
estado-membro em confronto com os limites da competência estabelecida na
Constituição. Da petição inicial colhe-se a seguinte delimitação:
“a norma, em sua totalidade, (artigos 1º, 2º e 3º), não pode
existir validamente porque emanada de esfera de poder
absolutamente incompetente para legislar sobre a matéria, como se
demonstrará, incidindo sobre esta lei a pecha da
inconstitucionalidade” (fls. 4 dos autos).
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Ainda que se reconheça que a causa de pedir em ações de controle
concentrado seja aberta, é ônus do autor propor o debate e trazer os seus
fundamentos2 e a decisão ao final pela procedência ou improcedência terá seu
alcance delimitado pelos seus motivos determinantes.
Debateu-se no julgamento do Pleno do Col. Supremo Tribunal
Federal, como será tratado em pormenor nos itens seguintes, apenas se a lei estadual

ao monopólio da União em matéria de derivados de petróleo (CF, art. 177) ou
mesmo sobre eventual limitação decorrente de particularidades associadas ao
comércio (revenda e distribuição) de combustíveis de petróleo (CF, art. 238).
Tampouco se examinou a relação da lei estadual com as leis federais do petróleo
(notadamente a lei n. 9.478, de 6 de agosto de 1997 que criou a AGÊNCIA NACIONAL
DE

PETRÓLEO e o CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA) e sua eventual

incompatibilidade com o sistema existente. Rigorosamente nenhuma palavra foi
dedicada às normas e resoluções que disciplinavam a matéria editadas por órgão da
administração direta (Ministério de Infra-estrutura – Portaria MINFRA n. 843/1990)
ou indireta (na data do julgamento já vigorava a hoje revogada resolução ANP n.
15/2005 que regulava a distribuição de GLP em nível nacional). Enfocou-se, apenas
e exclusivamente, a competência do estado membro para legislar sobre o direito do
consumidor, sem nenhuma particularidade adicional relativa ao direito material
objeto da lei debatida.
Nenhuma alusão foi feita na petição inicial (e também nos debates
orais ou escritos) ao modo-de-ser do mercado de distribuição e suas características
associadas à vedação de utilização de botijões de outras marcas (os denominados
OM´s), à inexistência de identificação indestrutível e consequente irresponsabilidade
. “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. Embora
aberta a causa de pedir, uma vez envolvido o controle concentrado de constitucionalidade, a
inicial deve conter as razões pelas quais se tem como inconstitucional o preceito atacado” (Pleno,
ADI n. 3.185/ES, rel. Min. MARCO AURÉLIO MELLO, j. 10.10.2018, v.u.).

2
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estaria em contraste com a disciplina da competência exclusiva da União para regular
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em caso de acidente de consumo, ao fim da requalificação e manutenção dos
recipientes, de modo que nada que diga respeito ao conteúdo material da norma foi
objeto de exposição pela autora e de julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal.
3. A razão de decidir (ratio decidendi) do V. acórdão proferido
pelo Col. Supremo Tribunal Federal. Nada que não tenha sido debatido e decidido
orientação de um tribunal ou sua jurisprudência. O Col. Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ação direta proposta, limitou-se a decidir questões atinentes à
competência concorrente dos estados para legislar sobre direito do consumidor. Essa
questão pode ser extraída da leitura do próprio voto do sr. Relator, o Min. EROS
GRAU, e confirmada pelos demais votos proferidos pelos srs. Ministros que julgaram
a causa.
Causa estranheza a afirmação propalada por alguns agentes públicos
de que na decisão do Col. Supremo Tribunal Federal na referida ADI teriam sido
decididas questões relativas à propriedade do botijão ou que nela teria sido realizado
um exame sobre uma suposta constitucionalidade de um mercado de distribuição de
GLP em botijões sem respeito à marca. Somente uma leitura desatenta ou enviesada
– ou intencionalmente distorcida – poderia levar o incauto leitor a essa conclusão,
pois sobre isso nada pode ser colhido nos votos emitidos, nem mesmo no R. voto
proferido pelo sr. Min. Relator.
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pode ser imputado a uma decisão judicial, sobretudo quando se pretende investigar a

competência do Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal e a decisão é composta
pela soma das posições convergentes de cada um dos onze ministros que integram
a Col. Corte, formando um único pronunciamento judicial. Os votos não valem
isoladamente, mas sempre em cotejo uns com os outros para se identificar os pontos
de concordância qualificados como ratio decidendi (fundamentos convergentes e não
simplesmente argumentos). Os votos proferidos podem trilhar rumos diversos,
podem conter manifestações acessórias de pouca ou nenhuma relevância para além
DRBB - 896775v1 1033/25966

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

O julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade é de

88

8

do caso julgado ou até mesmo desnecessárias para o julgamento da causa. É o que se
denomina obiter dictum e que em nada influi no julgamento ou na futura
interpretação da decisão.3
No caso examinado todos os Ministros, sem exceção, analisaram a
questão sob o enfoque da competência constitucional do estado membro para legislar
sobre consumo, sem adentrar em nenhuma das questões que circundam o tema dos

Analisando em pormenor o voto do sr. Min. Relator EROS GRAU
verifica-se de modo claro que Sua Excelência afasta de plano ingressar em debates
que vão além do enfoque por ele proposto. Confira-se excerto do R. voto proferido:
“A matéria de proteção às marcas seria, segundo ele [a autora CNI],
disciplinada pela Lei federal n. 9.279 (...). A lei impugnada não dispõe,
contudo, a respeito dessa matéria” (fls. 148 dos autos da ADI).

E prossegue o sr. Min. Relator:
“o texto normativo questionado dispõe diretrizes relativamente ao
consumo de produtos acondicionados em recipientes reutilizáveis. Seus
preceitos versam sobre consumo de determinados produtos, matéria em
ralação à qual o Estado-membro detém competência legislativa (art. 23,
inciso V, da Constituição do Brasil” (fls. 149 dos autos).

Ao final do voto, o sr. Min. Relator enfatiza uma vez mais que a lei
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botijões de outras marcas ou de um mercado sem marca.

contidos em recipientes, embalagens, ou vasilhames, reutilizáveis” (fls. 152 dos
autos), o que revela de modo claro que Sua Excelência apenas examinou a questão
genérica relativa à comercialização de produtos em recipientes reutilizáveis, sendo
irrelevante para a formação da sua convicção o fato de tratar-se de um produto
perigoso, de um combustível, de um derivado de petróleo. Dessume-se do voto, com
. Obiter dictum: “Afirmação feita de passagem, geralmente sem interferir no tema em exame ou
alterar o que antes fora dito” (DINAMARCO, Vocabulário do processo civil, 2ª ed., S. Paulo,
Malheiros, 2014, n. 384, p. 380).

3
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clareza solar, que não houve uma inflexão sobre situações particulares, mas apenas
de modo geral e genérico. Ou seja, nada foi examinado sobre o conteúdo desses
recipientes, mas tão-somente sobre o conceito de reutilizáveis.
O sr. Ministro CARLOS AYRES BRITTO recentemente emitiu parecer
jurídico no qual concluiu pela vedação constitucional de utilização de outras marcas,
mas antes de tudo examinou o que havia sido decidido por ele próprio na

“Ainda preambularmente, é preciso abrir um parêntese para
esclarecer que, no julgamento da ADI 2.359/ES, enquanto Ministro do
Supremo Tribunal Federal, pude apreciar a constitucionalidade de lei
espírito-santense que versava a possibilidade de reutilização de
vasilhames, embalagens ou recipientes, independentemente da titularidade
da marca de origem. Sem embargo de eventual reconsideração, o voto que
proferi, na ocasião, limitou-se à dimensão formal da controvérsia, atinente
à competência legislativa do Estado-membro4. Competência que entendi
contemplada na perspectiva da normação da produção e do consumo, de
parelha com a proteção do consumidor, nos termos do incs. V e VIII do
art. 24 e do inc. V do art. 170 da Constituição. Neste parecer, a seu turno,
o foco analítico recai sobre a validade material de norma adstrita à
ambiência setorial da distribuição de gás liquefeito de petróleo.
1.5. Com efeito, por ocasião do julgamento da ADI 2.359/ES, a
questão constitucional que se apresentou ao STF transitava apenas no
plano formal ou da competência legislativa. Tratava-se de saber da aptidão
dos Estados-membros para versar, normativamente, o tema da reutilização
vasilhames, embalagens ou recipientes. Só e só. Sem que o conteúdo
prescritivo da lei capixaba tenha sido examinado sob a ótica da
compatibilidade material ou conteudística com a própria Constituição
Federal. É o que ressai do próprio voto-condutor, proferido pelo Ministro
Eros Grau” (parecer jurídico datado de 24 de setembro de 2019).
“Penso que o legislador espírito-santense laborou no campo da produção e do consumo, de parelha
com a proteção do consumidor, conforme lhe faculta a Constituição, sobretudo, especificamente nos
incisos V e VIII do artigo 24 e no inciso V do artigo 170” (ADI 2359, DJ 21/09/2006).

4
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ADI n. 2.359/ES. Trata-se de interpretação que não comporta questionamento pois o
sr. Ministro reporta, agora, o que ele próprio refletiu ao julgar a aludida ADI.
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O voto do sr. Ministro GILMAR MENDES não deixa nenhuma dúvida
de que no julgamento apenas examinou-se a questão formal e sem relação com os
aspectos próprios e particulares do mercado de distribuição de combustíveis de
petróleo e, sobretudo, que nada foi examinado sobre questões relativas a marcas.
Segundo Sua Excelência, o Min. GILMAR MENDES, a referência à marca contida no
voto do sr. Min. EROS GRAU é meramente instrumental e não houve exame sob esse

teremos um encontro com essa discussão a respeito da competência dos
Estados-membros para legislar sobre direito do consumidor, caracterizada
como de caráter suplementar, supletivo ou concorrente e de outras
questões que têm sido colocadas aqui, conforme este caso, direito de
marcas, patentes, propriedade industrial, direito civil, direito dos
contratos. Creio que teremos data marcada para fazermos algumas
distinções, até pensei que pudesse ser este o caso, mas, parece-me, tal
como bem caracterizado no voto do Relator, ainda que se faça referência
– e é uma referência instrumental – à questão das marcas, não se tratou
de legislação sobre marcas; portanto, a questão se refere tão-somente à
necessidade – questão essa elementar no direito do consumidor -,
possibilidade ao direito de conhecer o produto de que se cuida; um dos
princípios centrais da concepção, hoje, do direito do consumidor” (votovista, fls.158 dos autos).

Também o Min. MARCO AURÉLIO:
“acompanho o voto do relator e o faço de forma muito prazerosa,
uma vez que o tribunal começa a dar passos no sentido de realmente
conferir concretude à competência normativa dos Estados, homenageando
a federação, no campo da proteção do consumidor” (fls. 160 dos autos).

Resta claro, portanto, que o Col. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar improcedente a ação direta, examinou a questão sob o enfoque da
competência concorrente ou suplementar do Estado-membro para legislar sobre
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enfoque. Confira-se o voto-vista proferido:
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consumo. Essa conclusão emerge de uma visão holística dos votos proferidos,
colocando-os em cotejo analítico para extrair o ponto de convergência entre todos os
pronunciamentos.
4. Ainda a competência do Estado-membro: erro de premissa e
incompetência do Estado-membro em razão da existência de uma lei geral.
Conforme asseverado em item precedente, o contexto legislativo da época foi

diversos

votos

registrou-se

que

a

competência

do

Estado-membro estaria condicionada à inexistência de uma norma geral que
regulasse a matéria. Ou seja, a competência do Estado, segundo esses RR. Votos,
seria estritamente suplementar, atuando apenas diante da inexistência de uma norma
de caráter geral e enquanto não sobreviesse tal norma.
Eis o debate iniciado pelo sr. Min. CEZAR PELUSO:
“SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO. (...) Como essa matéria é de
ordem geral e não apresenta peculiaridades locais, porque é o
que ocorre me todos os lugares do Brasil, a única dúvida que
teria é se o Estado poderia intervir. Porém – a menos que o
eminente Relator ou outro Ministro me esclareça –, mão há
normas gerais que regulem tal matéria, e, em não havendo,
o art. 34, §3º, permite que os Estados legislem, e, nesse caso,
de maneira muito sensata, obrigando as distribuidoras a
identificar o produto comercializado para que o consumidor
não corra o riso de adquirir um produto pelo outro.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (RELATOR):

- Senhor Presidente,
cuidei de verificar isso, não há norma geral.

– Se não há norma geral,
subsidiariamente o Estado pode, neste caso, legislar até que
sobrevenha, por parte da União, norma de caráter geral que
discipline a matéria. Pedindo vênia à divergência, acompanho o
Relator.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO

DRBB - 896775v1 1033/25966

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Em

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

modificado pela edição da resolução n. 15/2005 da AGÊNCIA NACIONAL DE
PETRÓLEO.
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Esse tema foi agitado também nos votos dos srs. Ministros GILMAR
MENDES e SEPÚLVEDA PERTENCE:
– (...) de modo que, com
essas considerações, e também com as observações feitos pelo
Ministro Cezar Peluso, especialmente quanto à não-existência
– essa seria uma objeção relevante – de uma norma geral,
talvez o tema a contemplasse, mas, não havendo norma geral, o
próprio texto constitucional resolve essa eventual lacuna,
permitindo, então, que o legislador estadual o faça.
– (...) a outra dúvida
foi desfeita pelos esclarecimentos trazidos no voto do eminente
Ministro Cezar Peluso: não existindo norma geral federal sobre
o assunto, estamos salvos dessa dificuldade, que é grave, de
distinguir no campo da competência concorrente, até onde vai a
legislação de normas gerais e onde começa a legislação
estadual que, em princípio, há de ter especificidade a dizer
respeitos às peculiaridades do Estado.

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE

Observa-se, no entanto, que na data do julgamento, de fato, em
nenhuma manifestação dos entes envolvidos e diante do não-chamamento da
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, nenhuma alusão foi feita à existência efetiva de
norma geral editada em âmbito federal sobre a matéria.
Embora coubesse ao sr. Min. Relator ter respondido a indagação
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES

1990 e apenas um ano antes do julgamento o órgão regulador havia editado norma
geral com igual conteúdo vedando a utilização de botijões de outras marcas, o fato de
essa questão não ter sido enfrentada em nada altera a interpretação atual acerca do
alcance da decisão.
Os votos são amplamente convergentes no sentido de que a
existência da norma geral afasta a eficácia da norma estadual geral em sentido
contrário. Eis o que estabelece o art. 24, §4º da Constituição Federal:
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com informação correta, pois havia norma geral de âmbito federal proibitiva desde
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“A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.

Tendo em vista a existência de norma geral editada pela AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, a R. decisão tomada pelo Col. Supremo Tribunal Federal
tornou-se inócua ou limitada ao que se propôs, pois em nenhum momento a

art. 26 estabelece:
“O distribuidor de GLP somente poderá:
I - envasilhar recipientes transportáveis de GLP de sua marca, ou
de marca de terceiros, desde que possua contrato celebrado com outro
agente regulado que contenha cláusulas de envasilhamento de recipientes
transportáveis de GLP de marca de outro distribuidor; ou
II - comercializar GLP em recipientes transportáveis de GLP ou para
abastecimento de recipientes estacionários de GLP, de sua própria marca
ou de terceiros, desde que possua contrato de direito de uso da marca
homologado pela ANP”.

O V. acórdão da ADI n. 2.359/ES é claro ao condicionar a validade
da norma estadual à inexistência de norma de caráter geral editada em âmbito
federal. No caso, o poder normativo da ANP advém da lei que a criou (Lei do
Petróleo, arts. 7º e ss., esp. art. 8º e 9º), impondo-lhe deveres e responsabilidades,
notadamente regular e fiscalizar o mercado de distribuição de GLP. A lei outorgou à
ANP essa função normativa limitada e a edição da resolução referida é fruto dessa
competência delegada.5

5

“O poder normativo das agências decorre das próprias leis que as instituem, portanto, está-se diante
de uma delegação que não é incondicionada, uma vez que há parâmetros estabelecidos nos
ditames legais” (MEYER-PFLUNG, Samantha Ribeiro. “As Agências Reguladoras no Brasil e
seu Poder Normativo”. In MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva e MEYER-PFLUNG,
Samantha Ribeiro (Coords). A Intervenção do Estado no Domínio Econômico: condições e
limites. São Paulo: LTr, 2011.
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Atualmente está em vigor a resolução n. 49, de 2016, que em seu
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Col. Corte examinou materialmente a norma.
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A jurisprudência do COl. Supremo Tribunal Federal não comporta
dúvidas interpretativas sobre essa matéria:

substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24,
§ 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício
da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24,
por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar
a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma
geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela
Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais
impostos ao exercício da competência concorrente implica a
inconstitucionalidade formal da lei.” (STF, Tribunal Pleno).6

Portanto, a existência de norma geral contrastante com validade em
âmbito nacional retira o fundamento de validade da decisão, bem como suspende a
eficácia da norma estadual, nos termos do art. 24, §4º da Constituição.
Ademais, se por hipótese estivesse o Estado-membro munido de
função legislativa plena, em razão de suposta inexistência de normas gerais da União
para regulamentar a matéria (CF, art. 24, §3º), ainda assim seria inconstitucional uma
lei estadual que transborde os limites da unidade da federação. Tratando-se de

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

“A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente
não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de
cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar
as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou

lacuna, mas unicamente na medida necessária para atender as suas peculiaridades de
alcance regional. Em hipótese alguma tais normas poderão ultrapassar os limites da
autonomia estadual. As normas estaduais editadas para suprir suposta lacuna de
norma geral da União só podem ser gerais quanto ao seu conteúdo, mas nunca
quanto aos destinatários. Em outras palavras, seus efeitos devem ser restritos aos
limites do estado. O prof. TERCIO SAMPAIO FERRAZ é claro nesse sentido:
. STF, Pleno, ADI n. 3.356/PE, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 30.11.2017, v.u.

6
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competência concorrente, a Constituição autoriza o Estado membro a preencher a
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“o §3º do art. 24 regula o caso de inexistência de lei federal sobre
normas gerais, ou seja, de lacuna. A Constituição Federal, ocorrendo a
mencionada inexistência, autoriza o Estado federado a preenchê-la, isto é,
a legislar sobre normas gerais, mas apenas para atender a suas
peculiaridades. O Estado, assim, passa a exercer uma competência
legislativa plena, mas com função colmatora de lacuna, vale dizer, apenas
na medida necessária para exercer sua competência própria de legislador
sobre normas particulares sobre temas de interesse preponderantemente
regional. Ele pode, pois, legislar sobre normas gerais naquilo em que elas
constituem de possibilidade para a legislação própria sobre normas
particulares. Tais normas gerais estaduais com função colmatora por isso
mesmo só podem ser gerais quanto ao conteúdo, mas não quanto aos
destinatários: só obrigam nos limites da autonomia estadual. Em outras
palavras, na falta de norma geral da união, o Estado-membro, no exercício
da competência plena para editar normas gerais, não pode ultrapassar o
âmbito de sua autonomia, isto é, não pode editar normas gerais que
impliquem uma violação da competência concorrente dos demais Estados.
Isso implica que nem toda ausência de norma geral da União possa ser
colmatada: por exemplo, normas que impeçam ou dificultem a entrada de
produtos proveniente de outro Estado-membro” (Parecer Jurídico sobre
limitação da competência do Estado-membro para legislar).

Eventual norma sobre utilização de OM não ficará confinada aos
limites territoriais do Estado-membro (haverá evidente transbordamento em áreas de
fronteira interestaduais dada a dinâmica própria do mercado de distribuição de GLP).
Por conseguinte, deve ser examinada a inconstitucionalidade por outros fundamentos
não examinados na ADI n. 2.359/ES, mas contemplados na Constituição (CF, art. 24,

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia
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5. Competência da ANP para regular o mercado de distribuição
de GLP. O Col. Supremo Tribunal Federal assentou entendimento contrário ao
julgar a ADI n. 855/PR. A Constituição Federal, no art. 177, § 2o, incs. I a III
. CF, art. 24, §3º: “Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”.
8
“É possível que Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no exercício da competência que
lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses
que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie” (STF,
Pleno, ADPF n. 109, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 30.11.2017).
7
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§3º)7 e na jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal8.
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e no art. 238, determinou que a regulamentação do mercado de distribuição de
derivados de petróleo fosse realizada em sede infraconstitucional e, com amparo
específico no art. 177, § 2º, inc. III, a legislação atribuiu à ANP a competência para
exercer essa função regulamentadora, que anteriormente era desempenhada pelo

Foi portanto estabelecido pela Constituição Federal que a lei
disciplinará (I) a venda e revenda de combustíveis (art. 238); (II) o fornecimento dos
derivados de petróleo, entre os quais se inclui o GLP (art. 177, § 2o, inc. I); e
(III) o órgão técnico responsável pela regulamentação do mercado (art. 177, §2o,
inc. III). Em razão de tais normas serem de eficácia limitada – desprovidas dos meios
de ação essenciais ao seu exercício – reclamam o advento de uma “normatividade
ulterior que lhes desenvolva a eficácia” (JOSÉ AFONSO DA SILVA).10
No entanto, não cabia a qualquer unidade da federação editar as
regras necessárias para a plena eficácia das normas constitucionais acima referidas.
Tal prerrogativa é exclusiva da União, em razão da sua competência privativa para
legislar sobre energia (CF, art. 22, inc. IV). E foi exatamente isso que ocorreu com o
advento da lei federal n. 9.478, de 6 de agosto de 1997, bem como da lei federal
n. 9.847, de 26 de outubro de 1999, que estabeleceram expressamente a competência
da ANP para regulamentar o setor. Dispõe a lei n. 9.847/99:

. Estabelece a Lei do Petróleo, no art. 78: “implantada a ANP, ficará extinto o DNC. Parágrafo
único. Serão transferidos para a ANP o acervo técnico-patrimonial, as obrigações, os direitos e as
receitas do DNC”.
10
. Aplicabilidade das normas constitucionais, 6º ed., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 83.
9
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Art. 177, § 2o: “a lei a que se refere o § 1o disporá sobre:
I- a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o
território nacional; III- a estrutura e atribuições do órgão regulador do
monopólio da união”.
Art. 238: “a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de
petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de
matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição”.

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

DNC (Departamento Nacional de Combustível).9
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estocagem, distribuição, revenda, comercialização, avaliação
conformidade e certificação do petróleo, gás natural e seus derivados”.

de

Em nada destoa o disposto na lei 9.478, de 6 de agosto de 1997:
“Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíves - ANP, entidade integrante da Administração Federal
Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador
da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a regulação,
a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:
XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o
abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou
mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios.
Art. 9º Além das atribuições que lhe são conferidas no artigo
anterior, caberá à ANP exercer, a partir de sua implantação, as atribuições
do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, relacionadas com as
atividades de distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool,
observado o disposto no art. 78”.
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convênios por ela celebrados, por órgãos da Administração Pública direta
e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o. O abastecimento nacional de combustíveis é considerado de
utilidade pública e abrange as seguintes atividades:
I - produção, importação, exportação, refino, beneficiamento,
tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem,

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

“Art. 1o. A fiscalização das atividades relativas à indústria do
petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, bem como do
adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos
de Combustíveis, de que trata a Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997,
será realizada pela Agência Nacional do Petróleo - ANP ou, mediante
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Até a proteção ao consumidor invocada no julgamento da
ADI n. 2.359/ES é matéria afeta às competências da ANP. A esse respeito não deixa
dúvidas o decreto n. 2.455, de 14 de janeiro de 1998, que criou a ANP:
“art. 4º - À ANP compete:
I- implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de

Conclui-se que as leis definidoras da competência da ANP para
realizar sua atividade de agência controladora de atividade econômica foram
editadas por exigência da Constituição Federal. Esta exigiu o advento de lei federal
que, a um só tempo, estabelecesse regras gerais para regulamentação do mercado e
instituísse um órgão regulador que cuidasse da elaboração de regras específicas
acerca do seu escorreito funcionamento. E os termos da legislação ordinária advinda
por força da exigência constitucional afirmou de forma incontestável a competência
exclusiva da ANP para regulamentar o mercado. Todo esse raciocínio é
integralmente confirmado por precedentes do Col. Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, dentre os quais se destaca o seguinte:
“o art. 177 (§ 2º), da Constituição Federal, na redação dada pela
Emenda Constitucional n.º 9, de 09.11.1995, conjugado com o art. 238, da
mesma Carta, evidenciam que a intervenção regulatória da União sobre as
atividades econômicas integrantes da ‘Indústria do Petróleo’ constitui um
imperativo para a própria garantia do abastecimento de combustíveis em
todo o território nacional, assim como para a eficiente consecução dos
mais relevantes interesses públicos àquele segmento econômico
relacionados, tais como o primado da soberania nacional, a garantia da
incolumidade pública, a defesa dos consumidores e a defesa do meio
ambiente.
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do Capítulo I da Lei nº 9.478, de 1997, com ênfase na garantia do
suprimento de derivados de petróleo em todo o território nacional e na
proteção dos consumidores e usuários quanto a preço, qualidade e oferta
de produtos”.
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petróleo e gás natural, contida na política energética nacional, nos termos
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. TRF – 2ª Região, 6ª T., Ap. n. 1999.02.01.039744-1, rel. Des. SÉRGIO SCHWAITZER, v.u.,
j. 24.3.04.

11
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Nessa medida, com a edição da Lei do Petróleo (Lei n.º 9.478, de
06.08.1997) e a instituição da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO –
ANP como o órgão regulador da ‘Indústria do Petróleo’, nova dimensão
se verificou na disciplina daqueles preceitos constitucionais, os quais,
como normas de eficácia limitada que são, passaram a ser integrados pelo
diploma legal em referência.
Por oportuno, esclareça-se que, em virtude de definição expressa do
art. 6º, XIX, da Lei do Petróleo, denomina-se como ‘Indústria do
Petróleo’ o conjunto de atividades econômicas relacionadas com a
exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento,
transporte, importação e exportação de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos e seus derivados.
A teor do art. 8º (inc. XV) da Lei n. 9.478, de 06.08.1997, observase que a ANP tem por finalidade institucional justamente a de promover a
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas
integrantes da denominada ‘Indústria do Petróleo’.
No que tange especificamente à regulação das atividades de
distribuição, transporte e comercialização de combustíveis, a ANP teve a
si cometidas, aliás, de modo lícito e válido, as atribuições do extinto
DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS – DNC (art. 9º).
É de se notar, ainda, que a função de fiscalização das atividades
relativas à ‘Indústria do Petróleo’ e ao abastecimento nacional de
combustíveis, cometida regularmente a ANP, foi expressamente reiterada
pela Lei n. 9.847, de 26.10.1999 (art. 1º).
A ANP cumpre, assim, seus misteres institucionais notadamente mediante
a edição de atos normativos regulatórios das atividades do setor econômico em
referência, bem como mediante o desempenho de indispensável função
fiscalizatória do cumprimento de todo o ordenamento jurídico àquele aplicável.
Com efeito, vislumbra-se evidente que as Portarias da ANP referentes à
regulação e coordenação das atividades econômicas da ‘Indústria do Petróleo’,
em especial as relativas à disciplina e à coordenação das atividades
desempenháveis pelos agentes econômicos atuantes nos segmentos de
distribuição, transporte e comercialização de combustíveis, revelam-se
plenamente compatíveis com os preceitos constitucionais e legais pertinentes,
assim como com os cometimentos próprios da agência reguladora”.11
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E o Col. Supremo Tribunal Federal também afirmou a competência
da UNIÃO por meio da ANP para regulamentar o setor:

Ademais, a possibilidade de regulamentação do mercado por meio
de atos normativos federais editados pela administração (direta ou indireta), seja pelo
extinto Conselho Nacional do Petróleo, seja pela ANP, teve sua regularidade
destacada pelo Col. Supremo Tribunal Federal:
. STF, 1a T., RE n. 229.440-2/RN, rel. Min. ILMAR GALVÃO, j. 15.6.1999, v.u.

12
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I – a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o
território nacional;
II – as condições de contratação;
[...] Aí, o preceito já não reveste a natureza de norma de eficácia
contida, como a primeira, mas de norma de eficácia limitada, porque a
aplicabilidade depende de legislação. Mais precisamente, norma de
princípio institutivo, na referida classificação do renomado José Afonso da
Silva, por meio da qual o constituinte impôs à União o dever de assegurar
o fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional,
reservando ao legislador ordinário a tarefa de disciplinar a participação de
terceiros considerada indispensável à efetivação da garantia, participação
essa que, obviamente, abrange não apenas as atividades de importação e
refino, mas também as de distribuição, transporte, venda e revenda, todas
elas decisivas no processo de abastecimento de combustíveis. Aliás, no
que concerne às duas últimas atividades elencadas, foi explícito o
legislador constituinte, ao preceituar, no art. 238 da Carta, verbis:
Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de
petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matériasprimas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição.
Trata-se de providência que encontra ampla justificativa na própria
natureza dos produtos da espécie, sabidamente dos mais essenciais à vida
do homem moderno e dos que mais reclamam cuidados em seu depósito,
transporte e manuseio, em face do elevado grau de inflamabilidade que
possuem”.12
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“leia-se o referido texto:
Art. 177...
§ 2o A lei a que se refere o §1o disporá sobre:
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Diante de todo o exposto, afigura-se flagrantemente inconstitucional
sob o enfoque material toda e qualquer norma que estabeleça o modo de ser do
mercado de distribuição de energia.
Trata-se de questões não examinadas pelo Col. Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI n. 2.359/ES, pois esse caso não adentrou nos
pormenores do mercado de distribuição de combustíveis, limitando-se a enunciar a
competência suplementar do Estado-membro para legislar sobre consumo.
Ninguém questiona o quanto é complexo e estratégico o segmento
de distribuição de gás, que envolve o abastecimento de quase a totalidade
da população brasileira em todas as regiões do país.
Tamanha complexidade exige cuidados especiais (sobretudo em relação à
segurança) e regras definidas por órgão especializado nessa função
específica. Ademais, tem-se a necessidade de que as normas sejam
constantemente revistas e remodeladas em razão da dinâmica desse
mercado e da necessidade de abastecimento da população, que certamente
sofrerá muito em caso de crise na distribuição do produto, utilizado
em grande escala e precipuamente na cocção de alimentos. Foi justamente
para o resguardo desses interesses que a regulamentação do mercado
foi concentrada na AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, órgão que acima
de tudo detém o conhecimento técnico necessário para ditar políticas
nacionais de abastecimento, conforme os poderes que lhe foram investidos
pela Constituição e leis ordinárias.14
. STF, 1a T., RE n. 229.440-2/RN, rel. Min. ILMAR GALVÃO, j. 15.6.1999, v.u.
. “Historicamente, dois fatores determinaram a regulação de mercados e a criação de órgãos
reguladores especiais: a incapacidade de a dinâmica dos mercados frustrar o abuso do poder

13
14
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“a matéria, entretanto, foi disciplinada pelo legislador ordinário que,
muito antes da instituição do monopólio do petróleo em nome da União,
por meio do Decreto-Lei nº 395, de 29 de abril de 1938, não apenas
submeteu as referidas atividades ao controle do Governo Federal,
mas também delegou a sua disciplina ao Conselho Nacional do Petróleo.
A atribuição (...) foi cumprida pelo antigo Conselho Nacional do
Petróleo, por meio de resoluções que regulamentaram o exercício de
diversas atividades, entre elas, a de distribuidor de combustíveis líquidos
derivados de petróleo e a de transportador-revendedor-retalhista de
derivados de petróleo”.13
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O Col. Supremo Tribunal Federal, ao tratar da competência
concorrente dos estados e distrito federal para legislar sobre telecomunicações,
entendeu tratar-se de matéria que demanda normas uniformes em todo o país, em
raciocínio que se amolda ao presente caso:

Admitir que leis estaduais regulem casuisticamente um delicado
mercado, cujos agentes atuam em âmbito nacional, traz enorme risco à estabilidade do
setor.
Não foi por outra razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade da lei estadual paranaense que determinou às
distribuidoras providências relacionadas à proteção do consumidor. Trata-se da
ADI n 855/PR, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da lei
estadual que obrigava as distribuidoras pesarem os botijões nos caminhões. Importante
destacar que esse julgamento é ulterior ao julgamento da ADI n. 2.359/ES, mas o debate
foi mais amplo, acentuando-se que o mercado de distribuição de energia é
essencialmente nacional.

econômico cometido pelos agentes nele atuantes, exibam ou não os mercados situações
monopólicas, e assim a impossibilidade real de os mercados por si regularem-se; e a incapacidade
de o Poder Executivo, a partir de órgão de sua estrutura tradicional – presidência da república,
ministérios, departamentos, secretarias etc. – promover a regulação sob critérios exclusivamente
técnicos – isto é, na forma da Lei, estreme de injunções políticas – e com razoável celeridade”
(PEDRO DUTRA, “concorrência em mercado regulado: a ação da ANP”, in Revista de Direito
Administrativo, n. 229, jul-set, 2002, p. 336.
15
STF, Pleno, MC em ADIN n. 3.3221-1, rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 02.08.2006, v.m.
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os limites da competência da União e da competência concorrente do
Estado, porque se trata de matéria que exige normas de caráter geral para
todo o país, pois seu objeto é serviço prestado de igual modo em todo o
País, e que não pode, portanto, estar disciplinado por leis locais de
maneira diferenciada, sobretudo à vista da natureza do serviço prestado,
que vai de um ponto a outro do território nacional, no sentido de ida e
volta.”15

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

“Neste caso, o que está em jogo, em primeiro lugar [...], é confrontar
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Decidiu o plenário do Col. Supremo Tribunal Federal pela
incompetência do estado-membro em aplicação da norma constitucional inserta no
art. 22, inc. IV a qual estabelece a competência privativa da UNIÃO para legislar
sobre energia:
“inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da
princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de
direitos. 5. Ação julgada procedente”.16

O V. acórdão é preciso ao excluir a possibilidade de o Estado
legislar sobre combustíveis:
“onde reside, efetivamente, o vício a inquinar a lei atacada é,
segundo penso, na invasão da competência privativa conferida à União
para legislar sobre energia (art. 22, inc. IV). A amplitude do termo
(‘energia’), despido de adjetivação que lhe dedicavam Constituições
anteriores, torna induvidosa a inaptidão do Estado-membro para legislar
sobre qualquer espécie de combustível”.17

Eis o ponto fulcral que deve ser examinado: à mingua de
particularidade regionais ou locais, não compete aos Estados-membros legislar sobre
energia e sobre questões de abrangência nacional. O seguinte excerto do V. acórdão
não deixa qualquer dúvida sobre o pronunciamento do Col. Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria:

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

União para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV, 238). 4. Violação ao

sistema de caráter nacional, no tocante à sua distribuição, ainda que seja
feita estadual e municipalmente. Nesse sentido, a meu juízo, trata-se de
matéria que deve ser regulada no âmbito federal. Há o art. 22, inciso IV,
que assinala a competência privativa da União para legislar em matéria de
energia. E mais, o art. 238, ‘das disposições constitucionais gerais – um
dispositivo, que me parece interessante e aplicável, pertinente à matéria”.18
. STF, Pleno, ADI n. 855/PR, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, j. 6.3.08, DJe 27.3.09.
. STF, Pleno, ADI n. 855/PR, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, j. 6.3.08, DJe 27.3.09.
18
. STF, Pleno, ADI n. 855/PR, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, j. 6.3.08, DJe 27.3.09.
16
17
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“o comércio de gás liquefeito de petróleo – GLP – constitui um
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Os motivos determinantes da decisão do plenário do Col. Supremo
Tribunal Federal demonstram que ao Estado-membro compete apenas regular
questões regionais e locais que não interfiram em um mercado nacional e não tenham
como objeto o mercado de distribuição de combustíveis.
6. Conclusão. O Col. Supremo Tribunal Federal ao julgar a
ADI n. 2.359/ES apenas decidiu sobre reutilização de recipientes e a necessidade de

norma estadual teria características próprias de uma lei geral e condicionou sua
validade formal à inexistência de uma norma federal em sentido contrário.
O julgamento da ADI n. 2.359/ES decorreu de uma ação direta
proposta no ano 2000, quando ainda sequer havia sido editada a resolução ANP
n. 15/2005, que regula de modo abrangente e exauriente o mercado de distribuição de
GLP, além de portadora de norma proibitiva em sentido contrário. A existência da
norma geral suspende a eficácia da norma estadual e retira o fundamento de validade
da própria decisão que tem como premissa a sua inexistência.
A ANP não integrou a relação jurídica processual, de modo que os
seus atos válidos em âmbito federal não foram questionados, tampouco afastados por
ordem do Col. Supremo Tribunal Federal. A ausência da agência reguladora revela
ainda que não houve ingresso pelos srs. Ministros nas questões afetas à sua
competência.
Por fim, inúmeros pronunciamentos ulteriores do Col. Supremo
Tribunal Federal – sobretudo o julgamento da ADI n. 855/PR, em março de 2008,
revelam o atual entendimento do Col. Tribunal quanto à incompetência do
Estado-membro para legislar sobre energia, reconhecendo especificamente que o
mercado de distribuição de GLP não está confinado às fronteiras estaduais e exige
tratamento nacional por meio da legislação federal e da AGÊNCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO, que detém poderes normativos limitados conferidos pela lei e pela
própria Constituição.
DRBB - 896775v1 1033/25966
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de distribuição de combustíveis de petróleo. O próprio Col. Pleno reconheceu que a

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

informação ao consumidor, sem adentrar nos pormenores relacionados ao mercado
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Portanto, não é verdadeira a afirmação de que no julgamento da ADI
n. 2.359/ES o Col. Supremo Tribunal Federal tenha emitido pronunciamento sobre o
mérito do conteúdo da lei est. n. 5.652, de 26 de maio de 1998, do Estado do Espírito
Santo, pois apenas julgou improcedente o pedido de inconstitucionalidade, com
ressalvas da inexistência de uma norma federal em sentido contrário, sob o
fundamento de que o Estado-membro tem competência supletiva para disciplinar
São Paulo, 15 de outubro de 2019.

Daniel Raichelis Degenszajn

OAB-SP n. 91.537

OAB-SP n. 248.678
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Cândido Rangel Dinamarco

Opinião Legal Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque – Advocacia

sobre os direitos do consumidor, notadamente o direito à informação.
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Introdução
O pilar do setor de GLP é a segurança, visto que se trata de produto altamente
inflamável, com potencial de causar graves acidentes mesmo em pouca quantidade. A
regulação do setor tem mecanismos que promovem os incentivos adequados para
as distribuidoras realizarem constantemente os investimentos em segurança.

implementados a partir do Código de Autorregulamentação de 1996, garantem que haja
rastreabilidade das distribuidoras em caso de qualquer sinistro, ou seja, que as
distribuidoras sejam responsabilizadas em caso de acidentes.
Desta forma, é através da manutenção e requalificação de recipientes que as
distribuidoras constroem a reputação de sua marca no mercado, garantindo a
segurança do consumidor, do operador e de toda a sociedade. Os investimentos
em segurança, portanto, afastam o risco de que as distribuidoras percam mercado
devido a um histórico de acidentes e/ou defeitos nos recipientes. Desta forma, zelar a
todo momento pela reputação da marca no mercado é fundamental no setor de
GLP.
Por exemplo, a energia contida em uma dinamite é equivalente a apenas 32 gramas de
GLP1. De acordo com estatísticas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
foram registrados 358 incêndios relacionados ao GLP em 20152. Estatísticas de
acidentes envolvendo GLP com laudos conclusivos informados às distribuidoras
indicam que os principais motivos de acidentes com GLP não estão relacionados a
falhas de manutenção de recipientes por parte das distribuidoras, mas sim a falhas
na instalação e uso inapropriado3 por parte dos usuários. Isto demonstra que a estrutura
de incentivos previstas na regulação é eficiente.

Uma grama de TNT possui 1 kcal, a mesma quantidade de dinamite (nitroglicerina) possui 60%
mais energia que o TNT. Como uma dinamite possui aproximadamente 230 gramas de
nitroglicerina, equivale a aproximadamente 368 kcal. O GLP, por sua vez, possui 11,5 kcal por
grama, necessitando de apenas 32 gramas para igualar a quantidade de energia de uma
dinamite.
2 Fonte: <www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=214426>. Acesso em: 14/09/2018.
3
Fonte:
<http://www.sindigas.org.br/novosite/wp-content/uploads/2018/05/Panorama-doGLP_Abril_2018.pdf>. Acesso em: 19/10/2018.
1
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e; 2) proibição do enchimento de recipientes de outras marcas. Estes dois mecanismos,
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Dentre eles, destacam-se: 1) obrigatoriedade de marca em alto relevo nas embalagens
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O perfil de consumo do GLP, que é utilizado principalmente na cocção de alimentos,
exige prontidão por parte das distribuidoras/revendedoras na entrega. Assim, as
distribuidoras e revendas estão dispersas de forma a proporcionar agilidade, que
somada à grande quantidade de recipientes (cerca de 117 milhões) permite realizar a
entrega no prazo desejado pelos consumidores, de cerca de 17 minutos4. Uma vez que
o produto é homogêneo, a competição entre as marcas se dá via preço e nível de

Os recipientes circulam entre residências, revendas, distribuidoras, requalificadoras,
centros de destroca e estoques, o que garante que sempre haverá um recipiente em
perfeito estado de uso pronto para ser entregue em um curto espaço de tempo. Esse
processo aumenta a vida útil do recipiente, garantindo ganhos socioambientais
derivados da logística reversa.
No Brasil há distribuidoras que operam nacionalmente e outras que operam
regionalmente, o que permite a cobertura de todo o território nacional. Atualmente,
100% dos municípios brasileiros são atendidos por pelo menos uma distribuidora
através da ampla rede de revendas.
Adicionalmente, a regulação dá ao consumidor o direito da portabilidade irrestrita,
garantindo o poder de trocar de marca e porte de recipiente a cada compra sem nenhum
custo adicional ou burocracia. Assim, o consumidor tem o poder de escolha preservado
e não fica vinculado, de nenhuma forma, a alguma distribuidora específica. A destroca,
por sua vez, faz com que o consumidor não seja responsável por levar o recipiente até
a distribuidora original, caso opte por trocar de marca, independentemente do estado do
recipiente apresentado pelo consumidor.
Esse sistema centralizado gera eficiências, percebidas pelo consumidor, visto que

Setor de GLP no Brasil: efeitos socioeconômicos da atual estrutura do mercado

serviço e, neste quesito, logística é fundamental.

entre os 20 setores com mais reclamações nos Procons de todo o país.
O modelo de distribuição brasileiro é similar ao adotado internacionalmente, a exemplo
do que se observa em 20 economias avaliadas pelo Banco Mundial5 em estudo recente.

4 Conforme pesquisa realizada pela Copernicus Marketing and Research, Disponível em:
<http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf>. Acesso em 24/08/2018.
5 Fonte: MATHEWS, W. G.; ZEISSIG, H. R. Residential Market for LPG: A Review of
Experience of 20 Developing Countries. The World Bank, 2011. Disponível em:
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mesmo estando em quase todas as residências do Brasil o setor de GLP não consta
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As diferenças entre os modelos de distribuição se justificam pelas especificidades
geográficas, climáticas e socioeconômicas de cada país. Dentre esses países avaliados
pelo estudo, apenas em Gana o consumidor é responsável por levar o recipiente até um
ponto de reenchimento. Lá, acidentes em plantas de reenchimento são recorrentes:
entre 2007 e 2017, mais de 250 pessoas morreram em acidentes relacionados ao
reenchimento de recipientes de GLP6.

acertadamente, pela segurança. A marca em alto relevo, instituída no Código de
Autorregulação, garante a rastreabilidade e, consequentemente, a responsabilização da
distribuidora em qualquer situação. Assim, investimentos constantes em segurança,
manutenção e qualidade de serviço preservam a reputação da marca no mercado fator
crucial para a sustentabilidade econômica do negócio. A portabilidade irrestrita, também
assegurada pela regulamentação, permite ao consumidor a escolha da marca a cada
compra, dificultando a vinculação de um cliente a uma marca específica, favorecendo a
competição. Assim, alia-se os efeitos positivos da eficiência logística centralizada com
a competição entre marcas em que o consumidor pode, a cada compra, exercer seu
poder de escolha, tendo a garantia do recebimento de um recipiente sempre em perfeito
estado de uso.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/554241468158082956/Residential-market-forLPG-a-review-of-experience-of-20-developing-countries>. Acesso em 23/08/2018
6
Fonte: <http://citifmonline.com/2017/10/09/250-ghanaians-have-died-from-fuel-explosionssince-2007/>. Acesso em 28/08/2018.
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ilustrados pelo infográfico abaixo. Conclui-se que no Brasil, a estrutura normativa prima,
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O presente trabalho, estruturado em quatro capítulos, avalia os aspectos supracitados,
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download/?id=214426>. Acesso em: 14/09/2018. | 2 Fonte: <http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf>. Acesso em 24/08/2018. | 3
Fonte: <http://www.anp.gov.br/images/DISTRIBUICAO_E_REVENDA/Distribuidor/ GLP/Requalificacao_Destroca/Programa_nacional_destroca_2018.pdf>. Acesso em 24/08/2018.

Notas:1 De acordo com estatísticas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foram registrados 358 incêndios relacionados ao GLP em 2015. Fonte: <www.fiesp.com.br/arquivo-
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2. Efeitos da regulamentação atual do setor
de GLP no Brasil

regulação do GLP dado

O GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) é um energético
essencial para a sociedade brasileira. Presente em 100%

que o produto é altamente

dos municípios e em aproximadamente 66 milhões de

inflamável e está presente

residências.

em 95% das residências
do Brasil

Nas residências, além da cocção de alimentos, o GLP
pode ser utilizado, por exemplo, no aquecimento de água

e na calefação de ambientes. De maneira não exaustiva, na indústria o GLP pode ser
utilizado em lavanderias, empilhadeiras, produção de asfalto, produção de papéis,
siderurgia, entre outros. No setor de comércio e serviços, pode ser aplicado em grande
escala em hospitais, na incineração de lixo, em restaurantes e padarias. Na
agropecuária, pode ser utilizado no combate a pragas, irrigação de colheitas, entre
outras aplicações.
O GLP, como outros combustíveis, é altamente inflamável, de forma que ter um
conjunto de regras a serem seguidas por todos os participantes das etapas de produção,
distribuição e revenda7 de GLP é fundamental para minimizar os riscos de acidentes.
Sendo assim, a regulamentação do setor de GLP é voltada para garantir a
segurança.
A necessidade de rigorosos protocolos de segurança em todos os elos da cadeia GLP
se justifica tendo em vista o grande potencial de prejuízos materiais e humanos em caso
de acidentes. Por exemplo, a energia contida em uma dinamite é equivalente a apenas
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Segurança é o pilar da

Estado de São Paulo, foram registrados 358 incêndios relacionados ao GLP em 20159.
As estatísticas de acidentes envolvendo GLP com laudos conclusivos informados às

7 A distribuição compreende o processo de transporte de GLP para as revendas, que levam o
produto até o consumidor final. Maiores detalhes estão na Figura 2, na página 14 deste capítulo.
8 Uma grama de TNT possui 1 kcal, a mesma quantidade de dinamite (nitroglicerina) possui 60%
mais energia que o TNT. Como uma dinamite possui aproximadamente 230 gramas de
nitroglicerina, equivale a aproximadamente 368 kcal. O GLP, por sua vez, possui 11,5 kcal por
grama, necessitando de apenas 32 gramas para igualar a quantidade de energia de uma
dinamite.
9 Fonte: <www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=214426>. Acesso em: 14/09/2018.
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32 gramas de GLP8. Ainda, de acordo com estatísticas do Corpo de Bombeiros do
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distribuidoras indicam que os principais motivos de acidentes com GLP estão
relacionados às falhas na instalação e uso inapropriado10 por parte dos usuários e não
há má condições dos recipientes, demonstrando que os incentivos existentes na
regulação são eficientes para fazer as distribuidoras investirem em segurança e
minimizar acidentes.
destaca-se

o

Código

de

Marca permite

Autorregulamentação de 1996, pelo qual se definiu a

rastreabilidade e

obrigatoriedade de estampagem da marca, a restrição de

responsabilização:

enchimento

apenas

nos

botijões

próprios,

a

enforcement da

implementação de sistema de requalificação de botijões

regulamentação

periodicamente e a sistemática de destroca de botijões
entre marcas.

A Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 334/96, reconhece a importância dos
benefícios trazidos pelo Código de Autorregulamentação, fixando prazos para a
implementação da sistemática de destroca e processo de requalificação de botijões.
Continuamente o MME e a ANP editam normas que atualizam a regulamentação
setorial. Dentre os diversos aspectos da regulação do setor de GLP, recentemente
destacam-se dois marcos regulatórios: a Resolução11 ANP nº 49 de 2016, que trata da
regulamentação da atividade de distribuição e a Resolução12 ANP nº 51 de 2016, que
trata da regulamentação da atividade de revenda.
A Resolução ANP nº 49 de 2016 estabelece, entre outras coisas, que só poderão ser
enchidos recipientes e tanques estacionários13 da marca própria do distribuidor
(Art. 26); o distribuidor deverá prestar assistência técnica ao consumidor (Art. 28); o
distribuidor só pode adquirir recipientes novos (Art. 30); os recipientes só podem ser

10
Fonte:
<http://www.sindigas.org.br/novosite/wp-content/uploads/2018/05/Panorama-doGLP_Abril_2018.pdf>. Acesso em: 19/10/2018.
11 Disponível em: <www.anp.gov.br/images/Distribuidor/GLP/ResANP49com709.pdf>. Acesso
em 17/06/2018.
12
Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=332580>. Acesso em
17/06/2018.
13 Tanques estacionários são utilizados principalmente por clientes comerciais de grande porte,
indústrias e por condomínios residenciais. Os tanques estacionários são enchidos por meio da
modalidade de distribuição a granel, feita pelas distribuidoras por meio de caminhões do tipo
bob-tail, que levam grande quantidade de GLP.
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enchidos na base de envase da distribuidora (Art. 31); A manutenção14 e
requalificação15 dos recipientes é de responsabilidade da distribuidora (Art. 37).
Sobre a Resolução ANP nº 51 de 2016, cabe destacar que o revendedor vinculado16
só poderá adquirir recipientes cheios de um único distribuidor de GLP, do qual
exiba marca comercial (Art. 10); o revendedor vinculado só poderá vender recipientes
cheios para outros revendedores vinculados, independentes e para o consumidor (Art.

de GLP efetuar o envase ou transferência de GLP entre recipientes, assim como o
abastecimento de tanques estacionários (Art. 25).
Ao determinar que os distribuidores só podem encher os seus próprios recipientes, que
as revendas e distribuidoras têm que garantir que a marca possa ser identificada no
recipiente vendido, que toda a manutenção e requalificação (ver Box 1) é de
responsabilidade do distribuidor e que as revendas e os distribuidores têm que oferecer
assistência técnica ao consumidor, a regulação está, em síntese, garantindo que haja
rastreabilidade do responsável pelos recipientes e, adicionalmente, que o consumidor
não tenha qualquer responsabilidade pela manutenção dos botijões. Assim, o
consumidor tem direito a ter um recipiente em perfeito estado de conservação a
cada compra.

Box 1 - Processo de manutenção e requalificação
A manutenção e requalificação de recipientes é uma exigência da regulamentação que visa
garantir as condições de uso do recipiente de GLP. A regulamentação prevê a inspeção visual
dos recipientes, que ocorre a cada vez que ele é reenchido. Nesta ocasião, caso seja identificado
alguma irregularidade com o recipiente, ele deve ser enviado para requalificação ou inutilização.

14 A manutenção é feita seguindo a NBR 8866, avaliando as condições físicas do recipiente, que
pode ser enviado para requalificação ou descarte, a depender da sua situação.
15 O processo de requalificação é feito seguindo a NBR 8865:2015 e é obrigatório após 15 anos
da fabricação, e depois, a cada 10 anos.
16 O revendedor vinculado é representante de uma distribuidora. O revendedor não vinculado,
também chamado de bandeira branca, pode vender recipientes de diversas marcas. No setor de
GLP, a maioria dos revendedores são vinculados.
17 O rótulo deve conter, em resumo: a data de enchimento; distribuidor que realizou o envase e
a comercialização; indicação de que o Gás é inflamável; cuidados com instalação, manuseio e
procedimentos em caso de vazamentos.
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marca do distribuidor responsável pelo recipiente (Art. 16)17; é vedado ao revendedor
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Mesmo aprovado na inspeção visual, há a obrigatoriedade de requalificação após os 15 primeiros
anos de vida útil passando, a partir daí, a ser obrigatória a cada 10 anos.
A LCA, com dados da ANP18, estimou que desde o início do Programa Nacional de
Requalificação, em 1996, até dezembro de 2017, passaram pelo processo de requalificação
cerca de 206 milhões de recipientes e que em média, 12% do parque de recipientes, estimado
atualmente em 117 milhões, passam pelo processo a cada ano. Também, foram adquiridos 59
milhões de novos recipientes desde o início do Programa Nacional de Requalificação.

assim como a publicidade dada a estas informações por parte da ANP, são elementos
fundamentais para garantir que as autoridades e a sociedade possam fiscalizar o poder público
e as empresas do setor, ampliando o controle sobre a segurança dos recipientes.
Assim, Programa Nacional de Requalificação é essencial para garantir a segurança do
consumidor, e a alta participação das empresas no programa decorre dos elevados incentivos
aos investimentos em segurança presente na regulamentação atual.

GLP é um produto
homogêneo. Empresas
buscam market share via
nível de serviço e preço.

Com a rastreabilidade, em caso de qualquer tipo de
problema técnico ou até mesmo acidentes mais graves, é
possível

identificar

quem

é

a

distribuidora

responsável pelo recipiente em questão. Trate-se,

Consumidor é favorecido

portanto, da possibilidade de haver responsabilização do

pela rivalidade do mercado

distribuidor por qualquer descumprimento à regulação,
danos materiais ou outros.

É evidente, portanto, que as condições de segurança previstas na regulamentação
estão diretamente ligadas à identificação da marca presente em alto relevo no
recipiente, ou seja, da marca da distribuidora. Uma vez que a marca é facilmente
reconhecida pelas autoridades, há um incentivo para as distribuidoras investirem em
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O acompanhamento mensal do processo de compra, inutilização e requalificação de recipientes,

processo judicial, multas ou questionamentos perante as mesmas. Estes investimentos
em segurança também preservam a reputação da marca no mercado, sendo, portanto,
de grande valia para as distribuidoras.
Dada as características do GLP, que é um produto homogêneo, ou seja, igual em todas
as distribuidoras, a competição se estabelece por meio de dois direcionadores

18 Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/images/DISTRIBUICAO_E_REVENDA/Distribuidor/GLP/Requalificacao
_Destroca/Programa_nacional_requalificacao-2017.pdf>. Acesso em 01/082018.
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processos de segurança que evitem qualquer tipo de problema que possa gerar um
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principais: preço e nível de serviço. As empresas que oferecem preços menores podem
atrair parte relevante da demanda. Isso cria um dinamismo elevado, com as empresas
buscando eficiência a ser repassada via preços mais baixos ao consumidor, visando
ampliar sua participação de mercado. Outra frente de competitividade é o nível de
serviço prestado, ou seja, a velocidade na entrega, estado dos recipientes, assistência
para instalação, dentre outros.

(de capacidade do
recipiente e marca)
consumidor exerce poder
de escolha da marca a
cada compra efetuada

Atualmente existem diversos aplicativos de celular, como
o Chama Gás, o Preço do Gás, dentre outros, que
permitem ao consumidor comparar, a cada compra, a
marca que estará disponível em menor tempo e qual o
preço associado. Os aplicativos somaram-se aos modos
de

compra

tradicionais

(telefone,

por

exemplo),

facilitando ainda mais o exercício de poder de escolha
do consumidor a cada compra efetuada.
As distribuidoras e revendedoras também oferecem a possibilidade de compra através
de sites e aplicativos, facilitando a comparação por parte do consumidor entre preços e
tempo de entrega. A distribuidora precisa primar pela eficiência para competir em preços
e serviços e conseguir manter/expandir sua participação de mercado através da
elevação do nível de serviço ao consumidor.
As distribuidoras e revendas buscam corresponder ao perfil da demanda de GLP,
ou seja, do consumidor de GLP, que exige tempo de entrega reduzidos, conforme será
abordado na próxima seção.
Outro aspecto importante da regulação do setor, é a portabilidade irrestrita de
recipientes (artigo 26º, inciso VII da Resolução ANP nº 51/2016). Através desta
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Com portabilidade irrestrita

apenas pelo conteúdo (GLP) ao invés de pegar pelo conteúdo e embalagem (estrutura
de metal), como ocorre em uma primeira compra.
Através da portabilidade, não há necessidade de pagar pela embalagem em nenhum
outro momento, independentemente se a compra está sendo feita com outra
distribuidora ou revendedora e com outro porte de recipiente19. Ainda, a distribuidora,

19 O consumidor tem o direito de trocar um recipiente de 5 kg para um de 13 kg, por exemplo,
sem que ele tenha que pagar um valor adicional pela embalagem de metal do recipiente maior.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

previsão regulatória, os consumidores podem trocar de marca de recipiente pagando
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no momento da venda, é obrigada a recolher o recipiente vazio da marca
concorrente (se estiver com o consumidor a quem ela efetuou a venda). De posse
desse botijão vazio da marca concorrente, a distribuidora se desloca até um
centro de destroca ou a uma distribuidora concorrente detentora da marca do
botijão vazio, onde entregará este recipiente e receberá os de sua marca própria.
Importante destacar que as distribuidoras/revendedoras são obrigadas a receber os
recipientes em qualquer estado de conservação. Já o consumidor, receberá sempre

de marca sem custo adicional e sem burocracias, fazendo com que a concorrência
entre as marcas para conquistar os clientes seja elevada, que se dá por meio de
duas variáveis principais: preços e nível de serviço - ligado à identificação da marca pelo
consumidor.
Como será mais detalhado adiante, em item sobre Competitividade, aproximadamente
um terço das vendas mensais são feitas via troca de marcas por parte dos
consumidores20, o que demonstra, na prática, que os consumidores exercem a todo
momento o poder de escolha entre as marcas disponíveis.
O processo de destroca e a própria logística de distribuição de recipientes, que é focada
no recolhimento de embalagens usadas para fazer reenchimento nas bases de envase,
cria uma logística reversa, na qual participam as distribuidoras e revendedoras,
que é ambientalmente correta, pois, evita que se desperdicem insumos (metal, no caso)
para ficar repondo embalagens usadas, além de otimização de logística21 com
economias de combustível e redução de outras externalidades negativas como trânsito
e poluição.
No setor de GLP, a destroca intensifica ainda mais o processo de logística reversa,
facilitando o acesso das distribuidoras aos recipientes de suas marcas sem que

Ou seja, ele pagou em determinado momento por uma embalagem metálica de 5 kg, mas tem o
direito de receber uma de 13 kg sem custos extras.
20 Mensalmente são vendidos aproximadamente 34 milhões de recipientes e são destrocados,
segundo informações da ANP, cerca de 10 milhões de recipientes. Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/distribuicao-e-revenda/distribuidor/glp/requalificacao-inutilizacao-edestroca>. Acesso em 18/10/2018.
21 Mais à frente, serão apresentadas simulações econômicas que ilustram os efeitos da eficiência
logística do sistema atual.
LCA Book Sindigás - p.11
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A portabilidade e a destroca de recipientes fazem com que o consumidor possa trocar
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um recipiente em perfeitas condições.
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seja necessário que cada uma se dirija à casa do consumidor para fazer esse
recolhimento.
É possível afirmar, portanto, que a regulação atual do setor é pró-competitiva,
incentivando os distribuidores a investirem em segurança e na entrega de um alto
nível de serviço ao consumidor, como maneira de se diferenciar em um mercado cujo
produto é homogêneo.

distribuidoras e, consequentemente, para a sociedade, visto que ela carrega a
reputação da empresa. A portabilidade irrestrita, garantida pela regulamentação,
favorece o ambiente competitivo, que se traduz em níveis adequados de preço e serviço
para os consumidores. Estes aspectos estão resumidos na Figura 1.
Figura 1 - Principais aspectos do setor de GLP
•Pilar da
regulação

•Enforcement
para segurança

Segurança

Marca

Competição

Portabilidade
irrestrita

•Preços e
serviços

•Marca e
rivalidade

Fonte: Elaboração LCA.

A próxima seção oferece mais detalhes sobre a relevância da marca seguida de seção
que trata da competitividade no setor de GLP.
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principal, que resulta na marca ser um elemento de grande relevância para as
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Do exposto, nota-se que a regulação do setor de GLP tem a segurança como aspecto
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a. Relevância da marca

atividade econômica das

permite

identificar

a

empresa

responsável

pelo

recipiente, possibilitando que ele associe a informação

distribuidoras de GLP:

da marca com o histórico de segurança e de nível dos

incentiva alto nível de

serviços prestados. O consumidor não deseja ter em sua

investimento em segurança

residência uma marca com histórico ruim de segurança,
dado o potencial de dano do GLP, e poderia com

facilidade (em função da portabilidade) e pelos preços similares (característica de
produto homogêneo) migrar para uma outra marca com melhor reputação de
segurança. Sob a ótica do poder público, a marca em alto relevo permite a
rastreabilidade da distribuidora em caso de acidentes/defeitos para que esta seja
responsabilizada.
A necessidade de manter a reputação da marca e a rastreabilidade em caso de
sinistros provém incentivos para que as distribuidoras invistam em segurança e
nível de serviço.
Desde a promulgação do Código de Autorregulamentação em 1996, no qual se
estabeleceu que seria proibido o enchimento de recipientes de outras marcas e se
estabeleceu os procedimentos de requalificação, ou seja, se estabeleceu os incentivos
adequados para os investimentos em segurança por meio da rastreabilidade, houve
queda de 49% na relação de número de ocorrências com GLP22 para cada milhão de
recipientes de 13kg vendidos, de 17,6 em 1995 para 9,0 em 2013. A Figura 2 mostra a
evolução do número de acidentes e a quantidade de recipientes vendidos anualmente.

22 Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/images/Consultas_publicas/Concluidas/2015/n10/Relatorio_Analise_Im
pacto_Regulatorio.pdf>. Acesso em 18/10/2018.
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fundamental para a

Sob a ótica do consumidor, a marca em alto relevo
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Reputação da marca é
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Figura 2 - Total de ocorrências envolvendo GLP no Estado De São Paulo e número
de recipientes de 13kg vendidos (milhões)
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Fonte: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ANP e Sindigás.

Segundo Barzel23 (1982), ofertantes investem para desenvolver sua reputação
através da marca. O benefício desse arranjo é que, quando a marca é utilizada para
garantir a qualidade de um produto, esta tende a variar menos, beneficiando o
consumidor. Isso ocorre porque caso o ofertante permita que a qualidade do seu produto
oscile, a capacidade da marca de transmitir com precisão a informação da qualidade é
comprometida, afetando sua reputação. Isso, por sua vez, diminui o valor da marca,
reduzindo a rentabilidade do investimento realizado no negócio. Ou seja, a utilização de
uma marca como garantia reduz ou elimina a necessidade de o consumidor realizar
a verificação da qualidade do produto em todas as compras, transferindo este
custo para o ofertante.
[...[ Espera-se que quando a reputação do vendedor for utilizada para
garantir o produto, a qualidade do bem flutue menos do que quando o
consumidor tem que a medir. A uniformidade do produto reduz os
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7.000

a fornecer uniformidade, medições constantes sejam necessárias pelo
vendedor. [...] Quando um consumidor recebe um produto ruim sem
garantia, seu dinheiro é perdido. Assim, para ganhar a confiança do
consumidor o vendedor precisa convencê-lo de que ele próprio sofrerá
uma perda substancial se o produto for defeituoso. Ao garantir a

23 BARZEL, Yoram. Measurement Cost and the Organization of Markets. Journal of Law and
Economics, v. 25, n. 1, 1982.
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custos de medição para o consumidor. É provável que, para continuar
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qualidade do produto com o nome da marca, um produto defeituoso vai
manchar o nome de toda a marca.24 (BARZEL, 1982, p.36-37)

Esses aspectos da marca decorrem de um problema de assimetria de informações, que
pode existir em uma ampla variedade de cenários. Por exemplo, empregadores podem
ter incerteza quanto à habilidade de seus empregados (SPENCE, 197325), provedores
de seguro de saúde podem ter incerteza quanto às condições de saúde de seus
segurados (ROTHSCHILD e STIGLITZ, 197626), e, especificamente para o objeto desse

A teoria econômica há muito aponta os efeitos danosos da assimetria de informações.
Entre eles, destaca-se a seleção adversa, que pode levar à deterioração da qualidade
dos bens ofertados em um mercado. O mecanismo que opera na seleção adversa foi
descrito por Akerlof (1970)28 no contexto do mercado de carros usados. Nesse exemplo,
Akerlof aponta que a qualidade de um carro usado depende de diversas características
que não são observadas pelo comprador, como a frequência e qualidade da
manutenção realizada pelo antigo proprietário e o histórico de acidentes. Como o
comprador não observa com precisão a qualidade do carro à venda, o preço que ele
está disposto a pagar reflete essa incerteza, ou seja, é um valor intermediário entre o
que pagaria por um carro em boas condições e o que pagaria por um carro em más
condições.
Entretanto, esse valor intermediário que o comprador está disposto a pagar não
remunera adequadamente o dono de um carro em boas condições. Em outras palavras,
o dono de um carro bem conservado, nunca acidentado, não encontra compradores

24 “Thus, it is expected that when the seller's reputation is used to back the product, quality will
fluctuate less than when the consumer is to measure it. Product uniformity lowers the cost of
measurement to the consumer. It is probable that to provide continuing uniformity, extensive
measurement is required by the seller. When a buyer receives a bad unwarranted item, his money
is lost. Thus, to gain the buyer's patronage the seller must persuade him that he himself will suffer
a substantial loss if his product is found deficient. By backing the quality of the item with a brand
name, a bad item sold under that name will tarnish the entire brand.” Fonte: vide nota 4.
25 SPENCE, Michael. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, v. 87, n. 3,
1973.
26 ROTHSCHILD, Michael; STIGLITZ, Joseph. Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An
Essay on the Economics of Imperfect Information. The Quarterly Journal of Economics, v. 90,
n. 4, 1976.
27 SHAPIRO, Carl. Consumer Information, Product Quality and Seller Reputation. The Bell
Journal of Economics, v. 13, n. 1, 1982.
28 AKERLOF, George A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market
Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, 1970.
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produtos oferecidos pelos vendedores (SHAPIRO, 198227).
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estudo, consumidores podem ter incerteza quanto às características/qualidade dos
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dispostos a pagar um valor que reflita a real qualidade de seu veículo, assim optando
por não ofertar seu carro nesse mercado. Com isso, a qualidade média dos carros
ofertados no mercado de carros usados diminui. Potenciais compradores, antecipando
esse movimento, reduzem o preço que estão dispostos a pagar por um carro usado.
Esse processo, repetido indefinidamente, faz com que apenas os carros usados
de pior qualidade sejam ofertados.

dos protocolos de segurança pelas empresas, ou seja, quanto à qualidade do produto
ofertado. Assim, o mecanismo da seleção adversa poderia levar firmas que cumprem
os protocolos de segurança a abandonar o mercado por não conseguiriam competir com
o preço praticado por aquelas que não os cumprem. Isso levaria à deterioração da
qualidade do produto e, consequentemente, ao aumento da sinistralidade do GLP.
Conforme destaca Kirmani e Rao (2000)29, a marca tem a característica de transmitir
sinais críveis sobre as características de um produto, mitigando problemas
resultantes da assimetria de informação. Essa característica da marca resulta do fato
de que, para construir a reputação da marca, a firma precisa realizar investimentos
consideráveis. Entretanto, para vendedores de bens de baixa qualidade, não faz sentido
investir na reputação de sua marca, uma vez que os consumidores rapidamente
perceberiam que a qualidade do produto ofertado é, na realidade, baixa e, migrariam de
fornecedor. Com isso, os vendedores de bens de baixa qualidade não conseguiriam
recuperar os investimentos realizados em suas marcas. Assim, a necessidade de
realizar investimentos na reputação da marca faz com que o sinal que ela transmite
acerca da qualidade do produto seja crível.
Ressalta-se que investimentos na marca não devem ser confundidos com gastos em
propaganda e marketing. Investimentos na uniformização da qualidade do produto
melhoram a reputação da marca, uma vez que adicionam credibilidade à informação
que a marca transmite.
Traduzindo essas questões para o caso do setor de GLP, tem-se que a existência da
marca impressa em alto relevo nos recipientes traz incentivos para que as
empresas cumpram os dispositivos da regulamentação. Em outras palavras, a

KIRMANI, Amna; RAO, Akshay R. No pain, no gain: A critical review of the literature on
signaling unobservable product quality. Journal of marketing, v. 64, n. 2, 2000.

29
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rastreabilidade do recipiente, consumidores teriam incerteza quanto ao cumprimento
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No caso do setor de GLP, caso não houvesse marca em alto relevo, que permite a
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rastreabilidade dos recipientes faz com que seja do interesse das distribuidoras se
certificar de que todos os protocolos de segurança estejam sendo seguidos, uma vez
que acidentes, ao indicar instabilidade na qualidade do produto ofertado, teriam o
potencial de erodir a reputação da marca perante os consumidores, assim arriscando
os investimentos nela realizados, com grave ameaça à sustentabilidade do negócio.
Para o GLP, a segurança é um atributo crucial para o estabelecimento e manutenção

b. Competitividade

Distribuição e Revenda de
GLP: atividade privada,
prestada em regime de
autorização, com

Atualmente, as etapas de distribuição e revenda de GLP
são prestadas sob o regime de autorização30 , no qual
não há participação direta do Estado em nenhum
momento da atividade empresarial, nem a obrigação

regramentos para o

das empresas em cumprir com algum nível de

exercício da atividade

produção, investimento ou preço estabelecidos em
editais de licitação pública. Assim, o regime de

autorização favorece a livre concorrência entre os agentes. Apesar do regime de
autorização dar mais liberdade aos agentes privados do que os regimes de concessão,
por exemplo, ainda assim é necessário cumprir com alguns pré-requisitos estabelecidos
pela ANP para atuar nas etapas de distribuição e revenda de GLP, conforme Box 2.
Box 2 – Autorização para distribuir GLP
A distribuição de GLP é uma atividade realizada através de uma autorização concedida pela
ANP. A ANP exige que as empresas interessadas forneçam uma série de informações acerca
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da reputação da marca.

capacidade das empresas em operar no mercado de distribuição de GLP.
Há duas resoluções complementares que tratam da outorga de autorização para distribuidores
de GLP: a Resolução31 ANP 42/2011 e a Resolução32 ANP 49/2016. A primeira traz diversas

30 A etapa de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural são realizadas
mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, ou sob regime de partilha de
produção, conforme artigo 23 da Lei do Petróleo.
31
Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=115540>. Acesso em
21/06/2018.
32 Disponível em: <http://www.anp.gov.br/images/Distribuidor/GLP/ResANP49com709.pdf>.
Acesso em 21/06/2018.
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da futura operação, assim como define alguns pré-requisitos, visando verificar e garantir a
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exigências de documentação para que as empresas interessadas possam obter a Autorização
de Construção (AC) de uma base de GLP e a Autorização de Operação (AO) da mesma base.
A segunda traz a autorização para o exercício da atividade de distribuir GLP para a pessoa
jurídica interessada.
▪

Resolução ANP 42/2011:

Para obter a AC, é necessário enviar 11 documentos à ANP. Dentre eles, destacam-se: a)
Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo; b) Projeto detalhado dos

requerente, expedida pelo órgão ambiental competente (Licença Ambiental).
Para obter a AO, é necessário enviar 10 documentos à ANP. Dentre eles, destacam-se: Ficha
de Comprovação de Tancagem (FCT), assinada e atualizada; Comprovante de propriedade ou
posse do terreno, onde se localizará as instalações; Cópia autenticada do Certificado de Vistoria
expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e
dentro do prazo de validade, no endereço das instalações; Laudos conclusivos dos ensaios nãodestrutivos, atestando a integridade física dos recipientes estacionários de GLP e tubulações,
assinados por engenheiro habilitado na disciplina.
Assim, esta resolução versa principalmente sobre os aspectos técnicos necessários para se
construir e operar uma base de GLP, com vistas a garantir a segurança da população e do meio
ambiente, conforme artigo 14º: “São obrigações do titular das Autorizações: II - manter as
instalações em condições operacionais que não coloquem em risco a segurança das pessoas e
evitem danos ao meio ambiente.”
▪

Resolução ANP 49/2016

Esta resolução determina no artigo 14º que só poderá ser iniciada a distribuição de GLP após a
publicação no Diário Oficial da União da “autorização para o exercício da atividade de distribuição
de GLP da pessoa jurídica (AEA), no estabelecimento matriz, conjuntamente com a autorização
de operação (AO) das instalações de armazenamento e de distribuição de GLP”.
O artigo 11º, inciso VI, coloca que a empresa interessada deverá comprovar a propriedade de
pelo menos uma instalação de distribuição de GLP com 120 metros cúbicos para distribuir
envasado e granel e de 60 metros cúbicos para distribuir apenas na modalidade granel. No inciso
VII determina-se que a empresa deverá ter a “quantidade de recipientes adequadas a
modalidade de comercialização pretendida, identificados com a sua marca comercial, em
quantidade compatível com a comercialização projetada e tempo médio de consumo de GLP em
recipientes transportáveis.
▪

Segurança e sustentabilidade do atendimento

Para ser autorizado a operar GLP no Brasil, as empresas interessadas devem atender uma série
de pré-requisitos que garantem a segurança na operação das bases de distribuição e que a
LCA Book Sindigás - p.18
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autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da
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recipientes estacionários de GLP; c) Sistema de combate a incêndio das instalações; d) Cópia
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empresa será capaz de atender o volume projetado de vendas, reduzindo assim riscos de
desabastecimentos. No entanto, estas regulamentações não serão efetivas se as empresas não
tiverem incentivos para investir além do mínimo necessário em aspectos de segurança. Por isso,
a regulamentação exige que a empresa autorizada a operar no Brasil tenha recipientes com
marca própria, permitindo a rastreabilidade dos mesmos.

Os pré-requisitos para obter a autorização para exercer a atividade para distribuir GLP
tem a função de garantir que a empresa que vier a atuar no mercado tenha condições

mercado de GLP, mas as atividades de distribuição e revenda de GLP são
realizadas por empresas privadas em um regime de preços livres.
O preço final ao consumidor contempla a remuneração de diversas etapas de entrega
do GLP, que podem ser visualizadas na Figura 3. Atualmente, atuam na distribuição
cerca de 12 empresas que contam com uma rede de revendedores que atinge o número
de 68 mil33. Na produção do GLP, a Petrobras é a principal empresa atuante, herança
do longo período em que a empresa detinha o monopólio legal da distribuição primária,
realidade alterada pela Lei34 9.478/1997 (Lei do Petróleo), que ainda não ampliou o
número de empresas nesta etapa do processo produtivo.

33 Disponível: <http://www.sindigas.org.br/novosite/wp-content/uploads/2018/05/Panorama-doGLP_Abril_2018.pdf>. Acesso em 14/06/2018.
34 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9478.htm>. Acesso em 14/06/2018.
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Desta forma, é necessário um processo de autorização para atuar legalmente no
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mínimas operacionais, visando a sustentabilidade do abastecimento de GLP no país.
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Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Sustentabilidade econômica
da atividade de distribuição
de GLP: atrelada à
eficiência do processo de
envase e logística dos
recipientes

De maneira sumarizada, a Petrobras realiza a extração e
refino de Petróleo. As distribuidoras buscam o GLP (gás
liquefeito de petróleo) nas refinarias ou recebem através
de tubulação o produto (gás butano e propano, que
combinados formam o GLP) em suas bases de
enchimento. Nas bases de enchimento, o GLP é
colocado nos recipientes35, que passam por inspeção

visual, testes de segurança e são lacrados. As revendedoras buscam os recipientes nas
bases de enchimento (ou recebem diretamente das distribuidoras), levam até os pontos
de revenda e fazem a entrega domiciliar do GLP36.
Assim, o preço final ao consumidor irá incorporar a remuneração de todos os
custos da estrutura de distribuição desde a Petrobras até o revendedor que
entrega os recipientes nos domicílios, incluindo os impostos pagos por cada

35 Há oito tipos principais de embalagens no Brasil: 2 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg, 13 kg, 20 kg, 45 kg e
90 kg. As embalagens até 13 kg são utilizadas principalmente em residências e pequenos
comércios (bares, por exemplo). A embalagem de 20 kg só pode ser utilizada em empilhadeiras
industriais. A de 45 kg e 90 kg são usadas principalmente em grandes comércios e pequenas
indústrias.
36 Também realizam o processo de destroca de recipientes, tratado na seção anterior.
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Fonte: Copagaz; Parecer 6/2017/CGAA4/SGA1/SG do processo no 08700.002155/2017-49 do Conselho
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Figura 3 - Processo de distribuição do GLP
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agente. A Tabela 1 sumariza a composição do preço do GLP entre 2010 e 2017, dividido
por etapa da distribuição, segundo a ANP.

Tabela 1 - Composição do preço do GLP (jan/2010 – dez/2017)
(%) P-13

Matéria-Prima

27,4%

Impostos Federais (CIDE, PIS,
COFINS)

4,9%

Impostos Estaduais (ICMS)

12,4%

Distribuição

Margem Bruta de Distribuição

27,7%

Revenda

Margem Bruta de Revenda

27,6%

Valor do P-13

100,0%

Preço de faturamento
do produtor

Fonte: ANP. Obs: o ICMS do distribuidor incide no produtor através do mecanismo de substituição tributária.

O custo da matéria prima e impostos correspondeu a
Setor concentrado, com
rivalidade: um terço das

aproximadamente 45% do preço da embalagem de 13 kg
(P-13)

entre

2010

e

2017.

As

distribuidoras

e

vendas mensais são feitas

revendedoras ficam com 55% do preço, tendo ainda que

via troca de marcas por

ser debitados todos os custos operacionais, uma vez

parte dos consumidores

que as margens referidas na Tabela 1 são brutas.
Assim, boa parte do preço que chega ao consumidor

final não é determinado pelas distribuidoras e revendedoras. Isto faz com que uma
logística de distribuição eficiente seja um importante diferencial competitivo,
especialmente por que, conforme mencionado, o GLP é um produto homogêneo cuja
possibilidade de praticar preços mais altos do que os dos concorrentes é extremamente
reduzida. Desta forma, a sustentabilidade da atividade de distribuição de GLP fica
diretamente atrelada à eficiência do processo de envase e distribuição de
recipientes.
Neste contexto, o perfil de consumo da sociedade brasileira e a essencialidade do
produto para as famílias, fazem com que seja necessária prontidão na distribuição, o
que exige uma rede de entrega altamente eficiente, seja para as distribuidoras que
atuam nacionalmente ou apenas regionalmente, ou seja, com maior ou menor escala.
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Em abril de 2018, havia 5 empresas que representavam 92,9% do volume
comercializado no Brasil, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Market Share GLP (abri/l2018)
Market Share (%)
Ultragaz

23,7%

Liquigás

21,3%

Nacional Gás

20,1%

Supergasbras

19,3%

Copagaz

8,5%

Total

92,9%

Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores.

No entanto, o nível de concentração de um mercado não indica necessariamente qual
é o grau de rivalidade entre empresas. O Departamento de Estudos Econômicos (DEE)
do CADE37 ressalta:
Segundo o relatório elaborado pelo instituto Copenhagem Economics,
não há um indicador que reflita fidedignamente a intensidade da
concorrência, pois esta é um fenômeno complexo, multidimensional
e especialmente, dinâmico, que tende a ter equilíbrio instável no
médio prazo.
[...] O relatório sugere, portanto, trinta e um indicadores considerados
mais eficientes e viáveis para avaliar a concorrência.

Já no Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal38, também do CADE,
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Empresa

de rivalidade entre empresas.
Sendo o GLP um produto homogêneo, a capacidade das empresas em elevar preços é
baixa, de forma que os concorrentes podem facilmente capturar a demanda mantendo

37 Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/deepublicacoes-anexos/documento-de-trabalho-n-01-2014-indicadores-de-concorrencia.pdf>.
Acesso em 16/07/2018.
38
Disponível
em:
<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>.
Acesso em 16/07/2018.
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constam 17 variáveis (não indicadores) que podem influenciar na análise do grau
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os seus preços no mesmo patamar ou até mesmo os reduzindo. Um indicador do nível
de rivalidade no setor de GLP é a quantidade de recipientes que são destrocados
por mês em relação ao número de recipientes que são vendidos. Ou seja, o quão
ativo é o exercício do poder de escolha da marca pelo consumidor a cada compra.
Segundo dados da ANP39, em 2017, cerca de 10,5 milhões de recipientes foram
destrocados por mês para um volume de vendas de 34,4 milhões de recipientes por

prática, que os consumidores exercem a todo momento o poder de escolha entre as
marcas disponíveis.41 Ainda, como as grandes distribuidoras têm um parque de
recipientes maior, elas também são as que mais respondem pelo número de destrocas,
ou seja, as que mais recolhem recipientes de terceiros e trocam pelos os seus próprios,
conforme Tabela 3.

39 Disponível em:
<http://www.anp.gov.br/images/DISTRIBUICAO_E_REVENDA/Distribuidor/GLP/Requalificacao
_Destroca/Programa_nacional_destroca_2018.pdf>. Acesso em 17/07/2018.
40 Fonte: Sindigás.
41 Conforme explicado, a destroca ocorre quando uma distribuidora vende o seu recipiente para
um consumidor que detinha o recipiente de uma distribuidora concorrente, sendo obrigada pela
regulamentação a levar esta embalagem para um centro de destroca ou base de destroca direta.
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são feitas via troca de marcas por parte dos consumidores, o que demonstra, na
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mês40. Assim, aproximadamente um terço das vendas mensais de GLP no Brasil
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Participação na destroca

Supergasbras

25,12%

Liquigas

20,26%

Nacional Gás

19,59%

Ultragaz

18,10%

Copagaz

13,13%

Consigaz/Gasball

3,15%

Servgas

0,82%

Fonte: ANP – Programa Nacional de Destroca. Obs: Média dos meses de dezembro dos anos de 2014 a
2017.

Este dado ajuda a compreender o esforço empreendido pelas empresas em elevar o
seu nível de serviço para conquistar os clientes, conforme será explorado na
próxima seção.

3. Estrutura de mercado como consequência
das preferências do consumidor
Consumidores de GLP
valorizam prazo de entrega,
qualidade dos recipientes e
serviço de instalação.

O elevado nível de serviço e logística associada, que
visa conquistar os consumidores em um ambiente em
que um terço das vendas são feitas via troca de marcas
(pelo exercício da portabilidade irrestrita), é uma

Marca transmite essas

resposta às próprias exigências dos consumidores,

informações.

como pode ser constatado na pesquisa da Copernicus
Marketing and Research42 que elaborou 750 entrevistas

com consumidores de GLP em 2014.

Disponível em: http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf. Acesso em 24/08/2018.
42
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Distribuidora
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Tabela 3 - Distribuição das destrocas por distribuidora
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GLP não consta entre os 20
setores com mais
reclamações nos Procons
de todo o país, mesmo

Segundo este levantamento, os consumidores entendem
como ideal que os recipientes sejam entregues em 17
minutos após o pedido, o que implica necessidade de
prontidão

imediata.

Também,

identifica-se

que

estando em quase todas as

elementos como confiança na distribuidora e nos

residências do Brasil

entregadores, agilidade no atendimento, assim como a
qualidade dos recipientes são importantes motivadores

responsáveis pela instalação dos recipientes de GLP, o que cria uma relação de
proximidade entre consumidores e distribuidoras/revendedoras.
O sistema conta atualmente com mais de 180 bases de distribuição e uma ampla rede
de revenda, como uma resposta do mercado às exigências acertadas da regulação, que
zela pela segurança, e às preferências do consumidor, que requer um alto nível de
serviço, no qual a agilidade de resposta das empresas e o zelo pelas condições
dos recipientes e pela segurança são fundamentais. Neste contexto, é a reputação
da marca que transmite aos consumidores todas as informações sobre os diversos
aspectos que eles consideram relevantes para o uso do GLP.
Ressalta-se que, de acordo com pesquisa realizada pela Copernicus Marketing and
Research, o serviço de venda de GLP é o melhor avaliado entre aqueles de
utilização mais intensa pelos consumidores superando a distribuição de água,
energia elétrica, operadoras de celular, bancos, TV por assinatura, entre outros,
evidenciando o nível de excelência atingido pelas empresas. Corrobora esta
avaliação o fato de o GLP não aparecer entre os 20 setores com mais reclamações nos
Procons de todo o país, conforme boletim43 do Sistema Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor – Sindec, mesmo sendo um produto de consumo diário em
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da compra de GLP. Cerca de 71% dos entrevistados afirmam que os entregadores são

Desta forma, a estruturação do mercado amparada na reputação das marcas é
decorrente da regulamentação e das preferências do consumidor, e promove
efeitos competitivos e de incentivo aos investimentos em segurança e qualidade de
serviço. Sendo assim, iniciativas como o PL 9.550/201844, que permite o enchimento de

43
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/mais-de-2-7-milhoes-de-consumidoresregistraram-reclamacoes-em-2016/boletim-sindec-2016.pdf>. Acesso em 30/07/2018.
44 Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1639716&filename=
PL+9550/2018>. Acesso em 15/06/2018.
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praticamente todas as residências do país.
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recipientes entre marcas, afrontam diretamente os pilares do mercado, pois, se uma
distribuidora enche ou manuseia o recipiente de outra, torna-se impossível
responsabilizar qualquer uma delas no caso de acidente ou defeito, ou seja, perde-se a
rastreabilidade. Assim, os incentivos para investimentos em segurança serão
mínimos e o regulador teria que fazer um esforço fiscalizatório muito maior do que
o atual para garantir que os processos de enchimento e comercialização adequados

fracionada de recipientes. Este projeto permitiria que caminhões circulassem pelas
cidades enchendo recipientes nas residências na quantidade que o consumidor desejar,
sob o argumento falacioso de que isso beneficiaria aqueles que não têm renda para
arcar com o valor de 13 kg em todas as compras.
A realidade do mercado mostra que o argumento não prospera. O parcelamento do
pagamento na compra do GLP é prática habitual do mercado, o que efetivamente se
configura como fracionamento do consumo em termos monetários, ou seja, o
consumidor adquire um recipiente para consumo imediato e irá pagar por ele em alguns
meses. Isso, na prática, seria como se o consumidor estivesse adquirindo
pequenas quantidades de GLP a cada mês.
Cumpre destacar que a embalagem de 13 kg correspondeu em 2017 a 6% do valor do
salário mínimo vigente à época e que famílias de baixa renda incorporam o valor do
GLP residencial no benefício do Bolsa Família. Assim, o preço do GLP não é proibitivo
e há alternativas para contornar a dificuldade de consumo para famílias em situação de
pobreza ou de baixa renda.
Além disso, caso o consumidor deseje adquirir quantidades menores de GLP, ele tem à
disposição recipientes de outros portes, como os de 8 kg, 7 kg e 5 kg. Ainda assim, o
consumo de GLP em recipientes de 13 kg (P-13) representa mais de 90% da
demanda residencial, o que evidencia a melhor relação de custo benefício do
botijão de 13kg45.
Sob a ótica da viabilidade econômica, constata-se que o modelo de distribuição
fracionada não é viável, se feito dentro do marco regulatório atual, como está no Box 3.

45 O recipiente de 13 kg apresenta o melhor custo benefício pois tem uma durabilidade média de
45 dias, evitando que o consumidor tenha que realizar trocas constantemente, conferindo
comodidade ao consumidor.
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Problemas similares são apontados em outras iniciativas como a recarga
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sejam seguidos.
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Isso leva a um maior risco de fraude de embalagens de terceiros, de medições de
conteúdo e a um esforço fiscalizatório muito intenso por parte do regulador para
acompanhar se todos os caminhões que estariam em diversos locais fazendo o
enchimento parcial estariam seguindo os procedimentos de segurança. Não parece
crível ser possível alcançar um esforço fiscalizatório que esteja na capilaridade do
serviço, de forma a proteger o consumidor de fraudes desta natureza, para além de
riscos mais sérios inerentes à própria atividade de enchimento em si. Não por menos,
controladas, em áreas industriais.
Uma vez fraudados os recipientes ou até mesmo se não houver certeza de que a
marca responsável pelos recipientes foi a única a manuseá-lo, retira-se o incentivo
a investir em segurança e dificulta-se a responsabilização em caso de falhas e
acidentes. O Box 3 apresenta um resumo do estudo realizado pela LCA acerca do
modelo de recarga fracionada.

Box 3 - Análise de viabilidade do modelo de recarga fracionada
A LCA construiu um exercício de Valor Presente Líquido para analisar a viabilidade econômica
de um modelo de distribuição de recarga fracionada de recipientes de 13 kg 46. Foram elaborados
dois modelos, conforme descrito a seguir.
▪

Modelo de Revenda

Neste cenário considera-se uma empresa que irá atuar apenas na etapa de revenda de GLP, ou
seja, não terá custos com uma base de distribuição, e opera com apenas um caminhão.
Analisaram-se dois cenários. No primeiro, assume-se que esta empresa revendedora será líder
de mercado, com um Market Share de 45% (este valor deriva da média de Market Share das
empresas líderes nos estados brasileiros). No segundo, assume-se que esta empresa irá encher

Setor de GLP no Brasil: efeitos socioeconômicos da atual estrutura do mercado

essa atividade hoje ocorre em regiões fora dos centros urbanos, com condições

empresa será de 100%. Na prática, o primeiro cenário considera que a revendedora irá vender
45% da sua capacidade diária de entrega e no segundo, 100%.
Gráfico 1 - VPL dos cenários do modelo de revenda

46
Disponível em <http://www.aiglp.org/aiglp2018/docs/claudia-viegas-lca-consultores.pdf>.
Acesso em 18/10/2018
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recipientes que não são de sua marca, cometendo fraude. Neste caso, o Market Share da
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Revenda - Líder

- R$ 691,7 mil

Revenda-Fraude

- R$ 505,5 mil

Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 5 anos.

de mercado (- R$ 691,7 mil).
▪

Modelo de Distribuidora

Analogamente ao primeiro modelo, constroem-se dois cenários: líder e fraude. A diferença neste
caso é que a empresa terá que arcar com o custo de um tanque de 60 toneladas para armazenar
o GLP, conforme prevê a regulação, assim como irá operar com mais caminhões e uma equipe
de base de distribuição. Conservadoramente, não se estimou o custo de construção e operação
de uma base de GLP.
Gráfico 2 - VPL dos cenários do modelo de distribuidora
Distribuidora - Líder

Distribuidora - Fraude
R$ 3,1 milhões

- R$ 36,7 milhões

Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 10 anos.

Este exercício mostra que caso a distribuidora não cometa fraude, ela terá um VPL negativo de
R$ 36,7 milhões em 10 anos. Caso ela cometa fraude e encha recipientes de terceiros, terá um
VPL positivo de R$ 3,1 milhões, o que significa que ela terá um VPL positivo de apenas R$ 311
mil por ano.
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projeto é negativo, tanto quando a empresa comete fraude (- R$ 505,5 mil) ou é a empresa líder
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O exercício mostra que o modelo de recarga fracionada não é viável, uma vez que o VPL do
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4. Eficiências do modelo de distribuição
centralizada do GLP
O consumidor de GLP espera que o produto seja disponibilizado no interior de sua
residência de forma rápida e com o menor custo possível, assim que surge a
necessidade de reposição. Essa expectativa do consumidor faz com que

distribuidoras em locais determinados e autorizados. Isso cria, de fato, uma circulação
grande de recipientes e uma necessidade de estoque dos mesmos para repor os que
são demandados pelos consumidores a cada nova compra e aqueles que estão fora de
circulação, em algum elo do processo (trânsito, requalificação, destroca, envase,
estoque).
Atualmente, a cada ano, o parque de recipientes tem um giro de aproximadamente 3,5
vezes, ou seja, um mesmo recipiente vai para os consumidores e volta para ser
reenchido 3,5 vezes ao ano47. Cada consumidor utiliza cerca de 8 recipientes48 de 13 kg
por ano - eles não compram o mesmo recipiente várias vezes, mas sim recebem outro
já cheio, sempre em perfeito estado. Supondo que todas as residências atendidas por
GLP (cerca de 66 milhões) têm ao menos um recipiente a todo momento, existem
constantemente cerca de 51 milhões de recipientes fora das residências.
Esta quantidade de recipientes e a movimentação contínua dos mesmos é necessária
para conseguir atender na velocidade exigida pelos consumidores, em todo o país, pois
seria impraticável levar o mesmo recipiente para enchimento/requalificação e para a
residência do consumidor em um tempo minimamente próximo dos 17 minutos
desejados pelo consumidor.

47 São vendidos 412 milhões de recipientes até 13 kg anualmente e o parque de recipientes conta
com 117 milhões de botijões, o que implica que a cada ano, todo o parque vai passar pelos
consumidores aproximadamente 3,5 vezes. Fonte: Sindigás e ANP. Elaboração LCA
Consultores.
48 Duração média de um recipiente é de 45 dias.
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segurança, que exige que os processos de manutenção e enchimento sejam feitos pelas
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distribuidoras/revendedoras de GLP tenham estrutura logística capaz de entregar o
produto de forma célere. Soma-se a isso o pilar da regulação do setor de GLP, a
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A movimentação desta quantidade de recipientes faz com que uma logística eficiente
seja essencial nesse negócio. A Figura 4 apresenta a estrutura de distribuição e revenda
instalada hoje no Brasil e aspectos do consumo residencial.

O modelo de distribuição de GLP vigente no Brasil não é uma excepcionalidade no
comparativo internacional. Em recente estudo do Banco Mundial49 sobre o setor de GLP,
que analisou a estrutura do mercado em vinte países/regiões, substancial maioria
apresenta sistemas logísticos de responsabilidade das distribuidoras/revendedoras,
cada um de acordo com as peculiaridades locais. Por exemplo, em localidades com
renda mais elevada, como o Texas (nos EUA) e Ontario (no Canadá), o uso de GLP é
predominante em áreas rurais, onde não há demanda que justifique a instalação de

49 Fonte: MATHEWS, W. G.; ZEISSIG, H. R. Residential Market for LPG: A Review of
Experience of 20 Developing Countries. The World Bank, 2011. Disponível em:
<http://documents.worldbank.org/curated/en/554241468158082956/Residential-market-forLPG-a-review-of-experience-of-20-developing-countries>. Acesso em 23/08/2018.
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Fonte: Elaboração LCA Consultores.
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Figura 4 - Números da distribuição e revenda de GLP

138

dutos. Nessas regiões, o arranjo mais comum é o do tanque fixo, que é enchido
periodicamente por caminhões do tipo bobtail. Recipientes transportáveis têm utilização
marginal. Dentre eles, os mais utilizados são os recipientes de baixa capacidade para
fogareiros e churrasqueiras, de uso recreativo em parte do ano em que o clima favorece
atividades ao ar livre.
De acordo com o estudo, sistemas de logística similar ao do Brasil existem em diversos

de distribuição de GLP em larga escala com regras radicalmente diferentes, no qual o
consumidor é responsável por levar o recipiente até a base para reenchimento.
O exercício aqui proposto, apresentado a seguir, busca mostrar como a existência de
um sistema de logística centralizado, no qual distribuidoras e revendas têm a
responsabilidade de entregar o GLP em cada residência, sendo, dessa forma,
responsáveis pela logística dos recipientes, assim como pela manutenção dos mesmos,
apresenta vantagens de eficiência em relação ao modelo descentralizado, no qual
caberia ao consumidor levar o recipiente para ser periodicamente reenchido,
inspecionado e requalificado.

a. Simulação numérica da eficiência logística

Exemplo de logística
centralizada percorre quase
7 vezes menos a distância
atingida em modelo
descentralizado, a um custo
380% menor

Das

seções

anteriores,

nota-se

que

o

bom

funcionamento do mercado, como acertadamente requer
o modelo atual, implica quantidade relevante de
recipientes disponíveis, em sistema de logística que
permite o cumprimento das etapas descritas (envase,
requalificação, destroca, ...).

50 Fonte: KOJIMA, M. The Role of Liquefied Petroleum Gas in Reducing Energy Poverty.
Extractive Industries for Development Series, The World Bank, n. 25, 2011. Disponível em:
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18293>. Acesso em 23/08/2018.
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fato, dos vinte países em desenvolvimento analisados, apenas Gana50 tem um modelo
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países da América Latina, Ásia e África, como o México, a Turquia e a África do Sul. De
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Esta seção apresenta um exercício que compara a eficiência do percurso realizado em
dois modelos logísticos distintos: o centralizado e o descentralizado. No modelo
centralizado, o veículo da distribuidora/revenda realiza o melhor caminho entre sua
base e as residências que deve atender, retornando à base ao final do percurso. Já no
modelo descentralizado, cada morador deve se deslocar até a base e depois retornar
à sua residência.

Problem51 – O Problema do Caixeiro Viajante. Nesse problema teórico, um caixeiro
viajante deseja visitar apenas uma vez cada cidade de uma lista e depois retornar à sua
cidade de origem. Com tal objetivo, o caixeiro deve escolher a melhor rota entre as
cidades, de forma a minimizar a distância total percorrida. No paralelo com a logística
do GLP, o caixeiro seria o veículo da distribuidora/revenda, as cidades que o caixeiro
deseja visitar seriam as residências nas quais deve entregar o GLP, e a cidade de
origem do caixeiro seria a base do veículo.
No cenário simulado, há 25 residências dispostas de forma aleatória em uma área de
100 km² (um quadrado de 10 km por 10 km), com a base de distribuição localizada na
extremidade esquerda inferior52. A Figura 5 mostra a disposição das residências e da
base na área delimitada no exercício.

HOFFMAN, Karla L.; PADBERG, Manfred; RINALDI, Giovanni. Traveling salesman problem.
In: Encyclopedia of operations research and management science. Springer, Boston, MA,
2013. p. 1573-1578.
52 A escolha da localização da base busca refletir o fato de que bases de distribuição tendem a
ser afastadas das áreas residenciais. Entretanto, o resultado do exercício permanece inalterado
mesmo se supormos que a base de distribuição esteja próxima às residências, como no caso de
uma revenda.
51
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utilizou-se o método de otimização linear conhecido como Traveling Salesman
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Para simular a rota que o veículo faz entre a base e as residências que deve atender,
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Fonte: Elaboração LCA.

Caso não exista um sistema de logística centralizado, a responsabilidade de levar o
recipiente até a base seria de cada consumidor. Dessa maneira, os trajetos seriam como
os observados na Figura 6, sendo ainda necessário considerar que a distância
percorrida é o dobro da observada na figura, uma vez que o consumidor deve levar o
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recipiente à base e ainda retornar à sua residência.

Setor de GLP no Brasil: efeitos socioeconômicos da atual estrutura do mercado

Figura 5 - Distribuição das residências no espaço

141
LCA Book Sindigás - p.33

Fonte: Elaboração LCA.

Entretanto, a existência de um sistema logístico centralizado, no qual o veículo da
distribuidora/revenda leva o GLP até cada residência, permite a otimização da distância
percorrida. Como se pode observar na Figura 7, o veículo pode escolher o caminho que
cubra todas as residências em sua área de atuação de forma a reduzir a distância total
percorrida. Mesmo que, na prática, não haja a otimização das rotas, visto que as
entregas ocorrem segundo a demanda e não por um padrão logístico rígido, prédefinido, o exercício aqui apresentado se torna válido por seu efeito comparativo em
duas situações, utilizando-se os mesmos parâmetros de custo e demais hipóteses
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necessárias para as estimativas.

Setor de GLP no Brasil: efeitos socioeconômicos da atual estrutura do mercado

Figura 6 - Trajetos no cenário descentralizado

142
LCA Book Sindigás - p.34

Fonte: Elaboração LCA.

No exemplo simulado pelo método de otimização linear supracitado, o veículo da
distribuidora/revenda percorre 50,6 km para atender todas as 25 residências e retornar
à base (uma média de 2,02 km por usuário). Em contraste, caso cada consumidor tenha
que levar seu recipiente até a base de distribuição, a distância total percorrida será de
385,9 km (uma média de 15,4 km por usuário). Esses valores mostram que as
vantagens, em termos de eficiência, da existência de um sistema logístico
centralizado são expressivas, uma vez que a distância percorrida por usuário neste
modelo é quase 7 vezes menor do que no sistema descentralizado.
Para fins de cálculo do custo com o deslocamento de um automóvel popular, adotou-se
o custo53 de R$ 0,6/km, que considera itens como gasolina, seguros, revisões,
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Figura 7 - Trajetos no cenário centralizado

porte é de cerca de R$ 2,00/km, conforme informações fornecidas pelas associadas do
Sindigás.
Desta forma, neste exercício hipotético, no qual um caminhão percorre 50,6 km (modelo
centralizado) e os automóveis individuais dos usuários percorrem 385,9 km (modelo
descentralizado), o gasto com combustível dos sistemas são, respectivamente, R$

53
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/quanto-custa-manter-um-carrocompacto-um-sedan-e-um-suv>/. Acesso em 12/09/2018.
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manutenção, pneus e impostos. Já o custo operacional de um caminhão de pequeno
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101,2 e R$ 235,4 para 25 residências. Assim, o modelo descentralizado é cerca de
133% mais caro do que o modelo centralizado.
É importante observar que as conclusões desse exercício são generalizáveis para
ambientes com características diferentes das simuladas. Por exemplo, alterar a
quantidade de residências não muda a conclusão. De fato, o ganho de eficiência do
modelo de logística centralizado é crescente com o número de residências que o

modelo descentralizado.
Com as premissas adotadas no presente exercício, enquanto o custo de transporte para
o consumidor médio é de R$ 9,2454, para a distribuidora/revenda o custo por recipiente
é significativamente menor. Como pode-se observar na Figura 8, o custo de transporte
para a revenda ou distribuidora é decrescente com a capacidade do veículo, e sempre
inferior ao custo para o consumidor. Simulação da LCA indica um custo 123% menor
por unidade quando entrega se dá por caminhão com capacidade de 100 recipientes
em relação ao transporte individual feito pelo próprio consumidor.

Figura 8 – Simulações para o custo de transporte, por recipiente

Fonte: Elaboração LCA. Nota: Considera-se o custo de entregar 100 recipientes.

Vale ressaltar que os custos apresentados na Figura 8 são aproximações, considerando
apenas os custos diretos de combustível, manutenção e mão-de-obra55. Desta forma,

54 Para chegar a esse valor, considera-se a distância média que o consumidor teria que percorrer
(15,4 km) e o custo já referido de R$ 0,6 por quilômetro.
55 Nesse cálculo, é necessário tomar algumas hipóteses. Especificamente, supõe-se que, para
realizar a entrega de 100 recipientes, pode-se utilizar, alternativamente, um caminhão de média
capacidade, dois VUCs ou quatro picapes (realizando um número correspondente de viagens).
Assim, o custo de mão de obra varia de acordo com o tipo de veículo escolhido (são necessários
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única viagem para que a distância total percorrida nesse modelo seja inferior à do
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veículo consegue atender. Basta que o veículo atenda duas residências em uma
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não são considerados aspectos geográficos, como a existência de vias públicas
pavimentadas que comportem a passagem desses veículos, e tampouco as condições
de demanda local. Pode não fazer sentido, do ponto de vista comercial, disponibilizar
veículos de grande capacidade para distribuição de GLP em áreas de baixa
demanda/densidade populacional. Na prática, as condições do mercado é que
determinarão a combinação de veículos mais adequada para cada localidade.
Entretanto, os ganhos de eficiência das distribuidoras/revendas permitem que o custo

Por fim, vale ressaltar que essa análise abrange apenas a questão do custo de
transporte e não abarca outras vantagens de um sistema de logística centralizado,
como a conveniência para o consumidor de ter o GLP entregue diretamente em
sua residência, e a maior segurança que isso propicia, além de custos sociais
atrelados a mais trânsito e poluição.
Há de se considerar que apenas 47% dos domicílios brasileiros têm ao menos um
automóvel56, o que possibilitaria o transporte de recipientes de GLP até os locais de
enchimento (um recipiente cheio pode chegar a pesar 28 kg, sendo impraticável
carregá-lo por longas distâncias sem um veículo particular). Em regiões como o Norte e
Nordeste este percentual chega a apenas 26% e 27%, respectivamente. Desta forma,
o modelo descentralizado, além de ter claras desvantagens em custos e aspectos
socioeconômicos, prejudicaria uma parcela importante de consumidores que não
têm veículo próprio.
O Box 4 apresenta um estudo econômico que avalia os efeitos para o mercado caso a
vida útil do recipiente fosse mais baixa, como ocorre em alguns países. Ou seja, qual
seria o efeito para o modelo brasileiro de se ter menos gastos com requalificação, por
exemplo, ao reduzir a vida útil do recipiente. Nota-se que maximizar a vida útil reduz

mais motoristas para um número maior de veículos). Também se supõe um custo de manutenção
igual a R$ 1,06 por quilômetro (Fonte: associada Sindigás).
56 Apenas 22% tem uma motocicleta. Fonte: PNAD Contínua – Anual, Características Gerais do
Domicílios.
Disponível
em:
<http://servicodados.ibge.gov.br/Download/Download.ashx?u=ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rend
imento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Caracteristicas_Gerais
_dos_Domicilios_2016/PNAD_Continua_2016_Caracteristicas_Gerais_dos_Domicilios.xls>.
Acesso em 24/08/2018.
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o que recairia sobre o consumidor caso este fosse responsável pelo transporte.
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de logística por recipiente seja menor, independentemente do veículo escolhido, do que
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o custo do sistema, potencializando ainda mais os ganhos logísticos identificados
nesta seção, bem como as economias de escala abordadas a seguir.

Box 4 – Benefícios do sistema de requalificação
A regulação do setor de GLP determina que seus recipientes passem pelo processo de
requalificação após 15 anos de sua fabricação. Depois da primeira requalificação, o recipiente
deverá passar pelo processo novamente a cada 10 anos. A requalificação visa garantir as

Ao alongar a vida útil dos recipientes o processo de requalificação gera uma economia para a
sociedade, pois evita que seja necessário descartar os recipientes com mais tempo de uso. A
LCA elaborou um exercício quantitativo que visa medir justamente o benefício em termos de
custos para a sociedade de se ter o processo de requalificação ao invés de um modelo no qual
os recipientes seriam inutilizados a cada 15 anos de uso, por exemplo. O exercício analisa 11,3
milhões de recipientes comprados ente 2014 e 201757, dispersos em um fluxo de caixa ao longo
de 45 anos (vida útil estimada de um recipiente).
Há, portanto, um cenário base, que representa o modelo atual, e os cenários alternativos:
a) Cenário Base (atual): aquisição de 11,3 milhões de recipientes a um custo de R$ 120 cada,
que serão requalificados pela primeira vez após 15 anos e posteriormente a cada 10 anos,
com um custo de R$ 16,00 por recipiente. No último ano estes recipientes serão vendidos
como sucata a um valor de R$ 4,5 cada um.
b) Cenários Alternativos: ao invés de serem requalificados, estes 11,3 milhões de recipientes
serão inutilizados. Os modelos são calculados para 3 prazos para inutilização diferentes: 15
anos, 10 anos e 5 anos. A cada inutilização os recipientes são vendidos como sucata a um
valor de R$ 4,5 cada um e recomprados de um fabricante de recipientes a um valor de R$
120.

Gráfico 3 - Análise dos custos de requalificação e de inutilização de recipientes (VPL)

57
Fonte:
ANP
Programa
Nacional
de
Requalificação.
Disponível
em:
<http://www.anp.gov.br/distribuicao-e-revenda/distribuidor/glp/requalificacao-inutilizacao-edestroca>. Disponível em: 31/07/2018.
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destes.
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condições de uso do recipiente pelos consumidores, ao mesmo tempo em que alonga a vida útil
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Base (Atual)
15 anos
- R$ 1,5 bilhão

- R$ 2,5 bilhões

Prazo de Inutilização
10 anos

5 anos

- R$ 3,3 bilhões
- R$ 6,0 bilhões

Fonte: Elaboração LCA Consultores. Obs: modelo de VPL a valores constantes com taxa de desconto de 4,0% a.a. (Selic
Real).

de 306% caso se inutilizem os recipientes a cada 5 anos. Depreende-se, portanto, que há
significativos benefícios para a sociedade em se ter um sistema de manutenção e requalificação
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centralizado.
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O custo de não se requalificar os recipientes é substancialmente maior, chegando a uma variação
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Considerações Finais
A regulamentação atual do setor de GLP tem a segurança como foco principal, visto
que se trata de produto altamente inflamável presente em praticamente todas as
residências nacionais. Um dos principais enforcements para investimento em segurança
é presença da marca em alto relevo nos recipientes. Isso garante a rastreabilidade do
responsabilização em caso de acidentes. Assim, a rastreabilidade resolve uma falha
de mercado, ao transformar um custo social difuso (potencial de acidentes) em um
custo privado na perda de reputação da marca.
O consumidor demanda das distribuidoras/revendedoras excepcional velocidade
na entrega. A cada ano um mesmo recipiente é enchido aproximadamente 3,5 vezes.
O consumidor utiliza, por ano, 8 recipientes. Ou seja, a todo momento há uma
quantidade extra de recipientes em requalificação, em trânsito ou em estoque. Isso
garante a prontidão do sistema para atendimento imediato ao consumidor, em
conformidade com as normas de segurança.
Para mitigar eventuais riscos de prejuízos ao consumidor, advindos da estrutura
produtiva concentrada resultante das características supracitadas, a regulamentação
prevê a portabilidade irrestrita de marca e capacidade dos recipientes.
O consumidor tem à sua disposição, um recipiente em perfeito estado de
conservação, com marca e capacidade escolhidas no ato de cada compra. As
revendas/distribuidoras devem aceitar o recipiente de qualquer marca, de todas as
capacidades, e em qualquer estado de conservação, estimulando a concorrência por
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responsável pelo cumprimento da regulamentação em vigor e, em especial, a

GLP são feitas com troca de marca, isto é, usando a portabilidade, o que reforça o
caráter pró-competitivo deste mecanismo regulatório.
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preços e nível de serviço. Atualmente, cerca de um terço das vendas mensais de
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No processo de destroca, cada recipiente retorna à distribuidora de sua marca. Esta
deve fazer a inspeção para certificar as condições de conservação do recipiente e, em
seguida, proceder ao reenchimento ou requalificação, sempre que esta for necessária
ou quando é obrigatória, ou inutilizar o recipiente. A requalificação promove a
otimização da vida útil do recipiente, mantendo as condições de segurança, com
benefícios socioambientais relativos à logística reversa e economia de recursos

Essas características reforçam ainda mais a relevância da logística no sistema, dada
a necessidade do recipiente transitar entre a residência do consumidor, a destroca, a
revenda, a requalificação e a distribuidora diversas vezes ao longo de sua vida útil. Em
face dessa relevância, a organização atual do sistema se dá por meio de logística
centralizada que garante ganhos de eficiência e de escala, além de otimizar custos
de fiscalização.
Feita em larga escala pelas distribuidoras, a requalificação
apresenta um custo por recipiente baixo, de aproximadamente
R$ 16 por unidade e exime o consumidor da responsabilidade de
monitorar as condições de segurança dos recipientes.

Ganhos de Escala

Transferir ao consumidor a responsabilidade de levar o recipiente
periodicamente para requalificação, além de arriscar o pilar do
sistema, a segurança, levaria a um maior custo unitário, uma vez
que a requalificação deixaria de ser feita em escala industrial.

A requalificação periódica sob responsabilidade da distribuidora
permite a otimização da vida útil do recipiente (45 anos). Arranjos
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naturais.

mais elevados ao sistema (reduzir a vida útil para 15 anos

Maior vida útil do
recipiente

aumenta os custos em 306%).
Além de menores custos, a otimização da vida útil do recipiente
também apresenta benefícios socioambientais, com menor
utilização de recursos naturais.
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alternativos, com redução da vida útil, implicariam em custos

149
LCA Book Sindigás - p.41

A simulação realizada mostra como a existência de um sistema
de logística centralizado apresenta grandes vantagens em
termos de eficiência. O veículo da distribuidora/revenda percorre
apenas 13,1% da distância que os consumidores teriam que
percorrer caso tivessem que levar eles próprios o recipiente para
troca/reenchimento e é cerca de 133% mais barato. Além dos

Ganhos de

benefícios diretos de redução dos custos de logística, há

eficiência

benefícios indiretos na redução de externalidades ambientais,
menor

emissão

de

poluentes,

e

a

em sua residência, inclusive a instalação do recipiente.

Sem a logística centralizada, a fiscalização teria que ocorrer na

Otimização dos

capilaridade da oferta do produto, impondo grande esforço e,
consequentemente, maiores custos. Logo, os processos da ANP

custos de

são beneficiados pela centralidade das operações do setor, nas

fiscalização e

diversas etapas produtivas (distribuidoras e requalificadoras, por

controle

exemplo).

Um modelo descentralizado, no qual os consumidores devem se
deslocar com o seu recipiente, alijaria parcela importante da
população que não tem automóvel e/ou motocicleta. O recipiente
de GLP pesa aproximadamente 28 kg quando cheio, o que
inviabiliza o seu transporte sem apoio de um transporte
motorizado, em especial para pessoas mais velhas ou com

Atendimento de um

dificuldade de locomoção. No Brasil, apenas 47% dos domicílios

maior número de

tem automóvel - chegando a aproximadamente 26% no Norte e

consumidores

Nordeste - e cerca 22% tem motocicleta, o que faz com que
apenas 69% dos domicílios tenham alguma possibilidade de
transportar os recipientes até o enchimento. Assim, o modelo
centralizado é capaz de incluir um

número maior de

consumidores do que o modelo descentralizado.
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da

comodidade/segurança ao consumidor de ter o serviço prestado
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resultantes
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A rivalidade, advinda da portabilidade irrestrita, motiva que os ganhos de eficiência
e escala sejam compartilhados com o consumidor via preço e qualidade. Tem-se, assim,
um alinhamento de incentivos pró-mercado. Zelar constantemente pela segurança
constrói a reputação necessária para o sucesso no mercado. Assim, a rivalidade
imposta pela portabilidade irrestrita motiva a constante busca por eficiência, maior
qualidade na prestação de serviços e melhores preços, que são compartilhados com o

fiscalização e controle e a capacidade de inclusão de um maior número de
consumidores, constata-se que o modelo de distribuição centralizada apresenta a
melhor relação de custo benefício para a sociedade em relação a um modelo
descentralizado, no qual os consumidores se deslocam com os seus recipientes, como
pode-se observar na Figura 9.

Figura 9 - Ganhos econômicos para a sociedade do modelo de logística
centralizado

Fonte: Elaboração LCA. Notas: 1Página 30-34; 2Página 34-35; 3Página 36-37.

É importante destacar que a presente estrutura regulatória apresenta um alinhamento
de incentivos, fazendo que empresas busquem primar pela segurança e eficiência, com
claros benefícios ao consumidor. Mudanças nessa estrutura, mesmo que pontuais,
arriscam esse equilíbrio, carecendo sempre de análises prévias.
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Considerando-se os ganhos de escala e eficiência, a otimização de custos com
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consumidor.
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Dessa forma, é importante que a avaliação de estruturas alternativas ao sistema atual
sempre seja acompanhada de análises de impacto regulatório (AIR), como sugere a
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG/Casa
Civil) nos moldes da OCDE, de forma a que os elementos aqui apontados possam ser
apreciados em seu conjunto, sob pena de gerar um efeito de custo-benefício negativo

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Setor de GLP no Brasil: efeitos socioeconômicos da atual estrutura do mercado

para a sociedade.
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Conforme os dados disponíveis no site da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço
médio do botijão de 13 kg (P-13) de gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido no Brasil em
setembro de 2018 foi de R$ 68,48, tendo registrado uma elevação nominal de 15% em relação
ao mesmo período do ano anterior. Considerando-se que os domicílios brasileiros com renda
familiar mensal de até um salário mínimo consomem, em média, um botijão a cada 40 dias, isto
significa que, atualmente, a participação deste produto nos orçamentos familiares desta classe
de renda (até R$ 954,00) é de 5,4%. Por outro lado, segundo a última edição da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, que é de 2009, o item “gás doméstico” correspondia a
2% das despesas mensais das famílias com rendimentos de até dois salários mínimos. Em 2018,
esta parcela corresponderia a 2,7%, supondo-se que o perfil de consumo não tenha mudado.
Assim, não obstante o aumento de preços entre 2016 e 2018, o botijão de gás continua
a representar uma parcela modesta nos orçamentos familiares dos consumidores de baixa renda.
Todavia, este tem sido um tema extremamente sensível a todos os governos brasileiros, sem
distinção de linha política, desde 1970, quando começou a difusão do consumo de GLP no país.
Para lidar com esse problema imaginário, já foram usados diversos expedientes populistas,
como tabelamentos de preços e subsídios irracionais que, na prática, beneficiaram
prioritariamente os consumidores de alta renda.
Nos últimos anos, têm sido recorrentes as teses de que o enchimento fracionado de
recipientes transportáveis e a comercialização de GLP em recipientes de outras marcas iriam
reduzir os custos de distribuição e revenda, promovendo a queda de preços. Este trabalho
discute os fundamentos econômicos dessas teses. A seção 2 apresenta, resumidamente, três
instrumentos analíticos necessários para se entender o modus operandi do setor de GLP: [a] os
atributos da marca que organizam o processo de competição; [b] a teoria de mercados
contestáveis, que trata das peculiaridades inerentes às indústrias onde há economias de escala;
[c] o conceito de trajetória natural, que indica a influência da história e da geografia econômica
na evolução das estruturas industriais contemporâneas. Através destes conceitos, a seção 3
compara os custos e benefícios da configuração atual do setor de GLP com aqueles que
adviriam de uma configuração alternativa, baseada na eliminação das marcas das distribuidoras
como instrumento de competição. A seção 4 resume o argumento.
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Em qualquer mercado, a função da marca é organizar o processo de competição,
identificando a origem dos bens e serviços ali ofertados. Na ausência de marcas, fornecedores
anônimos competem exclusivamente via preços, sem qualquer preocupação com a qualidade
do produto, posto que esforços de melhorar o atendimento ao consumidor não fortalecem a
competitividade das firmas que realizaram aqueles esforços (Akerlof, 1970; Economides, 1988;
Rashid, 1988).
Como apontou Aaker (1991), marca é um ativo estratégico a partir do qual as firmas
constroem suas vantagens competitivas. Existem, atualmente, diversas metodologias para
avaliar o valor da marca como instrumento de competição, que é mensurável através de três
atributos principais: [a] lealdade dos consumidores; [b] notoriedade; [c] qualidade percebida
(Soares Louro, 2000; Huang, 2015). Entretanto, o reconhecimento de sua importância como
capital intangível é mais antigo, conforme atesta a Convenção de Paris de 1883, que instituiu a
União da Propriedade Industrial. Desde então, a propriedade da marca tem sido protegida por
tratados internacionais e legislações domésticas.
No Brasil, os direitos de propriedade industrial foram incorporados à Constituição de
1946, mantidos na reforma de 1988, e regulamentados através da Lei No 9279/96. O Art. 130
desta lei assegura ao titular da marca o direito de zelar por sua reputação e integridade material,
enquanto que o Art. 189 define como criminosas as ações de terceiros que violam, ou procuram
anular aquele direito.
Nenhuma firma tem o direito de impedir que seus concorrentes imitem suas estratégias
de mercado, ou fabriquem produtos idênticos aos seus. A única proteção que a lei lhe confere
é a de proibir a falsidade ideológica, isto é, que alguém se aproprie de sua identidade ou passe
por seu representante legítimo (Chamberlin, 1962). Mas, esta norma é suficiente para garantir
a eficácia da competição baseada na reputação de marcas, porque reduz custos de transação e
amplia a transparência do mercado: Eu não preciso investigar a qualidade o produto que estou
em vias de comprar porque conheço a marca e confio nela. Por outro lado, esta confiança
decorre da conduta da firma, ao sustentar seu padrão de desempenho ao longo do tempo, e de
sua habilidade em manter a visibilidade de sua marca (Landes e Posner, 2003).
Em mercados onde há economias de escala, o grau de concentração é naturalmente alto
e não há espaço – por definição – para a presença de provedores anônimos. A competição entre
marcas é, portanto, inevitável. Neste contexto, uma tentativa de abolir tal competição não seria
apenas ilegal, mas geraria uma situação absurda, do ponto de vista da teoria econômica, como
veremos a seguir.
2

A competição no setor de GLP: o papel da marca e da logística de distribuição

Marco teórico

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

2.

156

Na década de 1980, os rumos da pesquisa teórica e empírica na área de economia
industrial foram profundamente alterados pela teoria de mercados contestáveis, formulada por
Baumol, Panzar e Willig (1982), que introduziu um novo paradigma para o estudo de indústrias
onde competem firmas diversificadas e o de ritmo de progresso técnico é irregular. Esta teoria
elege como tema central o estudo das conexões entre três ordens de fatores: a natureza dos
métodos de produção disponíveis, a dimensão do mercado e a concorrência potencial. A partir
das características da base tecnológica vigente, é possível identificar a configuração industrial
que é eficiente para produzir o vetor de bens e serviços consistente com a dimensão do mercado
em análise. Uma vez definida a configuração eficiente, vale dizer, o número e a distribuição de
tamanhos de firmas, bem como suas respectivas pautas de produção e parcelas de mercado, o
padrão de competição da indústria não dependerá apenas das firmas ali estabelecidas, posto que
as estratégias a serem implementadas resultarão de cuidadosas avaliações quanto ao eventual
poderio de concorrentes potenciais.
Um mercado é perfeitamente contestável quando não há custos afundados nem barreiras
à entrada, no sentido proposto por Stigler (1968). Custos afundados são aquela parcela do
capital que seria perdida se a firma sair do mercado antes de amortizar o investimento inicial.
Segundo Stigler, existe liberdade de entrada quando os concorrentes potenciais têm os mesmos
custos médios de longo prazo que as firmas incumbentes. Em outras palavras, não há segredos
tecnológicos em mercados perfeitamente contestáveis, e as firmas que ali competem podem sair
facilmente a qualquer momento.
A utilidade deste conceito não depende de sua relevância empírica. Como notou
Baumol, na vida real a contestabilidade perfeita é tão rara quanto a concorrência perfeita, porém
é mais geral do que esta: “um mercado perfeitamente competitivo é necessariamente
perfeitamente contestável, mas não vice-versa” (Baumol, 1982, p. 4). Entretanto, a noção de
contestabilidade não inclui os antigos pressupostos clássicos quanto a atomicidade do mercado,
homogeneidade de produtos e independência entre os processos decisórios dos concorrentes; e
tampouco sugere de que a eficiência na alocação de recursos seja uma função crescente do
número de firmas existentes no mercado. Ao contrário, a teoria de mercados contestáveis não
apenas aceita que os oligopólios e monopólios sejam as configurações mais frequentes no
mundo contemporâneo, como demonstra que, na maioria dos casos estas estruturas sejam
desejáveis do ponto de vista dos critérios de bem-estar.
Para que uma estrutura industrial seja eficiente é preciso que sua configuração seja
factível e sustentável. A noção de factibilidade é trivial: significa que existem técnicas de
produção com as quais é possível atender à demanda aos preços vigentes e de forma que
nenhuma firma da indústria tenha prejuízo. A noção de sustentabilidade é mais restritiva: impõe
3
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2.2.

Geografia e história

No mundo real, estruturas industriais eficientes não surgem instantaneamente, nem
permanecem imutáveis ao longo do tempo. Como mostrou Paul Krugman (1991), em cada país,
as configurações dos diferentes segmentos da economia resultam de combinações fortuitas
entre eventos históricos e restrições impostas pela geografia econômica. Esta interação é
mediada por três fatores: a magnitude das economias de escala vigentes em cada setor, custos
de transporte, e a distribuição espacial da demanda. Se as economias de escala forem elevadas,
e a infraestrutura de transportes permitir uma logística de baixo custo, as firmas irão preferir
suprir o mercado nacional a partir de uma única localidade. Quando esta alternativa não for
viável, a dispersão territorial dos pontos de abastecimento irá seguir a mesma lógica, que é a de
maximizar a exploração das economias de escala e minimizar os custos de transporte.
Para estudar a evolução destas estruturas, Krugman usa o conceito de trajetória natural
(path dependence), originalmente proposto por Paul David (1974), que pode ser enunciado
formalmente como um processo estocástico {X(t), t € T} onde cada evento X(t) determina a
distribuição de probabilidades de que no instante t + 1 ocorra um evento na vizinhança de X(t).
Em outras palavras, as estruturas industriais do mundo real costumam resultar de acidentes
históricos que posteriormente irão gerar efeitos circulares, conferindo certa durabilidade à
configuração original de cada indústria. A intensidade deste processo é uma função direta da
magnitude das economias de escala, mas pode ser rompida em decorrência de inovações
revolucionárias, ou de políticas públicas que alterem os custos de transporte ou os preços
relativos da economia.
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Segundo a teoria de mercados contestáveis, o estudo da estrutura industrial compreende,
portanto, dois movimentos: primeiro identificamos a configuração ótima que é compatível com
as funções de custo e os vetores de produção vigentes; depois examinamos o tipo de
configuração que efetivamente tenderá a surgir do padrão de concorrência estabelecido na
indústria. Nesta segunda etapa, um dos temas a serem tratados será – necessariamente – o papel
da marca como instrumento de competição, posto que o conceito de sustentabilidade não
depende da hipótese de atomicidade do mercado e, por conseguinte, afasta a possibilidade de
que firmas anônimas entrem no mercado. De fato, sob a ótica desta teoria, a proposta de abolir
a marca sequer poderia ser anunciada, porque implicaria em rejeitar a própria noção de
contestabilidade.
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que os preços vigentes sejam tais que, se forem mantidos, nenhum competidor potencial poderá
entrar no mercado e auferir lucros.
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Em diversos ramos da economia brasileira, uma dificuldade frequente para se analisar
o desempenho do mercado e suas condições de concorrência é a ausência de dados oficiais
sobre alguns tópicos relevantes, como as parcelas de mercado das firmas líderes, os preços
praticados, as estruturas de custos de produção e as estratégias de competição em vigor. Para
contornar tal carência, o estudo desses mercados costuma ser baseado em indicadores indiretos,
obtidos a partir de evidências parciais. Nestas condições, as conclusões da análise estarão
sempre sujeitas a controvérsias relativas à veracidade do cenário descrito.
Este problema não existe no setor de GLP, graças à atuação persistente da ANP nos
últimos 20 anos, visando promover a transparência desse mercado através da publicação –
regular e tempestiva – de estatísticas minuciosas sobre as variáveis acima referidas. Com base
nessas informações e no marco conceitual apresentado na seção anterior, é possível demonstrar
quatro proposições fundamentais a respeito das condições de concorrência que vigoram neste
setor:

3.1.

i.

A atual configuração do segmento de distribuição de GLP foi gerada nas
décadas de 1970 e 1980, sob os parâmetros definidos pela Resolução No 13,
de 14.12.76, do antigo Conselho Nacional do Petróleo (CNP).

ii.

A estabilidade das parcelas de mercado das firmas líderes decorre das
elevadas economias de escala inerentes à atividade de engarrafamento e à
logística de distribuição.

iii.

A visibilidade da marca e a qualidade dos serviços prestados ao consumidor
final são os instrumentos centrais do processo de competição entre as firmas
distribuidoras.

iv.

Qualquer intervenção que ponha em risco a sobrevivência da marca poderá
destruir o atual padrão de competição, sem oferecer condições para o advento
de uma configuração alternativa viável para o setor de GLP.

Estrutura de mercado e geografia econômica

Os Gráficos 1 e 2 mostram que a estrutura do mercado nacional de GLP permaneceu
quase inalterada entre 2006 e 2017, embora tenha ocorrido uma pequena redução no índice de
concentração, que caiu de 87% para 85%, e uma expressiva mudança na hierarquia de posições
entre as quatro principais distribuidoras. Ultragaz e Liquigás mantiveram suas parcelas (24% e
5
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Gráfico 2
Estrutura do Mercado Nacional de GLP em 2017
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Gráfico 1
Estrutura do Mercado Nacional de GLP em 2006
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22%, respectivamente), enquanto que a Supergasbras perdeu 4% do mercado, abrindo espaço
para o crescimento da Nacional Gás (18% para 19%) e das demais firmas menores (12% para
15%).
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O terceiro aspecto é o de que, em cinco estados, a parcela de mercado da firma líder é
próxima ou superior a 40%: Bahia, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Porém,
nesses estados, tal como no resto do país, a firma líder sempre enfrenta a rivalidade de outras
distribuidoras.
O quarto aspecto é o de que o desempenho regional das distribuidoras deriva de três
fatores principais: [i] a localização e o tamanho das bases de engarrafamento e distribuição; [ii]
a visibilidade da marca em cada região; [iii] a eficiência da logística de transporte.
O Gráfico 4 mostra as dimensões das bases de distribuição das quatro firmas líderes nos
11 estados em análise. Comparando-se os formatos dos Gráficos 3 e 4, não se nota – à primeira
vista – um vínculo forte entre tamanho da base e liderança de cada distribuidora nos diferentes
estados. Contudo, quando calculamos a correlação entre a hierarquia das posições de mercado
e os tamanhos relativos das bases de distribuição, obtemos um coeficiente de 0,73. Este
resultado indica que as economias de escala das unidades de engarrafamento constituem a
principal fonte do bom desempenho de uma distribuidora. Mas, como a correlação não é
perfeita, torna-se necessário identificar as demais variáveis geradoras de competitividade.
O Gráfico 5 fornece dados complementares nesta direção, ao listar os principais itens
da estrutura de custos do setor de distribuição de GLP. Por um lado, as elevadas parcelas
relativas a frete e serviços de terceiros, que correspondem a 37% dos custos totais, comprovam
a importância estratégica da logística de transporte neste setor. Por outro lado, a parcela de
gastos com publicidade (4%) – que incluem despesas de comunicação, mídia e padronização
da rede de distribuidores – não é modesta para um setor que oferece um bem homogêneo. Ela
representa o esforço realizado pelas distribuidoras para manter a visibilidade de suas marcas.
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O segundo aspecto diz respeito às vocações regionais das outras três principais firmas.
A Liquigás mantém a liderança em Goiás e nos estados da região sul (Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul). A Nacional Gás ocupa parcelas expressivas nos 11 estados, mas seus
melhores desempenhos se concentram nas regiões norte e nordeste: Pará, Ceará e Pernambuco.
E a Supergasbras, cuja atuação em âmbito nacional também é significativa, é líder de mercado
em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
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Entretanto, a competição entre as distribuidoras de GLP ocorre, de fato, no âmbito
estadual. O Gráfico 3 descreve as parcelas de mercado das quatro principais firmas nos 11
maiores estados da Federação, que corresponderam a 82% do mercado nacional em 2017, e
registra um perfil bem mais heterogêneo do que aquele indicado nos dois primeiros gráficos.
Quatro aspectos desse perfil merecem destaque. O primeiro é o de que a Ultragaz, líder no plano
nacional, ocupa esta posição em apenas dois estados: Bahia e São Paulo.
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Gráfico 3
Parcelas de Mercado das Distribuidoras de GLP em 2017
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Gráfico 4
Dimensões das Bases de Distribuição de GLP
Unidade: 100 m3
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Como vimos na seção 2.2, em indústrias onde economias de escala são significativas, a
distribuição das unidades produtivas no território nacional costuma decorrer de algum evento
histórico gerador de sua configuração original, que irá permanecer relativamente inalterada ao
longo do tempo, a menos que ocorra uma revolução tecnológica. No caso do setor de GLP, o
evento histórico foi a Resolução No 13/76, que conferiu ao CNP o papel de centralizar o então
chamado “Sistema de Distribuição de GLP”, com poderes para planejar, coordenar e controlar
as atividades do setor.
No âmbito daquele complexo e autoritário marco regulador, quatro atribuições do CNP
foram fundamentais durante o período de constituição das empresas distribuidoras:
i.

Definir o número desejável de empresas distribuidoras em operação no país,
bem como sua localização, volumes processados e rotinas contábeis.

ii.

Aprovar antecipadamente os planos anuais de operação das distribuidoras.

iii.

Fiscalizar, em bases trimestrais, o comportamento dos custos, as quantidades
de GLP recebidas das refinarias da Petrobras, as transferências efetuadas
aos revendedores, as perdas no processo e os estoques disponíveis nas
distribuidoras.

iv.

Expedir normas técnicas sobre as condições de fabricação e os requisitos de
segurança para os equipamentos de armazenagem, manuseio e transporte de
GLP.
10
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Gráfico 5
Estrutura de Custos do Setor de Distribuição de GLP
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A prova de que a configuração vigente é sustentável – nos termos da teoria de mercados
contestáveis – pode ser feita através de um rápido exame contrafactual. Dado que o atual marco
regulatório não impõe barreiras institucionais à entrada, se houvesse alguma oportunidade de
lucro que não tivesse sido explorada pelas firmas incumbentes, novos concorrentes já teriam
entrado no mercado. Da mesma forma, se as economias de escala não fossem elevadas, o setor
teria apresentado uma tendência à desconcentração, em decorrência do bom desempenho das
firmas de pequeno e médio porte. Por fim, se a gestão eficiente da logística de distribuição não
fosse um instrumento de competição relevante, as firmas líderes tenderiam a ser locais ou
regionais.

3.2.

Os processos de destroca e requalificação de botijões

Em 2017, foram comercializados 396 milhões de botijões de gás nos 5.570 municípios
brasileiros. Como uma parcela dos consumidores mudou de fornecedor ao longo do ano, e as
distribuidoras só podem envasilhar recipientes de terceiros quando autorizadas pelo detentor da
marca, gerou-se a necessidade de que 126 milhões de botijões fossem destrocados no ano
passado. Deste total, 78 milhões foram processados através dos nove centros de destroca
existentes em seis estados da Federação e no Distrito Federal, e 48 milhões diretamente entre
as distribuidoras.
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Não obstante as diferenças radicais entre os princípios que orientam o atual modelo de
regulação e aquele que vigorou no século passado, um traço comum entre eles foi o de ter
permitido que as economias de escala inerentes à atividade de engarrafamento e à logística de
distribuição fossem exploradas adequadamente. Assim, aqueles critérios de conduta que o CNP
tentava impor burocraticamente às distribuidoras – como, por exemplo, as normas de segurança
e a preocupação com a eficiência operacional – são praticados espontaneamente nos dias atuais,
porque fazem parte do padrão de competição vigente. Além disso, como as decisões do CNP
quanto ao número e a localização das empresas autorizadas a operar o sistema de distribuição
foram baseadas em critérios racionais, a configuração surgida naquele período foi duradora,
conforme previsto pela teoria econômica.
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Após a extinção do CNP em 1990, modelo implantado pela Resolução No 13/76 foi
submetido a uma longa série de reformas graduais que duraria 15 anos, tendo sido encerrada
em maio de 2005 com a Resolução No 15 da ANP. Desde então, a regulação do setor de GLP
tem sido baseada em normas simples, cujo foco se concentra na segurança das condições de
manuseio e transporte do produto, num ambiente de livre competição entre as firmas que ali
operam.
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Gráfico 6
Consumo Aparente de GLP no Brasil

Unidade: Milhões de toneladas
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Para elucidar este debate, é útil examinar alguns aspectos adicionais do processo de
destroca (Gráficos 6 e 7), bem como papel cumprido pela rotina de requalificação de botijões
(Gráficos 8 e 9). Como registra o Gráfico 6, o consumo aparente de GLP cresceu pouco nos
últimos dez anos, tendo passado de 6,6 milhões de toneladas em 2007 para 7,4 milhões em
2017. Entretanto, a série histórica de destroca de botijões, que havia sido estacionária entre
2001e 2010, oscilando num patamar médio de 97,3 milhões de botijões por ano, tornou-se
crescente nesta década (Gráfico 7).
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Os centros de destroca são operados por firmas independentes que têm cobrado, nos
últimos anos, R$ 0,40 no momento em que entregam o botijão ao seu proprietário. Por outro
lado, o custo médio do frete relativo à destroca direta entre distribuidoras tem sido de R$ 1,20,
segundo dados do Sindigás. Assim, o custo total destas transações foi de R$ 89 milhões em
2017 [(R$ 0,40 x 78 milhões) + (R$ 1,20 x 48 milhões)], que corresponderam a 0,2% do
consumo nacional aparente de GLP nesse ano (R$ 38 bilhões). Apesar deste montante irrisório,
difundiu-se, no passado recente, a crença de que seria necessário evitar o “passeio” de botijões
vazios pelo território nacional, a fim de reduzir os custos de distribuição e aumentar a eficiência
deste mercado. Como veremos a seguir, as soluções que têm sido aventadas para corrigir o
suposto “problema” trariam consequências desastrosas para o país.
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Num mercado de um bem homogêneo, onde o consumidor insatisfeito com seu provedor
usual pode mudar de marca sem qualquer custo (basta ligar para outro revendedor), o grau de
fidelidade à marca no setor de GLP é excepcionalmente elevado. A única explicação plausível
para este fenômeno reside nos esforços realizados continuamente pelas distribuidoras visando
preservar a reputação de suas marcas. Tais esforços vão além de gastos em publicidade, e
compreendem um amplo conjunto de providências focadas na qualidade dos serviços prestados
ao consumidor, sobretudo nos aspectos relativos aos riscos de acidentes.
Além da obediência às normas técnicas quanto ao manuseio, transporte e instalação de
botijões nas residências familiares, uma das rotinas fundamentais para manter os atuais níveis
de segurança verificados no consumo de GLP no Brasil é a requalificação periódica de botijões.
Este procedimento – que é realizado nas 38 oficinas requalificadoras localizadas em 13 estados
13
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Gráfico 7
Série Histórica de Destroca de Botijões
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A comparação entre os Gráficos 6 e 7 permite reiterar a importância da marca como
instrumento de competição no setor de GLP. O crescimento do volume de destrocas durante
um período de relativa estagnação do consumo nacional indica que a rivalidade entre as firmas
se tornou mais intensa, mas não afetou a estrutura do mercado (ver Gráficos 1 e 2). Ou seja: as
firmas líderes mantiveram seus respectivos níveis de competitividade, e o grau de satisfação
dos consumidores continuou alto. De fato, em 2107, quando o volume de destrocas atingiu o
maior nível da série histórica (126 milhões), 270 milhões de botijões foram devolvidos
diretamente às distribuidoras por consumidores que não mudaram de fornecedor. Isto implica
um grau de fidelidade à marca da ordem de 70%.
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Gráfico 8
Total de Botijões Requalificados e Inutilizados
Unidade: Milhões
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Como indica o Gráfico 8, nos dez últimos anos foram requalificados e inutilizados, em
média, 12 milhões de botijões por ano. Em 2017, o custo total desta operação foi de R$ 220
milhões, e sua contrapartida de benefícios gerados à sociedade está refletida no Gráfico 9, que
registra o número de acidentes ocorridos no Brasil com botijões de gás em anos selecionados
da presente década. Esta estatística é compilada pelo Sindigás a partir de levantamentos feitos
pelas distribuidoras com base na metodologia conhecida como Seis Sigma, que foi introduzida
pela Motorola na década de 1980, visando estabelecer um sistema estatístico de controle de
qualidade de processos de produção. Atualmente, este método é usado nos mais diversos ramos
de atividade, em virtude da confiabilidade das informações geradas a partir dele. Assim, diante
dos dados apontados no Gráfico 9, pode-se afirmar que a atual taxa de acidentes com botijões
de gás no Brasil é estatisticamente nula.
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da Federação – consiste numa sequência de operações que incluem lavagem interna, jateamento
abrasivo, teste hidrostático, pesagem, soldagem da plaqueta de tara, repesagem, pintura,
aplicação de válvula e teste de estanqueidade. O custo médio unitário deste serviço é de R$ 20.
A vida útil de um botijão é de 45 anos, a primeira requalificação deve ser feita após 15 anos de
uso, as demais a cada 10 anos e, na última, o botijão é inutilizado.
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Em síntese, as rotinas de destroca e requalificação de botijões são componentes centrais
do processo de competição no mercado brasileiro de GLP. Sem a destroca, a visibilidade da
marca perderia sua relevância nas estratégias de mercado das distribuidoras. Com a decadência
da marca, as distribuidoras deixariam de ser o principal agente interessado em manter a rotina
de requalificação, posto que, neste novo ambiente, ela poderia envasilhar botijões de qualquer
marca. Assim, caberia apenas à ANP a função de verificar as condições de uso dos 116 milhões
de botijões em circulação no país, tarefa que é inexequível sem a colaboração das distribuidoras.
Além disso, métodos de controle de qualidade – como o Seis Sigma, por exemplo – se tornariam
supérfluos, porque não teriam qualquer impacto nos índices de segurança dos sistemas de
distribuição e revenda de GLP.
No jargão da teoria de mercados contestáveis, a configuração atual do setor de GLP –
descrita na seção 3.1. – é sustentável porque está associada a um padrão de competição centrado
na reputação dos fornecedores de um produto homogêneo cuja qualidade não é visível ao
consumidor no ato da compra. A eliminação do papel da marca neste mercado tornaria inviável
essa configuração, gerando danos imediatos ao consumidor final e à segurança pública.
Contudo, é importante lembrar que, como vimos anteriormente, a configuração atual decorre
de duas características do mercado brasileiro: sua evolução histórica e as peculiaridades de sua
geografia econômica. Em nenhum outro país do mundo recipientes transportáveis de GLP são
entregues – de porta em porta – em 60 milhões de domicílios dispersos num território de 8,5
milhões de Km2, com uma infraestrutura de transportes precária em todos os seus elos e modais
(gasodutos, ferrovias, rodovias, hidrovias, cabotagem e serviços portuários).
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Gráfico 9
Brasil: Número de Acidentes com Botijões de Gás
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Diante da magnitude dos impactos potenciais acima apontados, cabe examiná-los em
maior detalhe, à luz da evidência histórica internacional sobre o funcionamento dos mercados
onde não há marcas, e da literatura teórica mencionada na seção 2. Com base nestas referências,
é possível afirmar que o enchimento fracionado de recipientes transportáveis e a venda de
botijões de outras marcas provocariam, pelo menos, cinco tipos de efeitos:

2

i.

Eliminação da rotina de destroca. Este efeito seria imediato, e significaria
uma economia de R$ 89 milhões, em valores de 2017, permitindo uma redução
de R$ 0,22 no preço final do P-13, considerando-se que foram vendidos 396
milhões de botijões naquele ano.

ii.

Eliminação da rotina de requalificação. Como demonstrou Akerlof (1970),
quando a marca é abolida, o mercado de bens passa a funcionar como um
mercado de moedas, onde vigora a Lei de Gresham (a moeda má expulsa a
moeda boa do mercado). No caso do mercado de GLP, sem a destroca de
botijões, a rotina de requalificação perderia sentido, porque, do ponto de vista
da distribuidora, não seria racional investir na preservação de um bem que
teria se tornado público. Ao contrário do anterior, esse efeito seria gradual,
e quando fosse concluído teria gerado uma economia adicional de R$ 220
milhões (sempre a preços de 2017), e uma queda de R$ 0,56 no preço final do
P-13. Assim, em conjunto, esses dois ganhos iniciais seriam de R$ 0,78 por
botijão.

iii.

Redução da vida útil do botijão. Sem a requalificação periódica, os botijões
seriam descartados, em princípio, após 15 anos de uso, supondo-se que todos
os agentes do mercado sejam honestos. Sob esta hipótese, a partir do momento
em que a rotina de requalificação tivesse sido abolida, as compras anuais de
botijões novos seriam triplicadas, gerando um gasto adicional agregado de
R$ 676 milhões (preços de 2017) que provocaria um acréscimo de R$ 1,70 no
preço final do P-13.2 Este impacto anularia os ganhos computados acima, e
o saldo líquido seria uma alta de preços de R$ 0,98.

Nos últimos dez anos, foram adquiridos, em média, 2,6 milhões de botijões novos por ano, cujo preço em 2017
foi de R$ 130. Com a queda da vida útil de 45 para 15 anos, a demanda anual por botijões novos subiria para 7,8
milhões. Portanto, a despesa agregada sofreria um aumento de R$ 676 milhões (R$ 130 x 5,2 milhões), ou seja,
R$ 1,70 por botijão vendido ao consumidor final (R$ 676 milhões/396 milhões).
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O padrão de competição alternativo
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3.3.
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Queda gradual de preços e da qualidade dos serviços prestados. As ideias de
Akerlof foram testadas por Rashid (1988) através de uma pesquisa histórica
que incluiu exemplos selecionados em vários países ao longo dos últimos
séculos. Alguns dos casos escolhidos foram os da indústria inglesa do algodão
na fase anterior à Revolução Industrial, a produção de seda na China no
século XIX e a de leite em três países (Dinamarca, Índia e Estados Unidos).
Em todos esses mercados, vigorava a Lei de Gresham, e o fornecedor típico
era desonesto. Não há razão para supor que, no caso do GLP, a eliminação
da marca iria produzir resultados distintos.

v.

Queda do grau de concentração. Diante de novas condições de concorrência,
as firmas líderes do setor de distribuição iriam ajustar suas condutas,
eliminando os investimentos em reputação e procurando manter suas posições
exclusivamente através de ganhos de escala. Mas, a eficácia dessa estratégia
seria declinante a longo prazo, dado o ambiente de preços artificialmente
baixos. Assim, além da degradação da qualidade dos serviços, a evolução do
setor de GLP seria marcada por uma gradual decadência das firmas líderes.

Contrastes do mercado brasileiro em relação a outros países

Em diversas economias onde o setor de GLP também desempenha papéis importantes
– como Austrália, Canadá e Estados Unidos, por exemplo – sua configuração é muito distinta
da brasileira, devido a cinco fatores principais: [i] perfil setorial do consumo; [ii] infraestrutura
de transportes; [iii] natureza dos instrumentos de competição à disposição das firmas; [iv] papel
das atividades de comércio exterior no modus operandi deste setor; [iv] sistema tributário.
Enquanto no Brasil o consumo residencial representa 80% do mercado nacional de GLP,
naqueles países, esta parcela oscila entre 9% no Canadá, 20% na Austrália e 38% nos Estados
Unidos. Além disso, a modalidade típica de distribuição é a granel. A demanda por botijões de
gás é sazonal, e denominada de recreativa. Concentra-se nos meses de verão, para atender a um
hábito tradicional nesses países, que é o de reunir os amigos no fim de semana em torno de uma
17
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3.4.

iv.
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Porém, outro ponto importante levantado por Akerlof (1970) é o de que quem
mais prospera em mercados sem marcas são os fornecedores desonestos, que
oferecem produtos adulterados a preços reduzidos. Logo, é previsível,
sobretudo nas regiões mais remotas e mais pobres do país, que determinados
agentes continuem a envasilhar botijões com mais de 15 anos de uso. Desta
maneira, a elevação inicial do preço do P-13, ainda que irrisória, não seria
durável.
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Nas últimas décadas o desempenho do setor de GLP na Austrália, Canadá e Estados
Unidos tem sido afetado por diversas inovações tecnológicas que ampliaram as possibilidades
de uso desta fonte de energia em quase todos os ramos daquelas economias: agronegócio,
mineração, indústria de transformação, transportes, comércio e serviços em geral. Com esta
diversificação, as estratégias de competição das distribuidoras passaram a ser focadas no
desenvolvimento de portfólios de serviços especializados e ajustados às necessidades dos
clientes em cada área de atividade. Outra consequência foi a de permitir que algumas firmas se
limitassem à exploração de certos nichos do mercado.
Nos Estados Unidos, que é, neste momento, o maior exportador mundial de GLP,
algumas firmas praticamente não atuam no mercado doméstico, porque suas prioridades estão
voltadas à manutenção de vínculos de fidelidade com clientes em outros países. Na Austrália,
onde o governo estimula o uso de GLP no setor de transportes, há uma rede de 3.600 postos de
abastecimento dispersos no país, para atender uma frota da ordem de 500 mil veículos. No
Canadá e nos Estados Unidos, certas distribuidoras atuam em parceria com escritórios de
arquitetura no desenho dos sistemas de aquecimento de novas residências, ou reformas de
prédios antigos, incluindo os cômodos da área social, fogões, banheiros, saunas e piscinas. No
Canadá, devido ao formato do seu território e sua integração com a economia americana, as
distribuidoras próximas à costa oeste são grandes exportadoras para os Estados Unidos,
enquanto que as da costa leste complementam seus estoques com importações do país vizinho.
Por fim, e não menos importante, no Brasil, quatro tipos de tributos incidem sobre a
distribuição de GLP: CIDE, PIS, COFINS e ICMS, sendo que este último obedece a regras
18
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Outra diferença fundamental diz respeito à infraestrutura logística. Naqueles países, o
transporte de longa distância é realizado por gasodutos e ferrovias. Transporte rodoviário só é
usado para pequenas e médias distâncias. Além disso, o sistema portuário – cuja gestão segue
as melhores práticas internacionais – minimiza os custos das operações de comércio exterior.
Com esta infraestrutura, a localização das bases de distribuição de GLP deixa de ser um fator
relevante para explicar o desempenho regional das firmas que atuam neste ramo, ao contrário
do que ocorre no Brasil, como vimos na seção 3.1. Logo, a configuração do mercado torna-se
mais flexível e o grau de concentração tende a cair, em virtude da pressão competitiva de
distribuidoras locais que conseguem importar ou adquirir GLP em qualquer região do país, com
custos moderados de transporte.
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churrasqueira. Nesta época do ano, os supermercados são abastecidos com botijões de marcas
diversas, com tamanhos que costumam variar entre 2 kg e 13kg. No ato da compra, o cidadão
leva seu botijão vazio (que, muitas vezes, foi consumido nos churrascos do verão anterior) e
troca por um novo. Por outro lado, ao realizar a entrega no supermercado, cada distribuidora
recolhe seus botijões vazios. Assim, o problema da destroca não existe nestes países.
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4.

Conclusão

Em síntese, os argumentos aqui apresentados mostram que a proposta de abolir a marca
no setor de GLP é irracional do ponto de vista da teoria econômica, afronta a lei de propriedade
industrial, e está baseada numa visão superficial sobre o modus operandi deste setor. De fato, a
despeito dos padrões de eficiência assegurados pela configuração atual, sobretudo quanto às
normas de segurança e aos níveis de fidelidade dos consumidores, o mercado brasileiro de GLP
corresponde, neste momento, a cerca da metade de sua dimensão potencial, em virtude das
distorções comentadas na seção 3.3, que poderiam ser corrigidas através de medidas de curto,
médio e longo prazo (Tavares, 2017).
A curto prazo, uma providência que produziria resultados imediatos seria a revogação
dos Art. 22 e 33 da Resolução ANP no 49/16, que tratam, respectivamente, da diferenciação
dos preços de GLP segundo a embalagem oferecida ao consumidor final, e das proibições ao
uso deste produto em determinados ramos de atividades. Estas normas não existem no resto do
mundo, e sua única função é manter o monopólio da Petrobras na infraestrutura de importação
e de transporte de cabotagem. Sua abolição abriria espaço para uma transformação gradual do
perfil setorial de consumo de GLP no Brasil, ao permitir que o setor privado explore nichos de
mercado similares àqueles existentes em outros países há longa data.
A médio prazo, os preços domésticos de GLP poderiam cair significativamente através
de duas reformas. A primeira seria substituir o atual sistema tributário por um imposto único
sobre valor adicionado. Os benefícios desta mudança são conhecidos e dispensam comentários:
19
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Além das mazelas da infraestrutura de transportes e do sistema tributário caótico, três
obstáculos adicionais impedem que o padrão de competição vigente no mercado brasileiro de
GLP evolua na direção daquele descrito nos parágrafos anteriores: [i] o monopólio da Petrobras
no abastecimento primário deste produto; [ii] o sistema de diferenciação de preços segundo a
embalagem oferecida ao consumidor final, que tem sido praticado pela Petrobras desde 2003;
[iii] a proibição de que o GLP seja usado como combustível de motores e caldeiras, bem como
no aquecimento de saunas e piscinas (Tavares, 2017). Estes obstáculos já foram debatidos em
inúmeros eventos públicos promovidos pela ANP e o Sindigás, mas, a despeito do consenso
existente sobre a necessidade de remove-los, as providências cabíveis não foram adotadas até
o presente, devido a restrições de natureza política e institucional, ou simples inércia
burocrática.
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distintas nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Este complexo sistema resulta numa
carga tributária de 55% do preço final do botijão de gás. Nos países acima referidos, há apenas
um imposto sobre valor adicionado, que varia entre 10% e 18% do preço final.
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A longo prazo, investimentos em infraestrutura poderão mudar os meios de transporte
de GLP a granel, e eventualmente reduzir o papel do botijão no atendimento ao consumidor
final. Enfim, são diversas – e bem amadurecidas – as providências cabíveis para aumentar a
eficiência do mercado de GLP no Brasil, mas nenhuma delas inclui a abolição da marca como
instrumento de competição.
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redução da carga fiscal e dos custos administrativos das empresas. A segunda reforma seria a
dos portos, que reduziria custos de importação e de cabotagem, e ofereceria ao setor privado
melhores condições para competir com a Petrobras no abastecimento primário de GLP.
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Enchimento fracionado:
um palpite infeliz
Adriano Pires

Por iniciativa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), foi posta em debate uma proposta visando a reduzir o preço do botijão de gás
(GLP) por meio do enchimento fracionado. Chega a ser surreal ver uma ideia como esta,
que não resiste às questões mais básicas de viabilidade e eficácia, sendo promovida
pela própria agência reguladora que estabelece as regras de funcionamento deste
setor e que vem desenvolvendo há duas décadas um marco regulatório que se tornou
referência mundial.
Numa Tomada Pública de Contribuições, aberta à sociedade, a ANP pergunta sobre
“as vantagens esperadas do enchimento fracionado de recipientes transportáveis de GLP
em relação ao cenário atual”. À primeira vista, pode parecer bem prático: o consumidor
leva seu botijão vazio a um posto de enchimento próximo de casa, diz quantos quilos
quer, o vendedor injeta o produto e ele leva de volta o botijão para sua casa.

E a manutenção dos vasilhames? São mais de 118 milhões de botijões circulando
em todo o País, o que obriga as empresas distribuidoras a investirem cerca de R$ 700
milhões por ano para mantê-los em bom estado, inclusive sucateando anualmente mais
de 700 mil deles e substituindo-os por novas unidades. O botijão é seguro porque
recebe manutenção adequada, mas esse sistema vai ser impossível se o consumidor
encher seu botijão no posto. Sem a responsabilização da marca, que existe nos botijões
envasados em centrais de distribuição, toda a garantia de segurança ao consumidor
se perde.
Mas o motivo que me trouxe a estes comentários é o aspecto econômico. Em
todo o País existem só 184 centrais de envasilhamento de GLP, e o motivo é simples:
economia de escala. Mesmo com os custos de transporte para estes locais, envasar
milhares de botijões em poucos minutos é mais barato, seguro e eficaz que encher
poucas unidades em milhares de locais. É absurdo pensar que o enchimento fracionado
seria vantajoso para o consumidor. Se ele quiser colocar uma quantidade menor do
que cabe no botijão, vai pagar por quilo um valor mais alto do que pagaria no botijão
cheio, previamente envasado.
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Outro detalhe importante: onde fica a revenda fracionada? É impensável que um
produto como o GLP obtenha autorização do município e do Corpo de Bombeiros para
ser envasado numa loja em rua residencial ou num caminhão estacionado na pracinha
do bairro. Existem normas minuciosas, do Inmetro e da ABNT, para as instalações de
envasamento de GLP, que devem ser construídas especialmente para essa atividade,
em áreas não residenciais, com inúmeros requisitos de segurança e mantendo distância
da rua. O processo industrial de enchimento é regido por normas de segurança que
estabelecem procedimentos detalhados para cada etapa da sequência de atividades
envolvendo esse combustível, inclusive os cuidados com o transporte, o enchimento,
o armazenamento e a reutilização dos recipientes.

Enchimento fracionado: um palpite infeliz

Vamos rever a cena, quadro a quadro. Como ele transporta o botijão e como
traz de volta? De carro? De ônibus? Nem pensar. De bicicleta, moto, lombo de burro?
Qualquer dessas opções terá seu custo e seu risco.
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Por falta de escala, o quilo do gás chegaria mais caro às bases de enchimento
fracionado. Consequentemente, as empresas que apostassem nesse tipo de enchimento
só teriam um jeito de lucrar: roubando no peso. Os botijões vazios têm pesos variáveis
e seria difícil para o consumidor, principalmente nas regiões mais carentes, conferir
se está levando exatamente a quantidade por que pagou, e seria inviável ter fiscais o
tempo todo em cada local de enchimento. É assim que se quer resolver os problemas
dos menos favorecidos? Oferecendo falsas soluções, em que eles gastam mais, ficam
expostos ao risco de graves acidentes envolvendo toda a sua família e não têm garantia
de segurança?
Para tornar o botijão (GLP) mais acessível à população de baixa renda, com segurança,
o caminho não é a intervenção, e sim uma política liberal com fraternidade. Sugiro duas
soluções: revisão da carga tributária estadual, que hoje é de 12% a 18%, e/ou criação de
um vale-gás.
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Adriano Pires é Sócio Diretor no CBIE – Centro Brasileiro de Infraestrutura.
Este artigo foi publicado no Estadão e disponibilizado no site do Sindigás em 29.12.2018.
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Abastecimento de gás
caro e perigoso
Sergio Bandeira de Mello

A proposta de oferecer tal serviço vem de fabricantes de equipamentos que
querem vender suas balanças, medidores, tanques e outros maquinários para prestar
um serviço perigoso e que não é desejado por ninguém
A proposta de recarga de botijões de GLP (popularmente conhecido como gás de
cozinha), de forma volante, é inviável como negócio. No Brasil, persiste a ideia de que
este modelo vai levar o gás a preços mais baixos para a sociedade, e ainda permitir
que o consumidor compre a quantidade que deseja. No entanto, estudo da consultoria
econômica LCA verificou que permitir o modelo de enchimento parcial e volante de
pequenos cilindros fará o consumidor que pagar mais caro pelo gás. A razão é simples:
esse formato traz ineficiências do ponto de vista logístico e econômico e traria prejuízos
à segurança e à qualidade do abastecimento.

No caso paraguaio, em visita ao país, verifiquei que ao contrário do prometido
ao consumidor, o caminhão que recarrega os cilindros não ia de porta em porta, mas
parava na rua e fazia um processo de enchimento de gás em condições precárias,
com o risco de, se houver vazamento de gás, ocorrer um acidente de proporções
imprevisíveis
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O enchimento de botijões de gás de outras marcas cria uma situação de total
insegurança para o consumidor, que em caso acidente não poderá mais reclamar a
responsabilidade de um ou de outro, pois tanto a empresa que abastece o botijão de
gás quanto a empresa da marca estampada no recipiente poderão alegar que não
podem garantir quem fez aquela venda. O respeito à marca estampada em alto relevo
no corpo do cilindro de gás não é uma exigência sem justificativa, é um requisito
que garante a responsabilidade administrativa, civil e criminal sobre problemas que
possam vir do estado de conservação da embalagem. Faz com que os responsáveis
pelas marcas assumam os custos da manutenção e do perfeito estado de conservação
e uso dos milhares de botijões que circulam no mercado.

Abastecimento de gás caro e perigoso

Esse novo modelo está na contramão do que há décadas é feito com eficiência e
segurança – os botijões vazios vão até centros de recarga para serem inspecionados,
abastecidos e, então, entregues na porta do consumidor final. No Paraguai, onde a
empresa de petróleo estatal local oferece recarga de gás porta a porta, o que se vê
é um serviço totalmente desajustado, perigoso e com várias irregularidades, como o
desrespeito à marca da empresa fornecedora do gás, estampada no botijão.
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É curioso que a proposta de oferecer serviços desta natureza não encontra apoio
ou demanda por parte dos consumidores, que não precisam – nem querem – comprar
um pouquinho de GLP. Preferem sempre comprar a maior quantidade pela qual podem
pagar, porque dispõem de alternativas de tamanhos menores de botijões e também
têm a possibilidade de parcelar o pagamento com o cartão de crédito. A proposta de
oferecer tal serviço vem de fabricantes de equipamentos que querem vender suas
balanças, medidores, tanques e outros maquinários para prestar um serviço perigoso
e que não é desejado por ninguém.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no O Dia Online e disponibilizado no site do Sindigás em 17.04.2018.
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José Tavares de Araujo Jr.
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A Regulação do Setor de GLP no Brasil: 2003 – 2016
José Tavares de Araujo Jr.
Abril de 2017
“Brevity is the soul of wit.” (Hamlet, ato 2, cena 2)

Em novembro de 2016, ao editar as Resoluções no 49 e 51, a Agência Nacional do
Petróleo (ANP) introduziu diversas mudanças pontuais no marco regulatório do setor de gás
liquefeito de petróleo (GLP) que havia sido implantado na década passada através da Portaria
no 297/03 e da Resolução no 15/05. Sob o amparo daquele marco, o desempenho do setor de
GLP foi centrado em quatro parâmetros: [i] estabilidade da demanda e da estrutura do mercado;
[ii] intensa rivalidade entre as firmas distribuidoras, no âmbito de um processo de competição
baseado na reputação de marcas e na logística de distribuição; [iii] redução contínua do grau de
informalidade do setor de revenda; [iv] preços reais cadentes.
É útil lembrar ainda que a Resolução no 15/05 permitiu encerrar um longo e tumultuado
processo de reformas iniciado em outubro de 1990 através da Portaria no 843 do antigo
Ministério da Infraestrutura (MINFRA). Durante 15 anos, o oneroso e ineficaz estilo de
intervenção estatal que havia vigorado nos anos setenta e oitenta foi gradualmente substituído
por um modelo de regulação mais racional, que procurava assegurar, através de normas simples,
a transparência do mercado, a competição entre as firmas que ali operam e segurança das
condições de manuseio e transporte do produto.
Não obstante o sucesso inequívoco daquele modelo de regulação, sobretudo quando
cotejado com a desastrada experiência das três décadas anteriores, em setembro de 2013, a
Superintendência de Abastecimento (SAB) da ANP divulgou a Nota Técnica no 247, com o
objetivo de promover um debate sobre a eventual necessidade de aprimorar aquele modelo.
Segundo a SAB: “considerando-se que já se passaram cerca de 10 anos, torna-se necessário
avaliar se os referidos atos normativos ainda encontram-se aderentes às melhores práticas
para a regulação do mercado” (NT no 247/13, p. 2).
O debate promovido pela SAB gerou, nos dois anos seguintes, diversos documentos
preparados por técnicos da ANP, da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do
Ministério da Fazenda, da Advocacia Geral da União (AGU), audiências públicas e declarações
dos entes regulados. Ao longo desse processo, as preocupações da SAB concentraram-se numa
questão básica: a de que seria necessário impedir que as empresas distribuidoras atuassem no
setor de revenda (Tavares, 2015).
1
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2.

Principais mudanças nas normas de distribuição

Sob a ótica do escopo do marco regulatório, as normas enunciadas nas Resoluções no
15/05 e 49/16 são equivalentes, apesar das notáveis diferenças de estilo. A primeira tinha 44
artigos claros e concisos, cujo texto ocupava 10 páginas, evitava – no limite do possível – a
criação de barreiras institucionais à entrada, e não interferia nas estratégias de comercialização
das empresas. A segunda aborda as mesmas questões através de 52 artigos e 19 páginas, e
restaurou um defeito típico da era em que vigorou a Resolução no 13/76 do antigo Conselho
Nacional do Petróleo (CNP): o de impor regras que elevam os custos operacionais das empresas
– e da própria ANP – através de rotinas burocráticas supérfluas. Os exemplos comentados a
seguir ilustram os contrastes entre os dois estilos de regulação.

2.1.

Normas de habilitação e outorga

Na Resolução no 15/05, o processo de autorização para o exercício da atividade de
distribuição de GLP compreendia o exame de três conjuntos de documentos relativos a: [i]
qualificação jurídica e regularidade fiscal da empresa; [ii] qualificação técnico-econômica; [iii]
projeto de instalações.
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Assim, após a audiência pública realizada pela ANP em 19 de agosto de 2015, uma
expectativa difundida entre os participantes do debate era a de que a questão levantada pela
SAB havia sido sanada e, portanto, não haveria necessidade de alterar as normas definidas pela
Portaria no 297/03 e a Resolução no 15/05. Todavia, aquela expectativa revelou-se frustrada
com a edição das Resoluções no 49 e 51/16, cujas principais inovações serão examinadas nas
próximas seções deste trabalho.
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Porém, as preocupações da SAB não foram compartilhadas pelos demais órgãos
governamentais que participaram do debate. Segundo a visão consensual, integração vertical
não é um objetivo prioritário para as firmas distribuidoras, devido a restrições de caráter
logístico e à ausência de economias de escala na atividade de revenda. Como a verticalização
ocorre apenas em circunstâncias ocasionais, a proibição desta prática seria uma intervenção
estatal indevida. Conforme apontou o parecer da SEAE de 04.08.15: “Considerando que as
restrições verticais podem produzir efeitos semelhantes aos gerados pela integração vertical,
é importante atentar para a possibilidade de eventual vedação à atuação vertical das empresas
não produzir o efeito desejado pela agência, carreando, por conseguinte, prejuízos
desnecessários aos agentes e aos consumidores” (§ 76).
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A minúcia das atuais normas sobre a logística de distribuição, descritas nos artigos 7o,
8 e 9 , é similar àquela do Art. 17 da Resolução CNP no 13/76, que controlava a localização
das bases de abastecimento, bem como as estratégias de comercialização das empresas. Como
já havia alertado o parecer da SEAE em 04.08.15: “A partir do momento em que a agência
reguladora define onde as distribuidoras devem ter suas bases de distribuição, podem ser
criadas barreiras à entrada, com a possibilidade de ampliação do poder de mercado dos
incumbentes. Além disso, essa medida equivale a transformar a autorização para atividade de
distribuição, hoje única, em autorização por áreas definidas pela ANP” (§ 83).
o

2.2.

o

Diferenciação de preços

Desde 1970 – quando começou a difusão acelerada do consumo de GLP no Brasil – aos
dias atuais, uma preocupação permanente de todos os governos, sem distinção de linha política,
tem sido a de manter a modicidade do preço do botijão de 13 kg (P-13), devido ao seu impacto
nos orçamentos familiares dos consumidores de baixa renda. Para perseguir este objetivo, foram
usados, no século passado, os mais variados tipos de instrumentos: [i] tabelamento dos preços
oferecidos ao consumidor final; [ii] controle das margens de comercialização em todas as etapas
da cadeia produtiva; [iii] subsídios cruzados entre tipos diversos de combustíveis; [iv] subsídios
diretos ao consumidor final; [v] preços diferenciados cobrados pela Petrobras às empresas
distribuidoras conforme a embalagem final do GLP.
3
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Segundo o Art. 6o, inciso V, da Resolução no 49/16, o capital social mínimo deve ser de
R$ 2 milhões, caso a empresa pretenda distribuir GLP envasado e a granel, e de R$ 1 milhão,
se for distribuir apenas a granel. Um requisito similar a este vigorou entre 1999 e 2005, sob o
amparo da Portaria ANP no 203/99, mas com parâmetros mais elevados (R$ 10 milhões e R$ 5
milhões, respectivamente). Sua finalidade era, supostamente, restringir a entrada de
microempresas, cuja conduta seria difícil de fiscalizar. Porém, tal preocupação era descabida,
dada a complexidade da logística de distribuição de GLP, mesmo se a área de comercialização
estiver restrita a um único estado da federação. Não por acaso, o patrimônio líquido das firmas
estabelecidas neste ramo é da ordem de centenas de milhões de reais. Assim, a obrigação de
apresentar uma Certidão Simplificada da Junta Comercial, comprovando que o capital social
da empresa supera aqueles montantes mínimos, é uma formalidade inócua.
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Na Resolução no 49/16, ao lado de uma descrição mais prolixa dos três conjuntos de
documentos, foram introduzidas novas exigências, como o requisito de capital social mínimo e
a compatibilização da localização geográfica das bases de armazenamento das distribuidoras e
suas respectivas áreas de comercialização. Estes dois tipos de exigência já existiram no passado,
e haviam sido abolidos pela Resolução no 15/05, devido à sua inutilidade como instrumento de
regulação.
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A Resolução CNPE no 4 serviu de base para o Art. 22 da Resolução ANP no 49, que
define os termos em que será praticada a diferenciação dos preços de GLP segundo o tipo de
embalagem. Este artigo apenas formaliza uma distorção que tem estado presente ao longo da
história do setor de GLP no Brasil, com três efeitos perversos. O primeiro é o de constituir um
subsídio socialmente injusto, ao beneficiar todos os consumidores de P-13, independentemente
do nível de renda. O segundo é o de fortalecer o poder monopolista da Petrobras, ao impedir
que as distribuidoras importem GLP para ser comercializado em botijões de 13kg. De fato, a
própria redação do Art. 22 já supõe que a diferenciação de preços será praticada apenas pela
Petrobras.
O terceiro – e, talvez, o mais relevante – efeito do subsídio ao P-13 é o de motivar a
manutenção de restrições ao uso GLP em diversos ramos de atividade. Tais restrições, agora
listadas no Art. 33, sempre existiram, embora só tenham sido explicitadas pela primeira vez em
1990, através do Art. 12 da Portaria MINFRA no 843.1 Seu suposto objetivo é evitar que aquele
subsídio seja desviado para outras finalidades. Uma norma deste tipo não resistiria a uma
análise de impacto regulatório (AIR) que aplicasse as metodologias convencionais na literatura
econômica (OECD, 1997). Através dos instrumentos da AIR é possível comparar os custos e
benefícios de diferentes alternativas regulatórias, e identificar as mais racionais do ponto de
1

Até 1990, os controles diretos do CNP sobre as atividades de distribuição e revenda de GLP dispensavam este
tipo de norma.

4
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Esta conduta da Petrobras jamais foi explicitada como uma política governamental, não
obstante ter sido objeto da Resolução CNPE no 4, de 24.11.05, cujo Art. 1o reconhece “como
de interesse para a política energética nacional” a comercialização do P-13 a preços inferiores
aos das demais embalagens. Entretanto, aquela resolução não indica os fundamentos deste
suposto vínculo entre o preço do botijão de gás e as prioridades da política energética. Apenas
adverte, no seu Art. 2o, que “quando a ANP tomar conhecimento de indícios de práticas
anticompetitivas decorrentes da comercialização de que trata o Art. 1o desta Resolução”,
tomará as providências devidas, ou seja, comunicará o incidente ao Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). No âmbito da intensa colaboração estabelecida entre a ANP e
o CADE nos últimos 15 anos, não há registro de um único caso desta natureza, o que sugere a
irrelevância daquela advertência, assim como o despropósito do Art. 1o.
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Após a implantação do regime de liberdade de preços nos segmentos de distribuição e
revenda no início da década passada, apenas o último instrumento da lista acima tem sido usado.
Entre janeiro de 2003 e agosto de 2015, o preço do P-13 cobrado pela Petrobras às distribuidoras
foi mantido em cerca de R$ 11,50 por botijão, e, desde então, tem permanecido num patamar
de R$ 13,00.
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vista do interesse público. Neste caso, seriam comparados os ganhos de eficiência econômica
resultantes do uso de GLP nas atividades ora vetadas com os efeitos líquidos da diferenciação
dos preços deste produto. Aparentemente, este exame ainda não foi realizado pela ANP.

Segundo o Art. 36: “Fica vedado ao distribuidor de GLP autorizado pela ANP o
exercício da atividade de revenda de GLP, podendo, contudo, participar do quadro de sócios
de revendedor de GLP autorizado pela ANP”. Conforme indicam as estatísticas da ANP, no
segmento de vasilhames de 20kg e 45kg, que corresponde a cerca de 6% do consumo total de
GLP no país, a participação das firmas distribuidoras na atividade de revenda é da ordem de
20%. Na comercialização de botijões de 13kg, que representa 90% do mercado nacional, a
presença das distribuidoras na revenda é inferior a 3%. De fato, tais evidências foram definitivas
para encerrar o infundado debate ocorrido entre 2013 e 2015 a respeito da verticalização no
setor de GLP. Da mesma forma, são úteis para demonstrar a irrelevância do Art. 36 como
instrumento de regulação.
Por outro lado, o sucesso do modelo de regulação implantado na década passada não
resultou apenas da simplicidade de suas normas, mas também da eficiente atuação da ANP na
promoção da transparência no mercado de GLP e no monitoramento do padrão de competição
ali vigente. Estas tarefas foram cumpridas através da divulgação regular no site da agência de
três bases de dados. A primeira registra a evolução mensal da estrutura de preços do P-13 em
todos os estados da federação, discriminando: [i] o preço pago pelas distribuidoras à Petrobras;
[ii] os impostos federais e estaduais; [iii] as margens de distribuição e revenda; [iv] o preço
final ao consumidor. A segunda base mostra as parcelas de mercado das distribuidoras em cada
estado, e a terceira monitora semanalmente o comportamento dos preços em 555 municípios,
através de uma metodologia que permite identificar eventuais condutas anticompetitivas.
Desde a inauguração do sistema acima, não houve registro de incidentes relacionados à
presença de firmas distribuidoras no segmento de revenda. Logo, tal como os requisitos de
capital social mínimo definidos no Art. 6o, a restrição estabelecida no Art. 36 é uma formalidade
inócua, cuja única função é elevar os custos operacionais das distribuidoras.
Segundo a Nota Técnica Conjunta no 003/2016-CDC-SAB-AssessociaDIR, de 0l.08.16,
o propósito do Art. 36 seria evitar que as distribuidoras realizem vendas diretas ao consumidor
final, sem a emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e), “o que incrementa a qualidade dos dados
de movimentação de produtos enviados pelos agentes à ANP, caminhando ao encontro de um
melhor monitoramento do setor por para da Agência” (p. 32). Ora, esta observação carece de
lógica: uma NF-e apenas gera novas obrigações tributárias para a firma emissora, e não tem
5
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Participação do distribuidor na atividade de revenda
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2.4.

Homologação de contratos

Segundo o Art. 15, § 3o: “O(s) contrato(s) de cessão de espaço e o(s) contrato(s) de
carregamento rodoviário firmado(s) por tempo indeterminado será(ão) homologado(s) pela
ANP pelo prazo de 1 (um) ano, devendo o cessionário reapresenta-lo ou apresentar novo
contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do fim de vigência, para fins de nova
homologação”.
Além de gerar uma burocracia cartorial a ser mantida pela ANP, a principal função deste
artigo é definir que o período de validade efetiva dos contratos seja anual, embora não tenham
sido enunciados os motivos que tornariam inconvenientes, do ponto de vista da regulação,
contratos por tempo indeterminado. Normas deste tipo haviam sido abolidas no setor de GLP
desde a edição da Portaria MINFRA no 843, mas eram frequentes durante a vigência da
Resolução CNP no 13. Por exemplo, conforme o Art. 29 daquela Resolução, a distribuidora
deveria manter rotinas contábeis e estatísticas de suas atividades organizadas de acordo com
normas definidas pelo CNP, e apresentar regularmente, dentre outros relatórios, demonstrativos
quadrimestrais de seus custos operacionais. Dados os recursos tecnológicos daquela época,
seria impossível analisar tempestivamente aquelas informações, a fim de conferir se as condutas
6
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A nota técnica também comenta que a nova regra criada pelo Art. 36 seria uma solução
intermediaria entre dois cenários opostos: manter a liberdade de ação das distribuidoras no setor
de revenda, ou vetar totalmente esse tipo de atividade, conforme sugeria a SAB. Esta descrição
merece dois comentários. O primeiro é o de que, substantivamente, a nova regra é idêntica à
que vigorava até novembro de 2016, salvo quanto ao fato de aumentar a carga tributária das
distribuidoras. Logo, sob a ótica da regulação, não constitui um cenário intermediário. O
segundo comentário é o de que, ao longo do debate ocorrido entre 2013 e 2015, a SAB mudou
de opinião pelo menos duas vezes a respeito da conveniência de ser permitida ou não a atuação
das distribuidoras no setor de revenda (Tavares, 2015). Dado que o debate foi formalmente
encerrado com a audiência pública realizada pela ANP em agosto de 2015, também sob este
ângulo o Art. 36 não representa uma mediação entre duas soluções extremas, posto que a
hipótese de ser proibida a verticalização das distribuidoras não estava mais em discussão.
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qualquer relação com a qualidade dos dados enviados rotineiramente pela firma à ANP. Cerca
de 60 mil revendedores operam diariamente no território nacional sem emitir nota fiscal, mas
isso não impede que a ANP disponha de informações precisas sobre o volume de vendas e os
preços praticados. Caso a Agência julgue necessário aprimorar os dados sobre a atuação das
distribuidoras no segmento de revenda, bastaria definir um novo formato para os relatórios que
são produzidos mensalmente por estas firmas. A criação de um novo CNPJ não teria qualquer
utilidade no cumprimento daquela nova rotina.
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impostas pelo CNP estavam sendo realmente cumpridas. Assim, tal como no caso da
homologação anual de contratos recém estabelecida pela ANP, aqueles documentos serviam
apenas para expandir indefinidamente os arquivos do órgão regulador.

2.5.

Advertências desnecessárias

O Art. 44, que fixa um conjunto de prazos relativos a diversas obrigações, contém uma
advertência ainda mais forte: “§ O não atendimento aos prazos estabelecidos neste artigo, a
serem contados a partir da data de publicação desta Resolução no DOU, implicará na
instauração de processo administrativo de revogação da autorização para o exercício da
atividade de distribuição de GLP da pessoa jurídica (AEA) e de revogação da autorização para
o exercício da atividade de distribuição de GLP da(s) filial (is) (AEA-filial), nos casos em que
já tiver sido outorgada a AEA-filial no termo do inciso II deste artigo; e/ou no cancelamento
da homologação do(s) contrato(s) de cessão de espaço de armazenamento e/ou de
carregamento rodoviário”.
Na história da regulação do setor de GLP não há registro – nem mesmo durante o regime
militar – de advertências formuladas com tal nível de agressividade, por uma razão simples: a
autorização para o exercício da atividade de distribuição de GLP é outorgada em caráter
precário, podendo ser revogada a qualquer momento pelo órgão regulador se for notada alguma
irregularidade grave. As duas cláusulas acima referidas são ainda mais surpreendentes à luz da
evolução recente do setor, após a implantação do regime de liberdade de preços, quando a ANP
exerceu eficazmente sua autoridade através de instrumentos normativos redigidos em estilo
conciso, coerente e civilizado.
7
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Entretanto, o Art. 39 adiciona a seguinte advertência: “§ 3o Além das sanções previstas
referente ao não cumprimento dos prazos de envio mensal do DPMP, constante da Resolução
ANP no 17, de 31 de agosto de 2004, o distribuidor de GLP que não encaminhar o DPMP à
ANP, por 2 (dois) meses consecutivos, terá suas instalações e equipamentos utilizados
diretamente no exercício da atividade outorgada interditados, total ou parcialmente, por meio
de aplicação de medida cautelar nos termos da Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, via
publicação no DOU, acompanhada da devida motivação”.
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O Art. 39 da Resolução no 49 determina que o distribuidor de GLP deverá enviar à ANP,
até o 15o dia de cada mês, um arquivo eletrônico com o Demonstrativo de Produção e
Movimentação de Produtos (DPMP), nos termos da Resolução ANP no 17/04. A Resolução no
15/05 também continha esta norma no seu Art. 36, embora enunciada ali de forma mais simples.
Desde então, a pontualidade mantida pela ANP na divulgação mensal das estatísticas do setor
indica que aquela norma tem sido cumprida regularmente pelas empresas.
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2.6.

Observações finais

Art. 7o, inciso II. Para fins de análise dos fluxos logísticos de suprimento, transporte e
armazenagem, o distribuidor deverá informar à ANP suas fontes de suprimento de GLP,
com as previsões dos respectivos intervalos de ressuprimento. Os contratos atuais das
empresas com a Petrobras não especificam o intervalo de ressuprimento, o que
inviabiliza o cumprimento desta norma. Ademais, considerando-se que o consumo de
GLP no Brasil se manteve estável nos últimos dez anos, em torno de 13 milhões de
metros cúbicos; que estrutura do mercado no setor de distribuição também permaneceu
praticamente inalterada; e que, desde a criação da ANP, essa informação jamais havia
sido solicitada às empresas, é difícil encontrar uma justificativa para esta nova regra.

•

Art. 23. A aquisição de GLP pelo distribuidor somente será permitida em locais de
entrega onde o distribuidor possuir estabelecimento autorizado pela ANP. Esta norma
é um indicador adicional do retrocesso já comentado anteriormente em direção ao estilo
intervencionista de regulação que vigorava à época da Resolução CNP no 13/76, e que
havia sido abolido inteiramente após a criação da ANP.

•

Art. 40. O distribuidor de GLP deverá cadastrar, assim como manter atualizadas as
informações cadastrais, por meio de sistema informatizado a ser disponibilizado no site
da ANP, todas as Centrais de GLP constituídas por recipientes transportáveis com
capacidade superior a 90 kg ou recipientes estacionários abastecidos no local da
instalação, sob sua responsabilidade. Esta norma constitui um caso raro de regulação
por antecipação: o referido sistema informatizado ainda não foi implantado, seu formato
não é conhecido, nem tampouco os procedimentos requeridos para acessa-lo, mas os
distribuidores já estão obrigados previamente a alimenta-lo. Tal como no caso da
homologação anual de contratos com prazo indeterminado, as previsões sobre os
intervalos de ressuprimento, e outras rotinas burocráticas criadas pela Resolução 49,
não se sabe qual seria a utilidade daquele cadastro. Os dados sobre mais de 250 mil
Centrais de GLP já estão disponíveis nos municípios, bombeiros e diversos CREAs.
Além disso, toda distribuidora tem um cadastro interno, cuja consulta pode ser feita pela
ANP a qualquer momento. Trata-se, portanto, de uma duplicação ineficiente de fontes
de dados.
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Além das questões comentadas nos itens anteriores desta seção, outros pontos polêmicos
da Resolução ANP 49/16 são os seguintes:
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Na mesma linha das mudanças introduzidas no setor de distribuição, as novas normas
do setor de revenda também são similares àquelas que vigoraram até dezembro de 2016, salvo
em alguns pontos comentados adiante. Entretanto, a Portaria no 297/03 tinha 22 artigos que
ocupavam 5 páginas, enquanto que a Resolução no 51/16 tem 40 artigos e 14 páginas. Esta
expansão de linguagem foi produzida, em grande medida, pela adoção da já referida regulação
por antecipação. Por exemplo, o Art. 5o descreve todos os passos que deverão ser seguidos pela
firma ao digitalizar os documentos necessários à obtenção da autorização para o exercício da
atividade de revenda de GLP, usando o sistema informatizado a ser disponibilizado no site da
ANP. Mas, enquanto esse sistema ainda estiver em fase de implantação, a firma deverá seguir
os procedimentos indicados no Art. 31, que repete integralmente o conteúdo do Art. 5o, agora
adaptado a um padrão tecnológico mais antigo. Uma das vantagens do futuro sistema será a de
permitir que a ANP verifique, em tempo real, a autenticidade dos principais documentos do
requerente, como o CNPJ, a inscrição estadual, o ato constitutivo da firma, seu código CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas), etc. Porém, enquanto esses avanços
tecnológicos não estiverem disponíveis, a requerente deverá seguir a rotina tradicional,
enviando à ANP cópias autenticadas daqueles documentos.
O exercício de futurologia acima descrito é desnecessário sob qualquer perspectiva. Se
a inauguração do novo sistema informatizado vier a ocorrer em breve, a edição da Resolução
51 terá sido açodada. Bastaria aguardar alguns meses, e publicar instruções mais simples. Se a
data da inauguração for mais distante, o atual Art. 5o não deveria existir, posto que o texto de
uma resolução normativa não é um local apropriado para a divulgação de avanços tecnológicos
a serem adotados no longo prazo.
3.1.
•

Retrocessos normativos
Art. 25, inciso I. Proíbe que o revendedor de GLP tente condicionar a entrega do
produto à venda de outras mercadorias ou à prestação de outros serviços. Esta norma
é simétrica àquela estabelecida no Art. 101 da Resolução CNP no 13, que vedava a oferta
de brindes ou favores especiais, como serviços gratuitos ou outros, “que possam
resultar no aliciamento de consumidores”. Num mercado atomizado de um produto
homogêneo, onde operam mais de 60 mil fornecedores, a prática de venda casada é
inviável. Logo, é supérfluo anunciar sua proibição, posto que qualquer tentativa do
revendedor nesta direção seria prontamente recusada pelo consumidor, que mudaria de
fornecedor. Por outro lado, a oferta de vantagens para atrair ou manter a fidelidade dos
clientes é uma estratégia de competição legítima do revendedor, cuja fiscalização pelo
órgão regulador seria impossível, dada a atomicidade do mercado. Logo, sua proibição
também é inútil.
9
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Conclusão

Um ponto consensual na literatura sobre teoria da regulação econômica é o de que a
qualidade e a efetividade de um marco regulador dependem, em grande medida, da clareza, da
coerência conceitual, e da simplicidade com que as normas são enunciadas. De fato, o órgão
regulador está sempre submetido à máxima shakespeariana de que brevidade é a alma da razão.
Neste ponto reside o principal contraste entre as normas recém introduzidas pela ANP no setor
de GLP e aquelas que vigoraram na última década. Enquanto o marco anterior foi exemplar na
obediência àquele princípio, e produziu resultados positivos mensuráveis, o novo marco
inaugurou a restauração de um estilo de regulação prolixo, incoerente e intervencionista, cujo
fracasso está registrado na história deste setor no país, e que só foi superado após um lento e
árduo processo de reforma. O bom senso recomenda uma rápida correção deste equívoco.
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4.

Art. 25, inciso II. Proíbe a venda ao consumidor final de quantidades superiores a cinco
recipientes transportáveis de GLP cheios, a fim de garantir as condições de
armazenamento para consumo próprio estabelecidas no item 4.2. da Norma ABNT
15514:2008. Esta proibição não impede que o consumidor adquira, por exemplo, quatro
recipientes de dois fornecedores distintos, o que também violaria a referida norma da
ABNT. Além de mal formulado, este inciso é redundante, posto que apenas reitera um
dispositivo legal já existente, cuja obediência só pode ser assegurada através das rotinas
de fiscalização da ANP.
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de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) para avaliar a racionalidade econômica de um
modelo de recarga fracionada de Gás LP em domicílio, com base em discussão
levantada junto ao Governo Federal por agentes privados interessados em desenvolver
tal modelo no mercado brasileiro.
A análise abordou aspectos relativos à demanda, à oferta, à fiscalização e o bem-estar
do consumidor, de forma a fazer uma avaliação de custo-benefício do modelo de
recarga fracionada de Gás LP em domicílio no Brasil.
Com relação à demanda, não há indícios de que modelo de recarga fracionada permita
a inclusão de consumidores que atualmente estariam sem atendimento ou teriam
interesse em migrar do modelo atual (vasilhame) para o proposto (venda a granel):
•

Atualmente os consumidores já contam com vasilhames de menor porte como
osP-2, P-5, P-7 e P-8. A demanda por estes vasilhames é muito reduzida,
indicando pouco interesse dos consumidores em adquirir Gás LP em
quantidades inferiores a 13 kg.

•

A disponibilidade de dinheiro em espécie não é restrição em função das
diversas formas de pagamento. Para famílias em situação de pobreza há ainda
o subsídio do Bolsa Família.

•

Adquirir quantidades menores de Gás LP não parece trazer benefícios, apenas
aumenta a frequência de compra. O Gás LP não é perecível, de forma que é
mais vantajoso comprar a maior quantidade que o orçamento permite para evitar
trocar o botijão com frequência.

•

A estrutura de distribuição do Gás LP já atende 100% dos municípios brasileiros

•

Existe uma redução do consumo de Gás LP nas residências que impõe um limite
à expansão do mercado.

Com relação à oferta, as simulações feitas pela LCA indicam que o modelo a granel,
pretensamente disruptivo, não encontra viabilidade econômica no marco
regulatório atual:
•

Boa parte dos custos de operação está na aquisição de matéria-prima e
impostos, que são parte do preço de faturamento do produtor: empresa
proponente também terá que arcar com estes custos.
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O modelo proposto não é economicamente viável. Isso leva a um incentivo à
fraude, que pode se caracterizar de três formas:
➢ Enchimento de vasilhames de terceiros.
➢ Fraude na quantidade vendida ao cliente.
➢ Fraude fiscal: o valor cobrado pela produtora do Gás LP destinados a
vasilhames até P-13 e acima de P-13 é diferente. No modelo proposto,
não seria possível controlar a destinação do produto, incentivando que
tributação seja feita em sua totalidade pelo menor valor.

•

Atualmente a responsabilidade civil pelo vasilhame em caso de acidente é
da distribuidora
➢ Se a empresa de recarga fracionada atuar apenas na etapa da revenda,
haverá um desincentivo por parte desta de zelar pelo vasilhame
➢ Cria-se uma estrutura de incentivos desalinhada no setor que
desestimula o investimento em manutenção
➢ A distribuidora não consegue criar nenhum tipo de mecanismo para
supervisionar a empresa de recarga fracionada

Do ponto de vista da fiscalização, atualmente fiscalizar as bases e revendas no país
já implica relevantes custos, dada a dispersão e capilaridade dessa atividade. Dados da
ANP sugerem que 7% das 65 mil revendas foram fiscalizadas em 2016. No caso do
modelo de recarga fracionada, os caminhões estariam circulando, implicando custos
significativamente maiores de coordenação e de pessoal dedicados à atividade
de fiscalização. O valor cobrado pela produtora do Gás LP destinados a vasilhames
até P-13 e acima de P-13 é diferente. Sem vasilhames pré-medidos, haverá maior
dificuldade em garantir a destinação adequada de matéria-prima, o que pode gerar
perdas de arrecadação para a produtora e para o poder público
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•

custo de transporte do vasilhame é transferido ao consumidor, visto que este terá que
se deslocar com o seu vasilhame. A dificuldade maior em manter carregamento a granel
restrito à marca reduz rastreabilidade do vasilhame e, consequentemente, prejudica
manutenção do mesmo. Mesmo que não haja fraude, há uma restrição à competição
dada pelo espaço limitado no caminhão proposto, o que dificulta a troca de marca pelo
consumidor que, no modelo atual, acontece via portabilidade de vasilhame.
O trabalho conclui que o modelo de venda a granel representa relevante risco para
a sociedade (aumento de sinistros e fraude), sem benefícios como contrapartida.
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de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) para avaliar a racionalidade econômica de um
modelo de recarga fracionada de Gás LP em domicílio, com base em discussão
levantada junto ao Governo Federal por agentes privados interessados em desenvolver
tal modelo no mercado brasileiro.
O modelo vigente no Brasil para a distribuição de Gás LP tem a logística como ponto
central. De forma simplificada, o distribuidor de Gás LP promove o envase do produto
em sua base de distribuição, levando o botijão até as revendas, onde será distribuído
ao consumidor. O consumidor por sua vez, entrega ao revendedor ou distribuidor um
botijão vazio e recebe um cheio no momento da compra, independente da marca do
vasilhame de sua posse. Se o botijão na residência do consumidor for de outra marca,
ele é recolhido e levado a um centro de destroca de botijões (uma vez que cada
distribuidora pode operar apenas com vasilhames da sua própria marca, segundo
Resolução ANP nº 49, artigo 26), onde também se encontram vasilhames de sua marca
recolhidos por outras empresas.
O processo de enchimento de botijões é realizado em ambiente controlado, de forma a
minimizar riscos e danos em caso de acidentes, e é monitorado e vistoriado atendendo
todas as normatizações vigentes. Além disso, as embalagens passam por um rigoroso
processo de inspeção e manutenção, incluindo a garantia de que a marca em relevo é
visível, permitindo a sua identificação em caso de sinistro. O modelo em análise pelo
Governo Federal pretende realizar o processo de recarga através de caminhões tanque
adaptados para encher botijões em via pública e em volumes fracionados.
Este Parecer busca avaliar a racionalidade econômica do modelo proposto, analisando
o custo benefício para a sociedade esperado de sua implementação no Brasil. Para
tanto, serão considerados aspectos relativos à demanda brasileira por Gás LP, a
estrutura de oferta do produto e os elementos de regulação e fiscalização. A LCA contou
com a colaboração das empresas associadas ao Sindigás, que forneceram dados para
que fosse possível um melhor entendimento do setor e suas variáveis relevantes. Ao
final, o Parecer apresenta uma análise sobre a oportunidade e conveniência de
implementação deste novo modelo no Brasil, indicando riscos e benefícios associados
à sua efetivação, avaliados pela ótica do mercado (oferta e demanda) e de política
pública.
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O Gás LP é um subproduto do processo de refino do petróleo e do processamento do
gás natural. É composto principalmente por butano e propano, contendo também um
composto a base de enxofre, chamado mercaptano, que tem como função adicionar
odor a um produto que é naturalmente inodoro, facilitando a identificação de
vazamentos. O Gás LP é um produto não perecível, podendo ser armazenado por
longos períodos.
Cabe à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) promover
a regulação, a autorização de atividades de distribuição e revenda de derivados de
petróleo, como o Gás LP.
Segundo a Resolução ANP nº 49 de 2016, a distribuição de Gás LP pode ser feita
através de vasilhames ou caminhões a granel. O Gás LP pode ser utilizado em diversas
atividades1. Nas residências, é principalmente usado para cocção de alimentos, assim
como para aquecimento de água, refrigeradores e calefação de ambientes. Na indústria,
pode ser utilizado em lavanderias, empilhadeiras, produção de asfalto, produção de
papéis, siderurgia, entre outros. No setor de comércio e serviços, pode ser aplicado em
grande escala em hospitais, na incineração de lixo e em restaurantes e padarias. A Lei
8.176 de 08/02/91, inciso II, proíbe o uso do Gás LP em motores de qualquer espécie,
saunas, caldeiras, aquecimento de piscinas e para fins automotivos.
Segundo dados da ANP2, o setor conta com 20 empresas autorizadas a operar 181
bases de distribuição, na etapa de distribuição intermediária, e 65 mil revendedores3 na
distribuição final. Existem aproximadamente 114 milhões de vasilhames que comportam
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2. O setor de Gás LP no Brasil

conta com 5 empresas fabricantes de botijões e 31 empresas de requalificação de

Sindigás, Gás LP: o Gás do Brasil. Disponível em
http://www.sindigas.org.br/uploads/book_sindigas_2017_web.pdf. Acesso em: 25/03/2017
2 Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/distribuicao-e-revenda/distribuidor/Gás LP/relacao-dosdistribuidores-bases-e-cessoes-de-espaco. Acesso em 15/03/2017.
3
Sindigás: Panorama do setor de Gás LP em movimento. Disponível em:
http://www.sindigas.org.br/novosite/wp-content/uploads/2017/05/panoramasetorgasemmovimentoabril2017.pdf. Acesso em 08/06/2017
1
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O Gás LP está presente em 100% dos municípios6 brasileiros, chegando até 59,5
milhões de residências e mais de 150 mil empresas, entre indústrias, comércios e
prestadores de serviços. Em 2016, foram comercializados mais de 5,3 milhões de
toneladas de Gás LP em botijões até 13 kg, que somados a outros vasilhames e a
vendas à granel, resultaram em 7,3 milhões de toneladas de Gás LP. O setor teve um
faturamento líquido, nesse mesmo ano, de R$ 22 bilhões, com R$ 5 bilhões em impostos
recolhidos, gerando mais de 380 mil empregos diretos e indiretos7.

3. Caracterização da demanda por Gás LP no Brasil
O Gás LP pode ser adquirido através de duas modalidades, envasado e granel. O
envasado, ou botijão de gás, é o modal através do qual os clientes residenciais e
comerciais de pequeno porte usualmente recebem o Gás LP. O modal granel, por outro
lado, é como o Gás LP normalmente chega aos clientes industriais e comerciais de
grande porte.
Na modalidade envasado, o consumidor pode receber o vasilhame diretamente em sua
casa ou pode se deslocar até a revenda e fazer a compra no local (neste caso, o preço
do vasilhame costuma ser cerca de 10% menor). Já na modalidade a granel, um
caminhão do tipo bob-tail8, que carrega um tanque de Gás LP, faz o enchimento de
tanques estacionários localizados no local de consumo.
No Brasil, são consumidos cerca de 7,3 milhões de toneladas de Gás LP por ano9.
Dados do Balanço Energético Nacional10 do Ministério de Minas e Energia mostram que
nos últimos 10 anos os clientes residenciais representaram aproximadamente 80% do

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustívei. Disponível em:
http://www.gasescombustiveis.com.br/premioGás LP/wpcontent/uploads/Gargalos_na_infraestrutura_da_cadeia_de_GÁS LP_para_um_cenario_de_10anos.pdf.
Acesso em: 17/05/2017
5 Instituto de Logística e Supply Chain Ltda.
6 Segundo dados da ANP, em novembro de 2016 haviam apenas 230 municípios sem revenda
autorizada. Disponível em: http://anp.gov.br/revendaGás LP/index.asp. Acesso em: 30/04/2017
7 SINDIGÁS “Gás LP, o gás do Brasil – 3ª Edição”, disponível em
http://www.sindigas.org.br/uploads/book_sindigas_2017_web.pdf, acessado em 10/04/2017.
8
O caminhão Bob-Tail se assemelha a um caminhão para transportes de combustíveis para automóveis .
9
Disponível em http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos. Acessado em 11/05/2017.
10
Disponível em: https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2016.pdf. Acesso em
11/05/2017
4
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vasilhames. Estudo do IBP4, elaborado pelo ILOS5, mostra que 60% do consumo de Gás
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tamanho de vasilhames: 2 kg (P-2), 5 kg (P-5), 7 kg (P-7), 8 kg (P-8), 13 kg (P-13), 20
kg (P-20). 45 kg (P-45) e 90 kg (P-90). Uma especificidade do P-20 é que ele só pode
ser utilizado em empilhadeiras, ou seja, só pode ser utilizado por clientes comerciais e
industriais A Tabela 1 mostra a quantidade estimada pelo Sindigás de vasilhames em
circulação no país.
Tabela 1 – Número de Vasilhames em Circulação em 2016

Número de Vasilhames

(%)

P-2

4.646.622

3,6%

P-5

479.539

0,4%

P-7

236.022

0,2%

P-8

760.015

0,6%

P-13

114.249.020

93,2%

P-20

597.635

0,5%

P-45

1.645.504

1,4%

P-90

71.790

0,1%

122.686.147

100%

Envasado

Total
Fonte: Sindigás. Elaboração LCA.

Os vasilhames P-5, P-7, P-8 e P-13 são normalmente utilizados para cocção,
principalmente em residências. O P-45 e P-90 também são utilizados em residências,
normalmente quando há outra atividade que utiliza Gás LP, como aquecimento de água.
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consumo de Gás LP no país. O consumidor tem à sua disposição diversas opções de

normas técnicas vigentes. O P-2, por sua vez, é utilizado principalmente para atividades
em campo aberto e por profissionais de alimentação de rua (pipoqueiros, entre outros),
pois é inadequado para uso em fogões por não possuir dispositivos de segurança, como
a válvula ou plug fusível11.

11
As empresas distribuidoras de Gás LP informaram que estão descontinuando a venda de gás em
vasilhames de 2 kg. Está havendo substituição por botijões de 5 kg e 8 kg, que possuem dispositivos de
segurança.
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Estes vasilhames também costumam ser utilizados na indústria e comércio, devendo
ser instalados em “centrais de gás” ou “centrais de abastecimento” de acordo com a
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da LCA baseadas em dados das empresas associadas ao Sindigás12, também
representa aproximadamente 90% do volume de Gás LP consumido no segmento
residencial.
Em geral, o consumo de Gás LP apresenta baixa volatilidade ao longo do tempo, uma
vez que é majoritariamente utilizado para funções básicas de um domicílio, como cocção
- uma atividade pouco impactada pelas oscilações da economia. Porém, também por
conta de seu uso principalmente na cocção e das mudanças nos hábitos de consumo,
há uma tendência de queda no uso por domicílio de Gás LP ao longo do tempo.
A partir de informações do Balanço Energético Nacional13, IBGE e IPEA é possível
verificar uma queda de 23,4% no consumo de Gás LP por domicílio entre 2001 e 2016.
Esta mudança no padrão da demanda pode estar ligada a alterações nos hábitos de
consumo da população, como, por exemplo, o aumento de refeições fora de casa14, que
em 2008-2009 passou a representar 28% dos gastos das famílias, frente a 22% em
2003. Espera-se que este percentual seja ainda mais elevado atualmente. Outro fator
importante é a redução do número de pessoas por domicílio, que passou de 3,72 em
1995 para 2,89 em 201515 e o aumento do uso do forno micro-ondas16.

A LCA analisou informações de um conjunto de empresas associadas ao Sindigás no contexto de
desenvolvimento deste Parecer.
13
Existem
diferenças
entre
os
dados
da
ANP
e
BEN.
Disponível
em:
https://ben.epe.gov.br/BENSeriesCompletas.aspx. Acesso em 29/06/2017
14 CLARO, R; BARALDI, L; MARTINS, A; BANDONI, D; LEVY, R. Evolução das despesas com alimentação
fora do domicílio e influência da renda no Brasil, 2002/2003 a 2008/2009. Cadernos de Saúde Pública 30.7
(2014): 1418-1426.
15
Dados do IBGE. Elaboração LCA.
16
Sindigás: Gás LP, o Gás do Brasil. Disponível em:
http://www.sindigas.org.br/uploads/book_sindigas_2017_web.pdf. Acesso em: 11/04/2017
12
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representando mais de 90% dos vasilhames em circulação, o que, segundo estimativas
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Entre os vasilhames disponíveis para o segmento residencial, o P-13 é o mais utilizado,
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14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Consumo residencial (kg/domicílio)

Consumo total (mil ton)

Fonte: Balanço Energético Nacional. IBGE. IPEA. Elaboração: LCA Consultores

Pesquisa encomendada pelo Sindigás17 acerca das características de consumo e do
consumidor de Gás LP no Brasil, indica que cerca de 71% da demanda residencial é de
“casas de rua”18 e a duração de um botijão na residência é em média de 45 dias. De
acordo com este estudo, o consumidor prefere encomendar o vasilhame por telefone
(73%) e considera que a velocidade na entrega é muito importante - o tempo de entrega
ideal seria de até 17 minutos e o tempo máximo de 28 minutos. Estimativas da LCA,
com base em dados das distribuidoras associadas ao Sindigás, apontam que o principal
meio de pagamento utilizado é o dinheiro (entre 40% e 50%), seguido por cartão de
crédito (entre 10% e 20%), sendo que destas compras em cartão, mais de 25% são
parceladas. Outras formas de pagamento também incluem boletos e cartão de débito.
Desta forma, o consumidor tem acesso a diversas fontes de pagamento, incluindo a
opção de parcelamento do Gás LP caso não tenha dinheiro em espécie no ato da
compra. Para os casos de famílias em situação de pobreza (faixa de renda mensal19 per
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Gráfico 1 – Alteração na demanda de Gás LP

LP, ao considerar no cálculo do benefício o valor do extinto Auxílio-Gás.
Em linha com as mudanças importantes nos padrões de consumo e métodos de
aquisição de bens, novas tecnologias vêm sendo incorporadas na venda de Gás LP,
como, por exemplo, a criação de aplicativos de celular. Levantou-se21 que pelo menos
Copernicus: Marketing Consulting and Research, “Sindigás: Estudo Estratégico”, de julho de 2014
Em oposição aos apartamentos e condomínios de casas por exemplo.
19 Fonte: Caixa Econômica Federal. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsafamilia/Paginas/default.aspx. Acesso em 18/07/2017
20
Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 (criação do Bolsa Família). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm. Acesso em: 08/06/2017
21 Levantamento no site das empresas distribuidoras.
17
18
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capita de até R$ 170), programas como o Bolsa Família20 subsidiam o consumo de Gás
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aplicativo para o consumidor e um para o revendedor, de forma que o consumidor
consegue realizar a compra do botijão de forma simples e o revendedor consegue fazer
a otimização da rota de entrega. Uma outra categoria de aplicativos, a exemplo do
aplicativo “Chama22”, permite ao consumidor escolher qualquer revendedor de qualquer
marca e acompanhar a entrega em tempo real no aplicativo.
A pesquisa Copernicus indica que cresceu de 58% para 69% o número de consumidores
de Gás LP que tem acesso à internet entre 2010 e 2014 e que 51% possuem
smartphones conectados à internet. Outra alternativa de atendimento ao consumidor é
o Vale Gás23. Com ele, o consumidor adquire um cupom em supermercados, por
exemplo, e realiza a troca deste cupom por um botijão quando desejar, podendo recebêlo em casa se assim preferir.
Na decisão de compra de botijões de Gás LP existe um trade-off entre gasto e
conveniência. O consumidor espera adquirir a maior quantidade de gás que seu
orçamento permita reduzindo a frequência de transações e substituição de botijões.
Entre os fatores que ganham importância na avaliação de comodidade do consumidor,
está o peso do botijão, que vazio chega a aproximadamente 15kg e cheio, a
aproximadamente 28kg24. O vasilhame P-13 tem participação no volume muito superior
aos demais vasilhames de menor porte por representar a melhor relação de custo
benefício para o consumidor.
Box 1 - Teoria do Consumidor: comodidade e desutilidade
O consumidor sempre busca maximizar a sua utilidade fazendo escolhas que permitam a ele consumir o
máximo possível, dada sua restrição de renda.
Existe um nível de esforço que deve ser dedicado pelos consumidores para a aquisição de bens. O esforço
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quatro empresas do setor contam com essa tecnologia. Usualmente, existe um

consumidor que deve ser minimizado. Quanto maior for a facilidade do consumidor para adquirir algum bem
ou serviço, menor será o seu esforço, reduzindo a desutilidade e maximizando a utilidade.
O e-banking é um bom exemplo da importância de aumentar a comodidade do consumidor, reduzindo sua
desutilidade**.
O fornecimento de diversos serviços bancários através da internet tem sido um diferencial competitivo
importante no setor financeiro, uma vez que ele reduz diversos custos que recaíam sobre o consumidor ao

22

Disponível em: http://www.chama-app.com.br. Acesso em 05/07/2017

Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/perguntas/247-consumidores/2683-quanto-deve-pesar-obotijao-cheio-no-momento-da-compra. Acesso em 11/05/2017.
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atribuído a uma atividade pode ser caracterizado como desutilidade*, sendo ele, portanto, um custo para o

24
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agência bancária para poder realizar alguns tipos de transação e ter acesso a alguns tipos de serviços. O
uso da internet suplanta boa parte desta necessidade.
De forma análoga, a compra de quantidades pequenas de Gás LP e o consequente aumento do número
de transações tem um claro efeito redutor de bem-estar do consumidor. O consumidor prefere o vasilhame
P-13, uma vez que ele apresenta o melhor custo-benefício em termos de gasto e esforço.
* BORJAS, G. Economia do Trabalho. Quinta Edição. AMGH Editora Ltda. 2012.
** VEIGA, L; OLIVEIRA, A. Diferenciação horizontal e poder de mercado: os efeitos do e-banking sobre as tarifas bancárias. ANPEC: XXXI
Encontro Nacional de Economia. 2003.

A maioria dos consumidores afirma que prefere que o entregador faça a instalação do
botijão e que a marca ofereça assistência técnica.
A partir dos dados da ANP, podemos observar que o preço real ao consumidor e o de
aquisição dos revendedores de Gás LP têm se mantido constantes ao longo dos últimos
15 anos, conforme pode ser verificado no Gráfico 2. Além disso, a participação do valor
do P-13 no salário mínimo também vem caindo: enquanto em 2007 ele representava
8,8% do salário mínimo, em 2016 sua participação se reduziu para 6,1%25. Existe uma
diferença de preços caso o consumidor escolha receber o botijão em casa26.
Levantamento27 feito pela LCA mostra que caso o consumidor opte por retirar o botijão
na revenda, o preço pode ser 10% menor, pois é cobrada uma taxa de entrega no
domicílio.
Gráfico 2 – Preço do P-13 (em reais de mar/2017, deflacionado pelo IPCA)
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executar transações. Um exemplo desses custos era a necessidade do consumidor de se deslocar até uma
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Preço ao consumidor

Preço de aquisição do revendedor

Fonte: ANP e IBGE. Elaboração: LCA Consultores

Fonte: IPEA e ANP
Os valores refletidos no gráfico já são relativos ao preço de retirada na revenda
27 Segundo informações do Sindigás
25
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Família, a flexibilidade nas formas de pagamento (dinheiro plástico, vale gás e vendas
a prazo e parceladas) e a redução da importância do preço do gás em relação ao valor
do salário mínimo dão indícios de que a disponibilidade de dinheiro em espécie no ato
da compra e uma possível restrição de renda não são fatores impeditivos ao consumo
de Gás LP envasado. Somado a isso, a conveniência de se reduzir o número de
transações e trocas de vasilhames desincentiva a compra em botijões com volumes
menores, pois o Gás LP é um produto não perecível, de alta durabilidade e que será
consumido inteiramente, mesmo em um prazo de consumo maior como é o caso de um
indivíduo com perfil de demanda menor. Por fim, as revendas de Gás LP são capazes
de atender com rapidez e oferecer a assistência técnica desejada pelos consumidores,
além de conseguirem atender comunidades carentes, em que veículos de maior porte,
como um bob-tail ou até mesmo um caminhão de revenda comum, muitas vezes não
conseguem acessar.
A comercialização de Gás LP a granel, visa atender médios e grandes consumidores
como condomínios residenciais, estabelecimentos comerciais28 e indústrias. Neste
caso, um tanque estacionário é instalado nos próprios estabelecimentos, em locais
adaptados para recebê-los. A recarga é feita através de caminhões do tipo bob-tail29
(para pequenos e médios volumes) ou caminhões tanque (grandes volumes) por uma
equipe treinada especificamente para a atividade. O consumidor de granel tem à sua
disposição uma grande variedade de tamanhos de tanques estacionários, que podem
variar de 100 kg a 60 toneladas30, a depender da sua necessidade de consumo.
Devido ao volume de gás transportado nesses caminhões, a venda de gás a granel
requer diversos protocolos de segurança, o que a torna uma atividade segura31. A
operação de abastecimento de clientes granel deve ser realizada por profissionais
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A existência de programas sociais que subsidiam o consumo de Gás LP, como o Bolsa

envolvidos (construção da estrutura adaptada, instalação de tanques estacionários,
atividades de manutenção, menor possibilidade de otimização de rota) e, inclusive, o
Vasilhames P-13 também podem atender comércios que utilizam pouco Gás LP, não há restrição legal
para isto.
29
O caminhão Bob-Tail se assemelha a um caminhão de transporte de combustíveis
30 Levantamento realizado nos sites das maiores empresas distribuidoras
31 Segundo normas sintetizadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, durante o processo de
abastecimento, o veículo esteja estacionado de forma a permitir a rápida evacuação do local. As
mangueiras utilizadas não podem passar por dentro de edificações e nem estar em ambientes onde há
fontes de ignição e tráfego de pessoas. Também é necessário estabelecer uma área de isolamento durante
o
processo
de
enchimento
a
granel.
Disponível
em:
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/IT_28_2011.pdf.
Acesso
em:
01/06/2017
32 NBR 15863
28
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capacitados e treinados para emergências32. Sendo assim, devido aos altos custos
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granel necessita de assinatura de contratos que contemplam, em geral, prazos e
volumes mínimos de consumo.
Box 2 - Diferenciação de Preços em função da destinação do Gás LP
A Petrobrás atualmente pratica preços diferenciados, mais reduzidos, para a aquisição do Gás LP cuja
destinação será vasilhames até 13 kg. A partir de 13 kg, os vasilhames já são considerados no preço de
granel, assim como os clientes que recebem Gás LP em tanques estacionários.
Esta diferença* de preços em alguns períodos pode chegar a 50%. É importante ressaltar que esta
diferenciação de preços não é obrigatória, mas parte do reconhecimento pela Petrobrás (e do governo) de
que os vasilhames até 13 kg tem uma função importante dentro da política energética. Tal reconhecimento
parte da orientação do Conselho de Política Energética Nacional, na Resolução** Nº 4 de 2001:
“Reconhecer, nos termos do inciso III, do art. 1º da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, como de interesse
para a política energética nacional a comercialização, por produtor ou importador, de gás liquefeito de
petróleo - GLP, destinado exclusivamente a uso doméstico em recipientes transportáveis de capacidade de
até 13 kg, a preços diferenciados e inferiores aos praticados para os demais usos ou acondicionados em
recipientes de outras capacidades.”
* ESTEVES, Eloisa; BICALHO, Lúcia; FILHA, Maria. Diferenciação de preços na comercialização de glp:
um problema regulatório ou de política pública?. Disponível em: www.anp.gov.br/wwwanp/?dw=58916
Acesso em
** Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=101651. Acesso em 31/07/2017

4. Caracterização da oferta de Gás LP no Brasil
O setor de Gás LP conta com uma extensa regulação que visa garantir tanto a
segurança do consumidor como o bom funcionamento da estrutura de distribuição.
Como mencionado anteriormente, cabe à ANP autorizar a operação de qualquer
empresa que deseje ser distribuidora ou revendedora de Gás LP, desde que atendam
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maior preço de compra do gás no produtor nesse modal, o fornecimento de Gás LP a

A Resolução ANP nº 49 de 2016 descreve os processos e condições necessários para
que uma empresa possa ser uma distribuidora de Gás LP no Brasil. Em seu artigo 4º,
apresenta as duas fases para se obter essa autorização: habilitação e outorga.
Para ser habilitada, a empresa deve apresentar a sua qualificação jurídica e fiscal, o
fluxo logístico de suprimento, transporte e armazenagem e também o projeto de
instalação de armazenamento e distribuição de Gás LP. Estes documentos devem ser
protocolados na ANP.
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aos requisitos estabelecidos na regulação.
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distribuir Gás LP envasado e a granel, a empresa deve contar com capital social mínimo
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e para distribuir apenas na modalidade
granel, deve contar com um capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Os fluxos logísticos, conforme artigo 7º, devem apresentar as fontes de suprimento e
instalações de armazenamento e distribuição de Gás LP, com a previsão dos intervalos
de ressuprimento. Também devem apresentar quais são os modais de transporte entre
as fontes de suprimento e de distribuição e a previsão mensal, para o primeiro ano, do
volume a ser comercializado em cada instalação. Por fim, devem apresentar a região
geográfica e as bases que terão linha de enchimento de vasilhames.
Para conseguir a outorga da autorização, a empresa deve apresentar a comprovação
de propriedade de pelo menos uma instalação de armazenamento e distribuição de Gás
LP com capacidade mínima de armazenagem de cento e vinte metros cúbicos no caso
da distribuição de envasados e granel e sessenta metros cúbicos para distribuição
apenas a granel. Também deve apresentar comprovação de aquisição de vasilhames
ou tanques estacionários compatíveis com os fluxos logísticos.
O artigo 26 obriga as distribuidoras a encher botijões e tanques estacionários apenas
de sua marca. O artigo 28 estabelece que os distribuidores devem prestar assistência
técnica ao consumidor. O artigo 30 só permite ao distribuidor a aquisição de vasilhames
novos. Por fim, o artigo 31, determina que os vasilhames só podem ser enchidos na
base de envase da distribuidora e que os tanques estacionários só podem ser enchidos
pela distribuidora nos locais adaptados, chamados de “centrais de Gás LP”.
A manutenção dos vasilhames é de suma importância para garantir a segurança dos
consumidores e é de responsabilidade das empresas distribuidoras, conforme o artigo
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Entre os requerimentos para habilitação, o artigo 6º inciso V determina que para

momento do envase, seguindo a NBR 8866 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), avaliando as condições dos vasilhames, que podem ser enviados
para requalificação ou descarte. O processo de requalificação é obrigatório após 15
anos de uso do vasilhame, diminuindo o intervalo para 10 anos a partir da primeira
requalificação. Em 2015, havia 27 oficinas de requalificação credenciadas na ANP. Ao
consumidor cabe apenas o uso adequado do vasilhame, evitando a exposição do
mesmo a fatores climáticos e a impactos que possam prejudicar a sua condição física e
segurança.
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37. Neste sentido, as distribuidoras fazem a inspeção visual dos vasilhames no
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Botijões33, da ANP, observa-se que cerca de 12% do parque de vasilhames P-13 passa
pelo processo de requalificação a cada ano, podendo estes vasilhames voltarem a
circular

ou

serem

descartados.

Desde

1996

foram

requalificados

e

inutilizados/descartados aproximadamente 190 milhões de vasilhames P-13. Somente
em inutilizações foram aproximadamente 22 milhões de vasilhames desde 1996. No
mesmo período, foram adquiridos 54 milhões de vasilhames. Conforme citado
anteriormente, o universo estimado de vasilhames P-13 em circulação atualmente é de
aproximadamente 114 milhões.
Outras regulações também são adotadas para garantir a segurança do usuário. O
botijão de gás é fabricado conforme a norma NBR 8460 e devem conter a marca da
distribuidora em alto relevo, um lacre com o nome da distribuidora e o certificado da
ABNT. Além disso, os vasilhames possuem um mecanismo de segurança chamado de
“plug fusível” que libera o Gás LP em caso de aumento de pressão interna do botijão
que poderia levar a uma explosão. Os botijões de uso residencial são projetados34 para
resistir a até 5 vezes a pressão máxima de trabalho, o que torna um acidente altamente
improvável. A instalação do botijão deve ser feita com reguladores de pressão com o
símbolo do INMETRO (NBR 8473).
A atividade da revenda de Gás LP é regulada pela Resolução 51 da ANP de 30/11/2016.
Segundo o artigo 2º, a atividade de revenda compreende a aquisição, armazenamento,
o transporte e venda de vasilhames de Gás LP até 90 quilogramas (P-90) e o
fornecimento de assistência técnica ao consumidor. O revendedor pode ser
independente (optou por não exibir marca) ou vinculado (exibe a marca de um
distribuidor), de acordo com os incisos VII e VIII do artigo 4º. No caso do revendedor ser
vinculado, o artigo 10º incisos I e II, define que ele só poderá adquirir vasilhames de um
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Com dados disponíveis no âmbito do Programa Nacional de Requalificação de

vinculado que exibe a mesma marca. No artigo 13º é determinado que o revendedor
vinculado só poderá vender vasilhames cheios para outros revendedores vinculados,
independentes e para o consumidor. A respeito da segurança e apresentação do
vasilhame, o artigo 16º, parágrafo 1, define que o vasilhame deverá conter lacre de
inviolabilidade da válvula que informe a marca do distribuidor responsável pelo
vasilhame, além da data de envasilhamento, distribuidor que realizou o envasilhamento
Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/distribuicao-e-revenda/distribuidor/glp/requalificacaoinutilizacao-e-destroca. Acesso em 29/06/2017
34
Cartilha Sindigás IV. Disponível em:
http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/cartilhasindigas_4web_635310153954316954.pdf. Acesso
em: 10/03/2017
33
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único distribuidor de Gás LP, do qual exibe marca comercial ou de outro revendedor
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manuseio e procedimentos em caso de vazamentos e o telefone de assistência técnica.
A revenda deverá conter área de armazenamento adequada (artigo 20º) e por fim, é
vedado ao revendedor efetuar o envasilhamento (enchimento) ou transferência de Gás
LP entre recipientes, assim como o abastecimento de tanques estacionários.
De acordo com o Boletim de Fiscalização do Abastecimento em Notícias da ANP35, em
2016 foram realizadas 172 ações de fiscalização em distribuidores de Gás LP e 5.534
em revendedores, resultando em 39 e 1.102 autos de infração, respectivamente. Foram
apreendidos 5.607 vasilhames (de P-2 a P-45, vazios e cheios) de Gás LP, de forma a
evitar a comercialização em desacordo com a legislação vigente. Os processos
administrativos originados das autuações resultaram em multas e sanções como
suspensão de operação e revogação de autorização de operação, 26 revendedores e 1
distribuidor de Gás LP tiveram suas autorizações revogadas em 2016.
Um indicador dos esforços da ANP em reduzir a informalidade está na autuação de 130
revendas e 1 distribuidora não autorizadas em 2016. Merece destaque, a autuação de
2 distribuidoras que comercializaram produtos com vício de quantidade e 100 autuações
de revendas que adquiriram ou destinaram produto de/ou para fonte diversa da
autorizada.
A regulamentação e fiscalização do setor por parte da ANP, a edição de normas técnicas
pela ABNT, além da autorregulação das empresas do setor, resultam em baixa
ocorrência de acidentes e elevado nível de segurança.
Para que o setor de Gás LP opere adequadamente, atendendo a regulamentação e
mantendo níveis de qualidade técnica e comercial, é necessário que haja uma
precificação adequada de sua estrutura de custos. Ou seja, é importante que a
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e a comercialização, indicação de que o gás é inflamável, cuidados com instalação,

A estrutura de oferta do Gás LP pode ser dividida em três etapas: produção, distribuição
intermediária e distribuição final. A Petrobrás realiza quase a totalidade da produção de
Gás LP no Brasil, que nos últimos 3 anos teve média de 7,3 milhões de m³ (ANP36).
Durante a distribuição intermediária, o Gás LP segue das bases de armazenamento da
Petrobrás via dutos para uma base primária de distribuição. Desta base primária (ou

Disponível em http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletinsanp/Boletim_Fiscalizacao_do_Abastecimento_em_Noticias/Boletim_Fiscalizacao_do_Abastecimento_em
_Noticias_No11-2016.pdf . Acesso em 06/05/2017.
36 Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos. Acesso em 17/04/2017
35
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sustentabilidade econômico-financeira do negócio esteja garantida.
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distribuição, na qual se enche apenas os caminhões de venda a granel. Das bases de
envase, os vasilhames podem seguir para depósitos ou serem encaminhados
diretamente para o consumidor final ou revendedores. O caminhão a granel, que pode
ser um bob-tail (volume médio) ou um caminhão-tanque (volume grande) sai das
unidades satélites ou das bases de envase para o consumidor final diretamente. A
distribuição final de vasilhames é feita principalmente pelos revendedores, que estão
dispersos pelo território nacional, próximos aos consumidores finais. Uma visão
completa das etapas de distribuição pode ser vista na Figura 1.
Figura 1 – Estrutura distributiva do Gás LP

Fonte: Sindigás: Gás LP, o Gás do Brasil.

Com base nos dados do Ministério de Minas e Energia37, que toma como referência um
vasilhame P-13, podemos atribuir alguns valores às etapas de distribuição de Gás LP.
Os custos são divididos em duas partes. A primeira é o do preço de faturamento do

Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo, fevereiro de 2017.
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveisrenovaveis/publicacoes/relatorio-mensal-do-mercado-de-derivados-de-petroleo/2017.
30/04/2017
37

Disponível
Acesso

em:

Avaliação sobre a racionalidade econômica de adoção de modelo de recarga fracionada de Gás LP em domicílio no Brasil

uma base de envase de vasilhames, ou via caminhão tanque para uma base satélite de
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secundária, se o Gás LP chegar através de caminhões tanque) o Gás LP segue para

em
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sumarizados na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2 – Distribuição de custos no preço do P-13
Custos

R$

(%) P-13

Matéria-Prima

R$ 13,13

23%

Impostos Federais (CIDE, PIS,

R$ 2,21

4%

Impostos Estaduais (ICMS)

R$ 9,10

16%

Frete Transferência

R$ 0,78

1%

Distribuição

Margem Bruta de Distribuição

R$ 17,16

29%

Revenda

Margem Bruta de Revenda

R$ 15,47

27%

Valor do P-13

R$ 57,75

100%

Preço de

COFINS)

faturamento do
produtor

Fonte: Ministério de Minas e Energia

É importante ressaltar que as margens referidas acima são brutas39, ou seja, não foram
retirados outros custos operacionais além dos impostos e matéria prima. Na etapa de
distribuição ainda podemos incluir o custo de operação das bases (mão de obra,
equipamentos e manutenção), custo de armazenamento do Gás LP e os custos de

38 Em função do mecanismo de substituição tributária, o ICMS que seria pago pelo distribuidor incide no
produtor e constitui o preço pago pelo distribuidor ao produtor.
39
As margens de distribuição podem estar superestimadas pois há compra de botijões entre revendedores,
de forma que o valor pago por revendedores que compram de outros revendedores tende a ser mais alto
por já incluir uma margem do vendedor.
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segunda inclui as margens de revenda e margem de distribuição. Estes valores são
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produtor, que inclui custo da matéria-prima, frete de transferência e impostos38. A
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Note-se que um reflexo desta estrutura de custos, em que as margens líquidas são
comprimidas em função do altos custos fixos e variáveis, é que a escala se torna um
fator muito relevante para operacionalização da distribuição de Gás LP a granel e em
envasado. Entretanto, os motivos são distintos para cada segmento. Enquanto para a
modalidade de envasado existem altos custos de compra, armazenagem e manutenção
de botijões, que precisam ser diluídos por um grande volume de vendas, o segmento
granel necessita da escala de compras de seus clientes, pois cada um exige uma
estrutura de atendimento individualizada, seja pela dedicação exclusiva de caminhões
em determinado período, uma rota exclusiva que dificilmente pode ser reaproveitada
para atender outros clientes ou pela possível distância do cliente relativa à base de
distribuição. Esse é um dos principais motivos para que o segmento granel necessite da
garantia de contratos de duração e volume.
O setor de Gás LP conta atualmente com uma regulação que garante que as empresas
distribuidoras devem arcar com todo o custo de manutenção dos vasilhames e garantir
a sua segurança ao encher somente os seus próprios vasilhames, realizando todas as
inspeções definidas por lei. As revendas, em que o consumidor adquire o vasilhame,
também são fiscalizadas e reguladas. O consumidor, por sua vez, tem direito à
portabilidade dos vasilhames (paga-se uma vez pelo recipiente e o conteúdo e ganhase o direito de troca por outro vasilhame de qualquer marca ou tamanho, pagando
apenas o preço do Gás LP) e de assistência técnica. Vemos que os custos da estrutura
de distribuição do Gás LP estão centrados principalmente na aquisição da matéria prima
da produtora e na carga de impostos, que respondem por 23% e 20% do preço do P13, respectivamente.

5. Análise do Modelo de Recarga Fracionada
Conforme mencionado, atualmente o Governo Federal está discutindo a viabilidade de
um novo modelo de comercialização de Gás LP a partir da recarga fracionada de
vasilhames.
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de granel.
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operação dos caminhões (combustível e equipe) de entrega, tanto de envasados como
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associadas ao Sindigás e dados extraídos do site de empresas40 que propõe esta forma
de distribuição/revenda, o modelo que está sendo proposto consiste basicamente em
realizar a recarga fracionada de Gás LP na modalidade envasado e granel, através de
um caminhão bob-tail. No caso da modalidade envasado, o caminhão bob-tail circularia
pelas ruas, realizando a recarga na casa do consumidor ou estacionamento do veículo
em via pública e o consumidor carregaria o botijão até o caminhão granel onde seria
feita a recarga. No caso da modalidade a granel, o mecanismo seria o mesmo já
executado atualmente pelas empresas distribuidoras.
Box 3 - Modelo de recarga fracionada em outros países
A recarga fracionada de botijões de Gás LP ocorre em alguns países vizinhos ao Brasil, como Uruguai e
Paraguai. Também está presente nos EUA, Canadá e México.
O México tem um dos maiores consumos residenciais per capita de Gás LP no mundo. Isso justifica a
presença de vasilhames de 30 kg, por exemplo, e de tanques estacionários residenciais. A recarga
fracionada é feita apenas nos tanques estacionários. Dados do Banco Mundial* apontam para uma
demanda residencial distribuída em 50% para vasilhames e 50% para tanques estacionários.
No Paraguai, a recarga fracionada de Gás LP era feita apenas em posto de combustíveis, uma vez que lá
também existe o Gás LP veicular (Autogas). Recentemente, foi permitido o enchimento fracionado de
botijões, através de um caminhão granel estacionado em via pública. Neste modelo a empresa responsável,
a estatal Petropar, anuncia os locais e horários nos quais o caminhão fará a recarga. Desta forma, cria-se
uma aglomeração de pessoas em via pública para fazer a recarga, gerando um custo de tempo e esforço
para o consumidor, que além de se deslocar até o caminhão com o seu botijão, terá que esperar em uma
fila. Para viabilizar o modelo, foi necessário decretar o fim da obrigatoriedade de cada marca encher o
próprio vasilhame, uma vez que a Petropar não detinha vasilhames próprios, trazendo sérios riscos para a
segurança, agravando o fato do enchimento não ocorrer em área isolada, como será mais bem explorado
ao longo deste capítulo.
No Uruguai, a recarga é feita via transvaze de botijões maiores para o de 3 kg, em zonas controladas e com
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Segundo informações obtidas através de entrevistas com as empresas distribuidoras

Os Estados Unidos e o Canadá têm recarga fracionada de vasilhames de pequeno porte, principalmente
utilizados para atividades de campo aberto, como por exemplo, utilização em churrasqueira e campings.
* http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/LPGReportWeb-Masami.pdf. Acesso em 30/03/2017

A empresa de recarga fracionada poderia optar por operar de duas formas distintas. A
primeira seria executando o papel de uma revendedora de Gás LP de uma empresa
distribuidora já consolidada no mercado, adquirindo a matéria-prima desta empresa e

40

BGL Gás Logística. Disponível em: http://www.bgl-gaslogistics.com/inicial.php. Acesso em 25/06/2017
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quantidades pré-definidas, tendo pouca representatividade no consumo total de Gás LP do país.
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esta empresa se estruturar para atuar como uma distribuidora, tendo uma marca própria
e realizando somente a recarga fracionada, sem comercializar vasilhames pré medidos.
Para avaliar a viabilidade econômica de um modelo de recarga fracionada nestes
moldes, foi construído um modelo quantitativo de Valor Presente Líquido (VPL) para
mensurar o retorno financeiro de uma empresa hipotética que opte por fornecer serviço
no mercado brasileiro.

4.1

Modelagem de Viabilidade Econômica

O modelo quantitativo construído para mensurar a viabilidade econômica de uma
operação de recarga fracionada analisa qual é o retorno (VPL) da operação de um
caminhão a granel em função do volume que ele consegue entregar em uma jornada
diária de 8h, atuando através de uma distribuidora já autorizada, realizando, portanto,
apenas a etapa da revenda de Gás LP fracionado. Este modelo será chamado de
Modelo 1. Posteriormente, será apresentado um segundo modelo (Modelo 2) que
considera a operação de uma distribuidora que executa também a etapa de revenda de
Gás LP fracionado.
O primeiro modelo de VPL considera o investimento necessário para adquirir um
caminhão adaptado para a venda remota e fracionada de Gás LP em zonas urbanas,
receitas de vendas, elementos de custos operacionais, impostos (IRPJ/CSLL),
depreciação do ativo e custo de capital real. O Modelo 2, por sua vez, ao invés de
considerar apenas o investimento em um caminhão, irá considerar o investimento em
50 caminhões do tipo granel. A explicação técnica para chegar a este número de
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realizando a entrega em residências através de um caminhão bob-tail. A segunda seria

A receita bruta da empresa em ambos os modelos será o volume que ela entrega no
mês (em quilogramas) multiplicado pelo preço por quilo do Gás LP. Se toma como
referência o preço por quilo do vasilhame P-13, disponível no Ministério de Minas e
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caminhões será feita na apresentação dos dados do modelo mais à frente.
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Com relação aos custos operacionais, em ambos os modelos são incluídos o custo da
matéria-prima, que é pago pelas distribuidoras ao produtor, o preço de frete da mesma,
e os impostos pagos pela produtora e pela distribuidora. No Modelo 1, estes custos são
consolidados no “preço de faturamento” (disponível no MME), do Gás LP que será
vendido da distribuidora para a empresa de recarga fracionada. No Modelo 2, são
apresentados de forma desagregada e tendo como base o relatório do MME citado
anteriormente. Também são incluídos os custos de folha salarial43 de uma equipe de
distribuição (motorista e ajudante no caminhão granel), sendo que os salários para estes
funcionários foram extraídos de convenções salariais do setor, disponibilizadas pelo
Sindigás. O salário dos motoristas de caminhão granel é de R$ 1.962. O custo com
combustível é calculado a partir da relação do preço do diesel indicado no relatório do
MME com o consumo de combustível médio por quilômetro de um caminhão do tipo
granel44. O custo de manutenção foi disponibilizado pelas empresas associadas ao
Sindigás.
A regra contábil para a depreciação de caminhões de carga é de 4 anos. Sendo assim,
o investimento inicial no caminhão a granel será depreciado a uma taxa de 2,1% ao
mês. Por simplificação, o prazo do Modelo 1 também foi estabelecido em 4 anos (48
meses) para permitir a depreciação total deste ativo. O imposto de renda para pessoa
jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido são, conjuntamente, de 34%. O
custo médio de capital ponderado45 nominal (WACC nominal) da operação hipotética
tem como referência o estudo46 realizado pela consultoria Ernst & Young para a compra
da Liquigás pela Ultragaz. O custo de capital real (WACC Real) considera uma inflação
de 4,5% ao ano para todo o período, sendo, portanto, de 8,5% ao ano.
No Modelo 2, em que a empresa opera como distribuidora, é incluído o investimento
inicial em um tanque de armazenagem de 60 toneladas, conforme determinado pela

Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveisrenovaveis/publicacoes/relatorio-mensal-do-mercado-de-derivados-de-petroleo/2017.
Acesso
em
15/03/2017
42 O site da empresa BGL, que propõe um modelo de recarga fracionada, menciona uma redução de 25%
do preço ao consumidor, o que torna a premissa de 5% de desconto conservadora. Disponível em:
http://www.bgl-gaslogistics.com. Acesso em 26/07/2017
43 Estima-se que o custo de folha, considerando benefícios, é 60% maior do que o salário do trabalhador
44 Disponível em: https://www.dti.ufv.br/dtr/plancusto/plan.htm. Acesso em 17/05/2017
45 Considera a taxa de remuneração da operação, descontada a inflação, observando-se os custos de
capital (próprio e de terceiros)
46
Disponível em: http://ri.ultra.com.br/Download.aspx?Arquivo=WXiJc6ZvmFX4Ysh3pixWmg. Acesso em:
17/05/2017
41
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sugeridos do modelo de que haveria redução de preços ao consumidor.42
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Energia (MME)41 e aplicado um desconto de 5%, em linha com um dos benefícios
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ativo é de 20 anos. Outros custos fixos de uma base de distribuição, como manutenção
(taxas municipais, segurança, aluguel, entre outros) não são considerados na análise.
Alguns elementos de custo operacional, como a formação de uma equipe administrativa,
também não estão considerados. O investimento em vasilhames (presente apenas no
Modelo 2) considera o número de vasilhames necessários para atender o volume de um
mês, pois assume-se que o volume será o mesmo para todos os meses, adicionado de
100%, que corresponde a um parque reserva que pode ser utilizado caso haja
necessidade de troca (manutenção, defeito, etc.). Também, leva-se em consideração
que o vasilhame fica sempre na casa do consumidor. Por fim, também não está
considerado o custo financeiro da operação, que inclui taxas bancárias por venda e o
capital de giro.
Desta forma, são construídos quatro cenários: revendedora com fraude, revendedora
líder de mercado (sem fraude), distribuidora com fraude e distribuidoras líder de
mercado (sem fraude). Os cenários de revenda, com fraude e líder de mercado,
fazem parte do Modelo 1, em que a empresa atua somente na etapa da revenda de
Gás LP, através de uma empresa distribuidora já consolidada no mercado, ou seja,
ela não arca diretamente com os custos da base de distribuição e de todo o processo
que ocorre anteriormente a chegada do Gás LP na distribuidora. Esta empresa, no
entanto, irá pagar estes custos através do preço de faturamento do distribuidor, preço
este que inclui também a margem do distribuidor. Nestes cenários, os custos
operacionais estão ligados à equipe dos caminhões a granel, manutenção e
combustível.
A diferença entre os cenários no Modelo 01, é que no cenário de revenda com fraude,
a empresa de recarga fracionada irá atender o máximo de clientes possíveis em uma
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Resolução ANP nº 49 de 2016. A regra contábil para o período de depreciação deste

ou então, que a cada casa que ela parar, ela irá encontrar um cliente disposto a realizar
a recarga. No entanto isto só é possível se a empresa fraudar o vasilhame de outros
concorrentes, pois seria necessário que todos os clientes abordados tivessem o
vasilhame da empresa que ela representa, o que não é factível, visto que há
concorrentes no mercado. No cenário de revenda líder de mercado, por outro lado, a
empresa não comete fraude, o que significa dizer que do total de clientes que ela
poderia atender em um dia, apenas uma parte tem o vasilhame de sua marca e que,
portanto, pode ser recarregado. Neste caso, é atribuído um market share47 de 45% para
47

Dados disponibilizados pelo Sindigás
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jornada de 8 horas diárias. Isso significa que ela terá 100% de êxito nas suas vendas,
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vasilhames por circular em um caminhão granel (não comporta o transporte de
vasilhames), de forma que se ela abordar um cliente com outro vasilhame, não poderá
oferecer o seu, o que limita a sua capacidade de atendimento de clientes
Tabela 3 - Variáveis de entrada no cenário de VPL de revenda com fraude
Prazo (meses)

48

Capacidade do Veículo (kg)

1.500
Em P-13

115

Unidade

Diário

Quilometragem (por caminhão)

Mensal
100

Rendimento (Km/l)
Preço Diesel (R$/l)

3,2

Arla (R$/km)

0,02

Jornada (h)
Volume Entregue
Em P-13
Share

100%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes)

15,0

Volume entregue por cliente (kg)

9,0

Preço (R$/Kg)

3.000

3,5

8

240

288

8.640

22

665

32

960

R$1.347

R$40.395

R$939

R$28.166

R$208

R$6.246

4,22

Investimento Inicial (Bobtail)

345.000
Caminhão (R$)
Nº de caminhões

Vasilhames (R$)

R$345.000

1
R$0

Custos
Distribuidor
Custo de aquisição do GLP no distribuidor (R$/kg)

R$3,26

Revenda
Custo de Folha Equipe Distribuição (R$)
Motoristas (R$/mês;qtde)

R$1.952

2

2

Custo Manutenção (R$/km)

R$1,06

R$106,0

R$3.180

Custo Combustível (R$/l)

R$3,20

R$93

R$2.803

IRPJ/CSLL

34%

WACC Nominal (ao ano)

13,4%
Wacc Real (ao ano)

8,5%

Como apresentado na Tabela 3, o VPL resultante é negativo em R$ 505.544, sem
resultado operacional (EBITDA negativo em R$ 3.935 por mês). Com este nível de
EBITDA a empresa nunca consegue ter o payback, de seu investimento, mesmo com
fraude. Partindo deste cenário, é possível desenvolver análises de sensibilidade do VPL
com relação às principais variáveis consideradas. Em primeiro lugar, consideram-se
mudanças na quilometragem diária do caminhão. No cenário base de revenda com
fraude, o caminhão a granel irá rodar 100 km/dia. Em todos os casos, o VPL continua
negativo, indicando inviabilidade do modelo, conforme mostrado no Gráfico 3.
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líderes nos Estados. Esta empresa também não consegue realizar a destroca de
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esta empresa hipotética, pois é a média de participação das empresas distribuidoras
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R$0

50 km

75 km

90 km

Cenário Base
(100 km)

110 km

125 km

150 km

-R$150

-R$300

-R$450

-R$600

-R$750

Elaboração: LCA Consultores

Com relação ao tempo gasto por recarga, no cenário base da revenda com fraude, o
entregador vai gastar 15 minutos por cliente. Neste tempo por cliente, considera-se o
tempo da recarga, de instalação do vasilhame e de ida ao próximo cliente. O VPL é
negativo em todas as sensibilidades. Para ter o payback em 4 anos, a empresa teria
que gastar 5,8 minutos por cliente, atendendo um total de 83 clientes por dia, vendendo
745 kg/dia.
Tabela 4 – Hipótese de alteração de tempo por cliente
Análise do VPL do cenário de revenda com fraude
Hipótese de VPL

clientes/dia

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

7,5 min

64

576

-R$167.101

66,9%

11,25 min

43

384

-R$392.730

22,3%

13,5 min

36

320

-R$467.939

7,4%

Cenário Base (15 min)

32

288

-R$505.544

16,5 min

29

262

-R$536.311

-6,1%

18,75 min

26

230

-R$573.233

-13,4%

22,5 min

22

192

-R$618.358

-22,3%

Elaboração: LCA Consultores
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Análise do VPL do cenário de revenda com fraude
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Gráfico 3 - Hipótese de alteração de quilometragem diária
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75 km

90 km

Cenário Base
(100 km)

110 km

125 km

150 km

Tabela 4 – Hipótese de alteração de tempo por cliente
Análise do VPL do cenário de revenda com fraude
Hipótese de VPL
7,5 min
11,25 min
13,5 min
Cenário Base (15 min)

clientes/dia
64
43
36
32

Kg/dia
576
384
320
288

VPL (R$ mil)
-R$167.101
-R$392.730
-R$467.939

Variação (% )
66,9%
22,3%
7,4%

-R$505.544

16,5 min

29

262

-R$536.311

-6,1%

18,75 min

26

230

-R$573.233

-13,4%

22,5 min

22

192

-R$618.358

-22,3%

Elaboração: LCA Consultores

Parecer LCA – p. 24

Gráfico 4 - Hipótese de alteração de min/cliente
Análise do VPL do cenário de revenda com fraude
VPL (Milhares)

R$0

-R$150

-R$300

-R$450

-R$600

-R$750

7,5 min

11,25 min

13,5 min

Cenário Base
(15 min)

16,5 min

18,75 min

22,5 min

Elaboração: LCA Consultores

O terceiro teste de sensibilidade é aplicado ao volume entregue por cliente. No cenário
base, a empresa hipotética irá vender 9 kg em todas as suas vendas. Não há VPL
positivo nas sensibilidades desta variável. O payback em 4 anos só seria atingido se a
empresa vendesse 23,2 kg por cliente, ou seja, cada cliente teria que comprar 1,78
vasilhames P-13, o que é contrário à proposta do modelo, de vendar cargas menores
do que 13 kg.
Tabela 5 – Hipótese de alteração do volume entregue por cliente
Análise do VPL do cenário de revenda com fraude
Hipótese de VPL

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

4,5 kg

144

-R$674.765

-33,47%

6,75 kg

216

-R$590.155

-16,74%

8,1 kg

259

-R$539.388

-6,69%

Cenário Base (9 kg)

288

-R$505.544

9,9 kg

317

-R$471.700

6,69%

11,25 kg

360

-R$420.933

16,74%

13 kg

416

-R$355.125

29,75%

Elaboração: LCA Consultores
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VPL (Milhares)

Análise do VPL do cenário de revenda com fraude
50 km

Elaboração: LCA Consultores

entregador vai gastar 15 minutos por cliente. Neste tempo por cliente, considera-se o
tempo da recarga, de instalação do vasilhame e de ida ao próximo cliente. O VPL é
negativo em todas as sensibilidades. Para ter o payback em 4 anos, a empresa teria
que gastar 5,8 minutos por cliente, atendendo um total de 83 clientes por dia, vendendo
745 kg/dia.
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Gráfico 3 - Hipótese de alteração de quilometragem diária
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R$60
-R$90
-R$240
-R$390

-R$540
-R$690
-R$840

4,5 kg

6,75 kg

8,1 kg

Cenário Base
(9 kg)

9,9 kg

11,25 kg

13 kg

Elaboração: LCA Consultores

O último teste de sensibilidade é para o de preço de Gás LP por quilograma vendido.
No cenário base de revenda com fraude, o preço por quilo tem um desconto de 5% com
relação ao preço praticado hoje nas revendas. O modelo de negócios proposto tem
como uma das alegadas vantagens, a redução do preço por quilograma cobrado do
consumidor. Conforme indicado no Gráfico 6 o VPL só se torna positivo com aumento
de preços em 50%.
Gráfico 6 - Hipótese de alteração de R$/Kg

VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de revenda com fraude
R$600
R$250
-R$100
-R$450

-R$800
-R$1.150
-R$1.500

R$2,11

R$3,16

R$3,79

Cenário Base
(R$ 4,22)

R$4,64

R$5,27

R$6,33

Elaboração: LCA Consultores
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Gráfico 5 – Hipótese de alteração de kg/cliente
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cenário base é negativo em R$ 691.688, cerca de 36% mais negativo do que no cenário
de fraude.
Tabela 6 - Variáveis de entrada no cenário base de revenda líder de mercado
Prazo (meses)

48

Capacidade do Veículo (kg)

1.500
Em P-13

115

Unidade

Diário

Quilometragem (por caminhão)

Mensal
100

Rendimento (Km/l)
Preço Diesel (R$/l)

3,2

Arla (R$/km)

0,02

Jornada (h)
Volume Entregue
Em P-13
Share

45%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes)

15,00

Volume entregue por cliente (kg)

9,00

Preço (R$/Kg)

3.000

3,5

8

240

130

3.888

10

299

14

432

R$830

R$24.904

R$422

R$12.675

R$208

R$6.246

4,22

Investimento Inicial (Bobtail)

345.000
Caminhão (R$)
Nº de caminhões

Vasilhames (R$)

R$345.000

1
R$0

Custos
Distribuidor
Preço de Faturamento do Distribuidor

R$3,26

Revenda
Custo de Folha Equipe Distribuição (R$)
Motoristas (R$/mês;qtde)

R$1.952

2

2

Custo Manutenção (R$/km)

R$1,06

R$106,0

R$3.180

Custo Combustível (R$/l)

R$3,20

R$93

R$2.803

IRPJ/CSLL

34%

WACC Nominal (ao ano)

13,4%
Wacc Real (ao ano)

8,5%

Seguindo a mesma ordem de apresentação do cenário anterior, a primeira variável a
ser alterada para avaliar a sensibilidade será a quilometragem rodada por dia. No
cenário base de revenda sem fraude, essa quilometragem é de 100 km por dia. Mesmo
reduzindo a quilometragem pela metade, o VPL se mantém negativo.

48

Market Share de 45%
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de terceiros), mesmo tendo êxito48 em 45% das suas tentativas de recarga, o VPL do
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No cenário de revenda líder de mercado, (no qual a empresa não enche vasilhames
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Elaboração: LCA Consultores

A segunda variável é o tempo por cliente. O VPL neste caso não fica positivo em
nenhuma das sensibilidades para essa variável.
Tabela 7– Hipótese de alteração de min/cliente
Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado
Hipótese de VPL

Clientes/dia

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (%)

7,5 min

29

259

-R$539.388

22,0%

11,25 min

19

173

-R$640.921

7,3%

13,5 min

16

144

-R$674.765

2,4%

Cenário Base (15 min)

14

130

-R$691.688

16,5 min

13

118

-R$705.533

-2,0%

18,75 min

12

104

-R$722.147

-4,4%

22,5 min

10

86

-R$742.454

-7,3%

Elaboração: LCA Consultores
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Gráfico 7- Hipótese de alteração de quilometragem
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Elaboração: LCA Consultores

A terceira variável é a de volume entregue por cliente. Neste caso, o VPL não fica
positivo em nenhuma das hipóteses.
Tabela 8 – Hipótese de alteração de kg/cliente
Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado
Hipótese de VPL

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

4,5 kg

65

-R$767.837

-11,01%

6,75 kg

97

-R$729.762

-5,50%

8,1 kg

117

-R$706.917

-2,20%

Cenário Base (9 kg)

130

-R$691.688

9,9 kg

143

-R$676.458

2,20%

11,25 kg

162

-R$653.613

5,50%

13 kg

187

-R$623.999

9,79%
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Elaboração: LCA Consultores
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado
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-R$150
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-R$450
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Elaboração: LCA Consultores

Por fim, a última variável é o preço por quilograma vendido ao cliente. A empresa não
consegue ter VPL positivo nem se aumentar o preço por quilograma vendido em 50%.
Gráfico 10– Hipótese de alteração de R$/Kg

VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado
R$0

R$2,11
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-R$750
-R$900
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Gráfico 9– Hipótese de alteração de kg/cliente

-R$1.200

Elaboração: LCA Consultores

As análises de sensibilidade do cenário de revenda, mostram que quando a empresa
comete fraude, ela só consegue gerar resultados positivos caso aumente o preço de
venda ao cliente. Vale ressaltar que o cenário base de 15 minutos já é otimista e
considera que os clientes desta empresa hipotética não estão muito dispersos
geograficamente. A análise do cenário de revenda sem fraude permite concluir que a
operação sem fraude, no qual considera-se uma empresa líder de mercado, não é
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-R$1.050
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nem no longo prazo.
No Modelo 2, são desenvolvidos os cenários de distribuidora com fraude e distribuidora
líder de mercado (sem fraude). O cenário com fraude deste modelo considera uma
situação em que empresa opera como uma nova distribuidora e faz a recarga de
vasilhames de terceiros. No cenário sem fraude, no qual a empresa é líder de
mercado, não há enchimento de vasilhames de terceiros, e é atribuído a mesma
participação de mercado do cenário sem fraude do Modelo 1, de 45%. Vale ressaltar
que a empresa teria êxito em 45% dos clientes possíveis de serem atendidos já a partir
do primeiro mês, o que torna o modelo altamente conservador, pois desconsidera que
leva um tempo para uma nova empresa se consolidar no mercado e montar uma base
de clientes. Nestes dois cenários há a inclusão de investimentos iniciais como a
instalação de um tanque de armazenamento49 de 60 toneladas (no valor50 de R$
2.000.000), a equipe da base de distribuição (5 operadores) e os investimentos em
vasilhames. O investimento em vasilhames considera a quantidade de vasilhames P-13
para atender o volume vendido, a um valor de aquisição de R$ 100 por vasilhame51,
adicionada uma reserva técnica de 100% para trocas e manutenção.
Nestes dois cenários é importante definir o número de caminhões que a empresa
hipotética irá ter, o que significa dizer que é necessário definir qual é um volume razoável
de vendas para uma empresa distribuidora que tem um tanque de 60 toneladas. Para
tanto, tomou-se a quantidade de toneladas de Gás LP vendidas no Brasil em 2016
(7.395.000 toneladas) e dividiu-se pela tancagem disponível52 no Brasil (86.332
toneladas). Portanto, o giro médio de uma tonelada de tancagem é de 86 vezes ao ano,
o que significa que são aproximadamente 7 vezes ao mês. Assumindo esse mesmo giro
para um tanque de 60 toneladas, sabe-se que a empresa média brasileira de distribuição
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viável economicamente em nenhuma circunstância, não sendo rentável nem no curto e

eficiente e atingir esse volume a empresa deve operar com 50 caminhões na sua
distribuição. A Tabela 9 apresenta os dados de entrada do modelo do cenário de
distribuidora com fraude.

49
Esse investimento é obrigatório para qualquer empresa que se estabeleça como distribuidora, conforme
artigo 11º da Resolução ANP nº 49 de 2016.
50
Fonte: Sindigás

51
O preço de aquisição de vasilhames é uma estimativa da LCA com base nos dados das associadas do
Sindigás
52Fonte:

ANP. Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/?dw=12901. Acesso em: 13/06/2017
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de Gás LP consegue vender algo em torno de 428 toneladas. Para ser minimamente
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Prazo (meses)

120
1.500

Capacidade do Veículo (kg)
Em P-13

115

Unidade

Diário

Quilometragem (por caminhão)

Mensal
100

Rendimento (Km/l)
Preço Diesel (R$/l)

3,2

Arla (R$/km)

0,02

Jornada (h)
Volume Entregue
Em P-13
Share

100%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes)

15,0

Volume entregue por cliente (kg)

9,0

Preço (R$/Kg)

3.000

3,5

8

240

14.400

432.000

1.108

33.231

1600

48000

R$48.746

R$1.462.388

4,22

Investimento Inicial (Bobtail)

22.240.769
Caminhão (R$)

R$17.250.000

Nº de caminhões

50

Vasilhames (R$)

R$2.990.769

Tanque 60 T

R$2.000.000

Custos
Distribuição Inicial
Matéria Prima

R$1,01

R$14.544

R$436.320

Frete (R$/kg)

R$0,06

R$864

R$25.920

Impostos (Federais; R$/kg)

R$0,17

R$2.448

R$73.440

Impostos (Estaduais; R$/kg)

R$0,70

R$10.080

R$302.400

R$429

R$12.861

Distribuição Final
Custo de Folha Equipe Base (R$)
Operador (R$/mês)

R$1.608

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$)

5

R$10.410

5

R$312.304

Motoristas por caminhão (R$/mês;qtde)

R$1.952

2

2

Custo Manutenção (R$/km)

R$1,06

R$5.300,0

R$159.000

Custo Combustível (R$/l)

Impostos (R$/kg)
IRPJ/CSLL
WACC Nominal (ao ano)

R$3,20

R$4.671

R$140.143

R$0,87

R$12.528

R$375.840

34%
Wacc Real (ao ano)

13,4%

8,5%

No cenário de distribuidora com fraude, em que há enchimento de vasilhames de
terceiros, a empresa consegue ter um VPL positivo em R$ 3.111.619 com nível de
EBITDA de R$ 360.652. Uma particularidade deste cenário é que o investimento em
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Tabela 9 – Variáveis de entrada do cenário base de distribuidora com fraude

de vasilhames de terceiros.
O teste de sensibilidade para a variável de km/dia mostra que caso haja redução de
quilometragem, o VPL fica positivo e se houver aumento, o VPL fica negativo.
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vasilhames só considera 45% do volume, uma vez que o resto será enchimento ilegal
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude
R$12.000
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-R$8.000
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90 km

Elaboração: LCA Consultores

Cenário Base
(100 km)

110 km

125 km

150 km

No teste de sensibilidade do tempo despendido por cliente, existe aumento considerável
do VPL caso haja redução no tempo por cliente para 7,5 minutos. No entanto, este
tempo é altamente improvável, dado que existe um processo que deve ser respeitado
de isolamento de área e preparação do maquinário.
Tabela 10 – Hipótese de alteração de min/cliente
Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude
Hipótese de VPL

Clientes/dia

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

7,5 min

3.200

R$28.800

R$54.370.019

-1647,3%

11,25 min

2.133

R$19.200

R$20.493.522

-558,6%

13,5 min

1.778

R$16.000

R$9.201.356

-195,7%

Cenário Base (15 min)

1.600

R$14.400

R$3.111.619

16,5 min

1.455

R$13.091

-R$2.718.709

187,4%

18,75 min

1.280

R$11.520

-R$9.715.103

412,2%

22,5 min

1.067

R$9.600

-R$18.266.251

687,0%
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Elaboração: LCA Consultores
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Gráfico 11 - Hipótese de alteração de quilometragem
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude
R$56.000
R$46.500
R$37.000
R$27.500
R$18.000
R$8.500
-R$1.000
-R$10.500
-R$20.000

7,5 min

11,25 min

13,5 min

Elaboração: LCA Consultores

Cenário Base
(15 min)

16,5 min

18,75 min

22,5 min

Para a variável kg/cliente observa-se o mesmo efeito, VPL negativo nas sensibilidades
de redução e de VPL positivo nas sensibilidades de aumento.
Tabela 11 - Hipótese de alteração de R$/kg
Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude
Hipótese de VPL

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

4,5 kg

7.200

-R$31.077.530

1098,76%

6,75 kg

10.800

-R$12.921.783

515,28%

8,1 kg

12.960

-R$3.301.742

206,11%

Cenário Base (9 kg)

14.400

R$3.111.619

9,9 kg

15.840

R$8.636.747

-177,56%

11,25 kg

18.000

R$16.258.959

-422,52%

13 kg

20.800

R$26.139.604

-740,06%
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Elaboração: LCA Consultores
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Gráfico 12- Hipótese de alteração de min/cliente
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude
R$26.000
R$18.500
R$11.000
R$3.500
-R$4.000
-R$11.500
-R$19.000
-R$26.500
-R$34.000

4,5 kg

6,75 kg

8,1 kg

Elaboração: LCA Consultores

Cenário Base
(9 kg)

9,9 kg

11,25 kg

13 kg

Por fim, na análise de sensibilidade para preço (R$/kg) também se observa VPL
negativo para reduções de preço e VPL positivo para aumentos de preços ao
consumidor.

Gráfico 14 - Hipótese de alteração de R$/kg
Análise de VPL do modelo de distribuidora com fraude

VPL (Milhares)

R$60.000
R$45.000
R$30.000
R$15.000
R$0
-R$15.000
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Gráfico 13 - Hipótese de alteração de kg/cliente

-R$45.000

-R$60.000
-R$75.000

R$2,11

R$3,16

R$3,79

Cenário Base
(R$ 4,22)

R$4,64

R$5,27

R$6,33

Elaboração: LCA Consultores

Observa-se que no cenário de distribuidora, em que há fraude, existem possibilidades
para a empresa de recarga fracionada obter retorno de seu investimento. Sendo assim,
há de fato um estímulo para que a empresa cometa a fraude, visto que qualquer valor
abaixo de 96% de market share só gera VPL negativo em 10 anos.
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-R$30.000

237
Parecer LCA – p. 35

distribuidora e não comete fraude.
Tabela 12 - Variáveis de entrado do cenário base de distribuidora líder de
mercado
Prazo (meses)

120
1.500
Em P-13

115

Unidade

Diário

Quilometragem (por caminhão)

Mensal
100

Rendimento (Km/l)
Preço Diesel (R$/l)

3,2

Arla (R$/km)

0,02

Jornada (h)
Volume Entregue
Em P-13
Share

45%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes)

15

Volume entregue por cliente (kg)

9

Preço (R$/Kg)

3.000

3,5

8

240

6.480

194.400

498

14.954

720

21.600

R$33.381

R$1.001.444

4,22

Investimento Inicial (Bobtail)

22.240.769
Caminhão (R$)

R$17.250.000

Nº de caminhões

50

Vasilhames (R$)

R$2.990.769

Tanque 60 T

R$2.000.000

Custos
Distribuição Inicial
Matéria Prima

R$1,01

R$6.545

R$196.344

Frete (R$/kg)

R$0,06

R$389

R$11.664

Impostos (Federais; R$/kg)

R$0,17

R$1.102

R$33.048

Impostos (Estaduais; R$/kg)

R$0,70

R$4.536

R$136.080

R$429

R$12.861

Distribuição Final
Custo de Folha Equipe Base (R$)
Operador (R$/mês)

R$1.608

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$)

5

R$10.410

5

R$312.304

Motoristas por caminhão (R$/mês;qtde)

R$1.952

2

2

Custo Manutenção (R$/km)

R$1,06

R$5.300,0

R$159.000

Custo Combustível (R$/l)

Impostos (R$/kg)
IRPJ/CSLL
WACC Nominal (ao ano)

R$3,20

R$4.671

R$140.143

R$0,87

R$5.638

R$169.128

34%
Wacc Real (ao ano)

13,4%

8,5%

No cenário de distribuidora sem fraude, o VPL é negativo em R$ 36,6 milhões, com
EBITDA negativo em R$ 181.076/mês. No primeiro teste de sensibilidade, para a
variável km/dia, o VPL se mantém negativo em todas as variações analisadas.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Capacidade do Veículo (kg)
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A seguir, será feita a análise do cenário em que a empresa se estabelece como
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado
50 km

R$0

75 km

90 km

Cenário Base
(100 km)

110 km

125 km

150 km

-R$5.000
-R$10.000
-R$15.000
-R$20.000
-R$25.000
-R$30.000
-R$35.000
-R$40.000
-R$45.000

-R$50.000
-R$55.000

Elaboração: LCA Consultores

No teste de sensibilidade para o tempo gasto por cliente, o VPL também se mantém
negativo em todas as variações analisadas.
Tabela 13 - Hipótese de alteração de min/cliente
Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado
Hipótese de VPL

Clientes/dia

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

7,5 min

1440

12960

-R$6.210.354

83,0%

11,25 min

960

8640

-R$25.522.387

30,3%

13,5 min

800

7200

-R$32.905.222

10,1%

Cenário Base (15 min)

720

6480

-R$36.596.640

16,5 min

655

5891

-R$39.616.891

-8,3%

18,75 min

576

5184

-R$43.241.192

-18,2%

22,5 min

480

4320

-R$47.670.893

-30,3%
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Elaboração: LCA Consultores
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Gráfico 15 - Hipótese de alteração de quilometragem
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado
7,5 min

11,25 min

13,5 min

Cenário Base
(15 min)

16,5 min

18,75 min

22,5 min

-R$500
-R$5.000
-R$9.500

-R$14.000
-R$18.500
-R$23.000
-R$27.500
-R$32.000
-R$36.500
-R$41.000
-R$45.500
-R$50.000

Elaboração: LCA Consultores

Só haveria o payback em 10 anos, se a empresa conseguisse atender um cliente a cada
6,7 minutos, ou, 1.612 clientes por dia. Na sensibilidade para o volume entregue por
cliente, não há VPL positivo em nenhuma as variações.
Tabela 14 - Hipótese de alteração de kg/cliente
Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado
Hipótese de VPL

Kg/dia

VPL (R$ mil)

Variação (% )

4,5 kg

3.240

-R$53.208.019

-45,4%

6,75 kg

4.860

-R$44.902.330

-22,7%

8,1 kg

5.832

-R$39.918.916

-9,1%

Cenário Base (9 kg)

6.480

-R$36.596.640

9,9 kg

7.128

-R$33.274.364

9,1%

11,25 kg

8.100

-R$28.290.950

22,7%

13 kg

9.360

-R$21.830.970

40,3%
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Elaboração: LCA Consultores
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Gráfico 16 - Hipótese de alteração de min/cliente
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VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado
R$0

4,5 kg

6,75 kg

8,1 kg

Cenário Base
(9 kg)

9,9 kg

11,25 kg

13 kg

-R$6.500
-R$13.000
-R$19.500
-R$26.000
-R$32.500
-R$39.000
-R$45.500
-R$52.000
-R$58.500

Elaboração: LCA Consultores

Por fim, na análise de sensibilidade da variável preço por quilograma vendido, o VPL
também se mantém negativo em todas as variações.
Gráfico 18 - Hipótese de alteração de R$/kg

VPL (Milhares)

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado
R$0

R$2,11

R$3,16

R$3,79

Cenário Base
(R$ 4,22)

R$4,64

R$5,27

R$6,33

-R$7.500
-R$15.000
-R$22.500
-R$30.000
-R$37.500
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Gráfico 17 - Hipótese de alteração de kg/cliente

-R$45.000

-R$60.000
-R$67.500

-R$75.000

Elaboração: LCA Consultores

Desta forma, o que se conclui a partir das análises de viabilidade econômica dos
cenários em que a empresa se estabelece como distribuidora é que sem cometer fraude
não há viabilidade econômica no modelo, pois além do VPL ser negativo em 10 anos,
não há EBITDA positivo, impedindo que haja um VPL positivo em qualquer espaço de
tempo analisado.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

-R$52.500
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Modelo 1 - Revenda

VPL

Modelo 2 - Distribuidora

Com fraude

Sem fraude

Com fraude

Sem fraude

-R$505.544

-R$691.688

R$3.111.619

-R$36.596.640

Elaboração: LCA Consultores

Por fim, o exercício quantitativo demonstrado acima que demonstra a inviabilidade
econômica do modelo de recarga fracionada sem fraude, nos permite fazer uma análise
de custo-benefício da aprovação de um modelo de recarga fracionada e seus efeitos
para o bem-estar dos consumidores e da sociedade.

4.2

Análise Qualitativa do Modelo de Recarga Fracionada

É necessário avaliar o que motiva a proposição de mudança na forma usual de
comercialização do Gás LP no Brasil. Do lado da oferta, afirma-se ser possível reduzir
os custos na distribuição de gás, fato que possibilitaria, consequentemente, a redução
do preço ao consumidor. Mas, como mencionado anteriormente, a distribuição de gás
em atendimento à regulação e os anseios dos consumidores representa custos
elevados e margens de lucro comprimidas. Do lado da demanda, a vantagem observada
seria a possibilidade de compra de quantidades menores de gás do que as propiciadas
atualmente, seja em função da não disponibilidade de dinheiro em espécie, ou alguma
restrição de renda, ou da conveniência de se comprar quantidades menores de Gás LP.
Neste ponto pode-se ressaltar que atualmente já são ofertados vasilhames de 2 kg, 5
kg, 7 kg, 8 kg e 13 kg, sendo este último responsável por 90% do consumo53 de Gás LP
em botijão. Embora a venda fracionada pareça benéfica ao consumidor, por permitir
maior flexibilidade no consumo, ela apresenta algumas dificuldades de ordem prática e
de racionalidade econômica.
Em primeiro lugar, cabe notar a questão de segurança. O Gás LP é um produto com
alto potencial explosivo e sua manipulação deve ser feita em ambiente controlado, como
uma zona industrial, seguindo as rígidas regras de segurança estipuladas pela ANP,
ABNT, INMETRO e Corpo de Bombeiros.

53

Fonte: Sindigás e dados colhidos com as empresas distribuidoras
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Tabela 15 – Resumo dos cenários base apresentados
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A Tabela 15 apresenta um resumo dos cenários base apresentados.
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vasilhames nas ruas, onde há muitas fontes de ignição que elevam o risco de explosão
caso haja algum vazamento. O Gás LP na fase gasosa é mais denso que o ar e se
concentra próximo ao nível da rua, onde há circulação de carros e pessoas54. Segundo
a Cartilha IV do Sindigás, no caso de um vazamento do Gás LP na fase líquida, o
problema é agravado, pois o gás irá se expandir 270 vezes, gerando uma contaminação
ainda maior do ambiente. Entre as recomendações de segurança expostas nesta
mesma cartilha, constam que na presença de um vazamento do gás na fase gasosa
não se deve acender luzes, riscar fósforo, ligar ou desligar equipamentos elétricos, entre
outros. Sendo assim, um vazamento na rua, em que todas essas fontes de risco estão
presentes, eleva-se muito o risco à população.
Atualmente, a responsabilidade legal pelo vasilhame é da empresa distribuidora, que
faz sua manutenção e requalificação no momento em que este retorna para a base de
distribuição. No modelo de recarga remota fracionada, o vasilhame não retornaria para
as bases onde são feitas as verificações e testes adequados, de forma que o que se
espera é que seja feita apenas uma inspeção visual pelos funcionários do caminhão
responsáveis pela recarga – enquanto nas bases de distribuição os vasilhames também
passam por outros testes, como os de vazamento, a cada enchimento.
Box 4 - Experiência internacional: segurança do modelo de recarga fracionada
Para permitir a recarga fracionada de vasilhames através de caminhões granel no Paraguai, decretou-se
que a estatal Petropar (produtora e distribuidora de combustíveis) que passou a fornecer a modalidade de
recarga fracionada, possa encher os vasilhames de qualquer outra marca. A medida vale também para
enchimento de vasilhames nas bases industriais de envase das distribuidoras, ou seja, retirou-se a
obrigação de cada empresa encher somente o seu vasilhame.
No Paraguai é notável os problemas com a qualidade dos botijões em uso. A Cámara Paraguaya de Gas*
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O modelo de recarga fracionada coloca a manipulação do Gás LP e o enchimento de

aos consumidores e a população. Parte do problema, segundo a organização, são os botijões
contrabandeados do Brasil, inclusive após serem colocados em desuso. Sua estimativa é que 40% dos
vasilhames comercializados no país à época eram contrabandeados. AA
No Uruguai, por exemplo, o estado dos botijões em uso não é o único risco presentes. No dia 20 de fevereiro
de 2014 uma explosão de um centro de distribuição e recarga causou a morte de dois funcionários. O local
tinha perdido sua habilitação de funcionamento meses antes, por não obedecer às regras para recargas
fracionadas de botijões**. O acidente ocorreu quando funcionários recarregavam um botijão de 3kg a partir
de um botijão de 45kg (transferência permitida pela Lei local).

54
Disponível em: http://www.sindigas.org.br/salaimprensa/Cartilha/GÁS LPBrasil.aspx. Acesso em
10/05/2017
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chegou a reconhecer em 2013 que o estado de conservação dos vasilhames constituía um grave perigo
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fazia fila para recarregar seus botijões para o natal, quando o depósito explodiu, deixando mais de 100
mortos. De acordo com um jornal local, a explosão foi causada pelo não cumprimento de uma exigência
legal: o descarregamento do caminhão de Gás LP teria começado antes de terminado um período
obrigatório de resfriamento do caminhão, ocasionando a ignição de um vazamento de gás.
Nos EUA, com vistas a garantir a integridade do vasilhame, adota-se a estratégia de sucatear os vasilhames
após 4 anos de sua fabricação, o que implica custos maiores para os consumidores. Estimativas da LCA
com base nos dados das distribuidoras associadas ao Sindigás, em um período de 60 anos, o vasilhame
requalificado custa apenas R$ 153 para o consumidor. Se fosse adotado o modelo americano, o vasilhame
não requalificado e sucateado resultaria em um custo de R$ 467 no mesmo período.
* http://www.abc.com.py/nacionales/en-paraguay-las-garrafas-son-bomba-de-tiempo-528849.html. Acesso
em: 20/04/2017
** https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/5/amarga-espera/. Acesso em: 30/04/2017
*** http://allafrica.com/stories/201512250047.html. Acesso em: 30/04/2017

Adicionalmente, o modelo apresenta fragilidades com relação ao incremento no
potencial de fraudes e a dificuldade na realização de fiscalizações. Quando a empresa
se propõe a operar como revendedora de Gás LP, através de uma distribuidora já
presente no mercado e autorizada pela ANP, cria-se um desincentivo para esta empresa
zelar pelos vasilhames da distribuidora, dado que a responsabilidade legal no caso de
sinistros recai sobre a distribuidora e não sobre a empresa de recarga fracionada. A
empresa distribuidora de Gás LP também não consegue criar mecanismos de controle
adequados para fiscalizar a empresa de recarga fracionada.
Conforme demonstrado anteriormente, o modelo de recarga fracionada sugerido não
apresenta sustentabilidade econômica, sem que haja fraude. Desta forma, há um
estímulo para que a empresa de recarga fracionada recarregue vasilhames de terceiros
(na tentativa de melhorar as suas receitas) e não apenas da marca da distribuidora
através da qual ela opera. Isso se configura como uma fraude, uma vez que é proibido
na regulamentação vigente (conforme apontado no capítulo 3). Este modelo cria um
desincentivo para as empresas distribuidoras que forem fraudadas de garantirem a
manutenção do parque de vasilhames, pois elas não terão como garantir de fato que os
vasilhames só foram enchidos por ela e que, portanto, a responsabilidade por qualquer
acidente é exclusivamente da distribuidora que tem a marca em relevo no vasilhame.
Sem essa certeza, pode haver inclusive impossibilidade de se imputar judicialmente
responsabilidade por um possível sinistro à distribuidora detentora da marca. Assim, no
momento da entrada deste agente desalinha-se a estrutura de incentivos do setor, o

Avaliação sobre a racionalidade econômica de adoção de modelo de recarga fracionada de Gás LP em domicílio no Brasil

ausência de controle sobre as plantas de distribuição de gás. Em Abuja, um grande número de pessoas
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Um acidente na Nigéria***, no dia 24 de dezembro de 2015, é um outro exemplo extremo do risco da
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É papel do Estado fiscalizar e cobrar a obediência à regulamentação. Atualmente a
grande quantidade de revendas existentes já impõe desafios à fiscalização. Segundo
dados da ANP55, em 2016 foram realizadas 5.534 ações de fiscalização, que cobriram
apenas 4.354 revendas, ou seja, cerca de 7% das aproximadamente 65 mil revendas
autorizadas a operar no Brasil. No modelo de recarga fracionada, haverá caminhões
circulando para atendimento do mercado consumidor, o que aumentará a necessidade
de mão-de-obra e tempo para fiscalizar, de forma difusa, o que gera aumento de custo,
além da dificuldade prática envolvida.
Note-se que sem fiscalizar ao menos equipamentos básicos, como a balança do
caminhão, o consumidor estará em risco de pagar por um volume que não receberá, por
exemplo, o que em última instância implica em um aumento de preços por quilograma
vendido através de fraude.
A falta de fiscalização também pode implicar em perdas para o Erário. A Petrobrás
pratica preços mais baixos para o Gás LP que é destinado para vasilhames até 13 kg e
mais altos para os vasilhames acima de 13 kg e entregas a granel56. A existência de
vasilhames pré-medidos facilita a verificação da destinação do Gás LP. Sem vasilhames
pré-medidos, como seria o caso de recargas fracionadas, a empresa poderia comprar
da Petrobrás o Gás LP a preços mais baixos, e encher tanto vasilhames até 13 kg como
tanques estacionários. Sendo assim, existe uma perda de arrecadação de impostos,
pois a Petrobrás não será capaz de cobrar adequadamente o Gás LP e, portanto, não
irá gerar as receitas que em última instância não serão convertidas em impostos (reduz
a base de cálculo tributária), impactando toda a sociedade.

Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletinsanp/Boletim_Fiscalizacao_do_Abastecimento_em_Noticias/Boletim_Fiscalizacao_do_Abastecimento_em
_Noticias_No11-2016.docx. Acesso em: 06/05/2017
56 Seguindo sugestão da resolução 4/2005 do Conselho Nacional de Política Energética.
55
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que afeta todas as etapas de distribuição, com efeitos importantes sobre o bem-estar
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recarga fracionada, pois esta não exige manutenção e nem requalificação, assim como não atrai empresas
distribuidoras em razão do baixo consumo.
De maneira similar às experiências sul-americanas descritas anteriormente, a existência de informalidade
na venda do Gás LP no México é alta. Duas consequências podem ser observadas com a adoção destes
modelos de distribuição. A descentralização dos postos de distribuição de Gás LP acarreta queda no
controle de qualidade dos processos. Estudo realizado pela E&Y diagnosticou graves problemas
relacionados ao baixo controle dos botijões utilizados, dos caminhões-tanque e dos demais equipamentos.
De acordo com o estudo, o baixo controle dos equipamentos gerou no país um cenário de “anarquia
generalizada em relação aos botijões”, com uso inadequado de diversos equipamentos por parte dos
distribuidores, o que acarretou situações de risco e frequentes acidentes no país. Estimativas do Mexico
Energy Intelligence** calculam um custo anual de US$ 500 milhões com botijões fraudados.
*http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Seminario%20ARIAE/Sesion%20IV%20%20Regulacion%20del%20GÁS

LP/PresentacionURSEAPeru061011%20Version%20Final.ppt.

Acessado

em

26/05/2017
**http://www.energia.com/wp-content/uploads/2012/11/LPG_Value_Chain.pdf. Acesso em 26/05/2017

Além dos riscos de segurança, do aumento nos custos de fiscalização e de evidências
de que o modelo não se sustenta economicamente, há que se considerar as
preferências e o bem-estar do consumidor.
Nesse sentido, atualmente já existem opções no mercado para consumidores com perfil
de consumo reduzido, aqueles que seriam potencialmente beneficiados por um modelo
de recarga fracionada. Estes consumidores podem optar por vasilhames de 5 kg, 7 kg
ou 8 kg, caso desejem. No entanto, os dados mostram que a demanda por esse tipo de
vasilhame é muito reduzida (vide capítulo 2), enquanto o P-13 responde por mais de
90% do consumo residencial, indicando uma clara preferência por este tamanho de
vasilhame. Tanto a pesquisa sobre o perfil do consumidor (Pesquisa Copernicus,
mencionada no capítulo 2), como a teoria econômica, sustentam que existe uma
preferência por parte dos consumidores por mais comodidade, não havendo benefícios
claros em aumentar a frequência de compras - que acarretariam em mais esforço e
desutilidade - uma vez que o gás LP não é perecível, podendo ser utilizado por um longo
período de tempo57. As diversas formas de pagamento, como o parcelamento da compra
(que já se configura como uma compra fracionada de gás), superam o problema de
ausência de dinheiro vivo no ato da compra. A respeito da restrição de renda, vale

57
Por essa característica do Gás LP, mesmo quem consome pouco pode comprar botijões maiores, pois
este gás pode ficar armazenado por muito tempo e certamente será utilizado totalmente, ou seja,
quantidades menores de gás só acarretaria maior frequência de compra sem nenhum benefício.
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A agência reguladora do Uruguai, a URSEA, reconhece* que existe muita informalidade na atividade de
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Box 5 - Experiência internacional: informalidade e fraude
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Desta forma, não existem indícios de que modelo de recarga fracionada permita a
inclusão de consumidores que atualmente estariam sem atendimento ou teriam
interesse em migrar do modelo atual (vasilhame) para o proposto (venda a granel
fracionada).
Segundo informações obtidas em entrevistas com as empresas distribuidoras
associadas ao Sindigás, estas já colocaram no mercado outros tamanhos de
vasilhames, mas todos acabaram deixando de ser fornecidos em função da baixa
demanda.
Dada estas condições, não há indícios de que modelo de venda fracionada funcione
como modelo disruptivo (Maverick58) pois a viabilidade econômica só é encontrada nas
simulações em cenário de fraude, ou seja, fora do ambiente regulatório atual. O
resultado é um relevante risco para a sociedade (aumento de sinistros e informalidade),
sem benefícios como contrapartida.
Concluindo, o modelo de recarga fracionada não apresenta um trade-off positivo entre
custos e benefícios para os consumidores de Gás LP e para a sociedade. A ausência
de viabilidade econômica estimula a fraude e cria uma estrutura de incentivos
desalinhada no setor para o investimento em segurança, dada a dificuldade de
rastreabilidade do vasilhame, que afeta em última instância, toda a sociedade.

58 Segundo o Guia de Análise de Atos de Concentração Horizontal do CADE , as empresas mavericks
apresentam um tipo de rivalidade disruptiva, baixo custo de produção, preços menores e se caracterizam
por sua inventividade. De acordo com Motta , a maverick é uma empresa substancialmente diferente das
rivais. Fontes: CADE.GuiaAnálise de Atos de Concentração Horizontal, 2016. Disponível em:
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analisede-atos-de-concentracao-horizontal.pdf. Acesso em 18/05/2017; Motta, Massimo. Competition policy:
theory and practice. Cambridge University Press, 2004
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de Gás LP.
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lembrar que para as famílias em situação de pobreza, o Bolsa Família subsidia a compra
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vista da racionalidade econômica, apontando para um resultado de análise de custobenefício negativa para a sociedade.
Não há indícios de benefícios adicionais ao consumidor. O modelo parece não ter
aderência com o perfil do consumidor brasileiro, que já tem disponível no mercado
vasilhames de portes inferiores. Porém, o P-13 é responsável por 90% do consumo
residencial. Além disso, as opções de parcelamento já se configuram como uma forma
de fracionar a compra de Gás LP, mostrando que não há benefícios para o consumidor
aumentar a sua frequência de transações se ele pode obter o mesmo efeito de forma
mais cômoda, com menor esforço, sendo que a frequência de transações é um custo
(em tempo despendido e transporte do vasilhame).
O modelo de recarga fracionada gera um estimulo à fraude, uma vez que o equipamento
utilizado para a recarga permitirá, a despeito da regulação do setor, a recarga de
vasilhames de qualquer marca, assim como cria um alto custo de fiscalização em função
da circulação de caminhões granel pelas ruas. A dificuldade paa fiscalização, entre
outros problemas do modelo, é um dos maiores riscos à população, uma vez que se
devidamente fiscalizada a atividade já incorre em riscos elevados ao público, sem a
fiscalização correta este risco aumenta consideravelmente. Para o poder público, este
modelo aumenta a dificuldade de garantir que os impostos estão sendo pagos
corretamente, uma vez que existe diferença entre os preços de venda de Gás LP para
vasilhames até 13 kg e para vasilhames acima de 13 kg e granel. Sem vasilhames prémedidos e sem uma fiscalização constante, não é possível garantir que a empresa de
recarga fracionada não vai encher tanques estacionários destinados para compras à
granel com Gás LP comprado a preço subsidiado destinados para compra de Gás LP
envasado até 13kg.
Conforme demonstrado na seção 4, não há viabilidade econômica no modelo de recarga
fracionada. Os custos de operação e o investimento inicial superam as receitas que
podem ser auferidas de vendas fracionadas, pois existe um limite de clientes que podem
ser atendidos em uma jornada diária de 8h, mesmo rodando 30 dias por mês. A falta de
viabilidade econômica gera um estímulo para a empresa incorrer no enchimento de
vasilhames de terceiros, pois somente nesta situação ela consegue gerar resultado
operacional. Isso cria uma estrutura de incentivos desalinhada no setor, pois sem ter
certeza de que somente a detentora da marca promoveu o envase do Gás LP, conforme
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A aprovação do modelo de recarga fracionada não encontra sustentação do ponto de
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a manutenção adequada do vasilhame. Um elemento importante no que tange os
investimentos em manutenção é a rastreabilidade do vasilhame em caso de sinistro, o
que estaria comprometido do ponto de vista legal, se não houver garantia de que
somente a empresa dona do vasilhame promoveu o seu envase. Além disto, as
empresas distribuidoras não dispõem de mecanismos para fiscalizar a empresa de
recarga fracionada, pressionando ainda mais a ANP.
Por fim, avalia-se que os possíveis benefícios deste modelo não compensam os riscos
envolvidos tanto aos consumidores, como à população em geral, assim como não
compensam os custos de fiscalização que seriam incorridos à ANP e a perda bem-estar
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dos consumidores.
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manda a lei, existe um desestímulo para a empresa distribuidora, dona da marca, fazer
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Redução de investimentos
implica em contratação ou
desistência de mercados
Sergio Bandeira de Mello

interesse da empresa, para que o abastecimento nacional seja garantido.
O Estado/Governo sabe como criar esse ambiente favorável ao investimento privado,
da mesma forma como soube fazer com que o capital privado associado à Petrobras, ou
de forma independente, viesse para a exploração e produção nas bacias sedimentares
brasileiras. Os leilões de blocos exploratórios, desde 1999, atraíram mais de 40 agentes
nacionais e internacionais. É fato que neste caso não existia a componente formação
de preço, nenhuma regra fazia-se necessária para este aspecto, pois o produto das
plataformas encontra preço no mercado nacional como se fosse importado, exceto nos
campos de produção marginal[1]. Caso contrário, as refinarias precisariam importar. Dessa
forma, as forças se equilibram de forma direta, sem intervenção, sem regras.
Hoje, as circunstâncias são diferentes. Cabe ao Estado/Governo determinar regras
mínimas que garantam o ambiente adequado para o capital privado ingressar no mercado
brasileiro do abastecimento primário de Gás LP. É importante pontuar, a título de exemplo,
que no abastecimento primário as artificializações nos preços de gasolina, por exemplo,
abalaram fortemente o vigoroso setor de etanol nacional.
Em relação ao Gás LP, a Petrobras deu sinais muito negativos nos últimos anos
para os investidores, pois artificializou os preços e criou uma prática diferenciada de
preços para o mesmo gás, baseada no tipo de embalagem – se em cilindros de até 13
kg ou maiores que 13 kg. Passou, desta forma, a agir como se fosse uma operadora de
políticas sociais, papel que não lhe cabe, e cria, ao reduzir a atratividade para os demais
agentes, reserva de mercado para si.
Com os anúncios de redução de recursos, a Petrobras sinaliza que os agentes
de mercado devem investir na infraestrutura, mas no caso do Gás LP não dá sinais de
que modificará suas práticas de preços. Mais que isso, exige liberdade de práticas de
preços para si, e avisa que seguirá responsável por 100% do abastecimento nacional.
Há algo de errado ou incompleto nesta proposta. Quando se reduz CAPEX
(investimentos), é preciso contratar OPEX (despesas operacionais pagas a terceiros).
Outra opção para redução de CAPEX é recuar e abdicar de mercados em que não se
quer ou não se pode participar.

Redução de investimentos implica em contratação ou desistência de mercados

Para o setor de Gás LP, os planos da Petrobras lançam desafios para todos os
agentes, especialmente para o Estado/Governo. É preciso criar as condições necessárias
ao capital privado para ocupar o espaço da Petrobras, nas áreas que não são mais de
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O Brasil atravessa uma crise, de grandes proporções, nas áreas política e econômica. A
Petrobras, no olho deste furacão, vem enfrentando escândalos que abalaram sua imagem
e sua saúde financeira, bem como desafios que atingem as petroleiras mundo afora. Os
anúncios da estatal sobre seus planos de negócios deixaram o mercado em estado de
alerta. É preciso encontrar investidores para o midstream e downstream, pois a Petrobras
faz a opção de concentrar recursos no upstream e nas atividades residuais do negócio
de abastecimento primário de combustíveis. Sua delicada situação financeira a obriga
agora a desistir de alguns investimentos.
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As políticas públicas, no caso do Gás LP, precisam resolver questões fundamentais.
Uma delas é estabelecer que qualquer ato de artificialização de preços, ou aplicação de
incentivos ao uso, precisa ser custeado pelo Governo, nunca por uma empresa pública
ou privada. Outro ponto da alçada do Estado/Governo é balizar uma faixa acima e abaixo
da paridade de importação na qual o agente dominante possa flutuar, sem dela escapar.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás em 10.05.2017.
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O Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética e a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vêm realizando um trabalho
excepcional, no núcleo do programa Combustível Brasil para atrair investidores para o
setor de derivados. Para que seus esforços sejam frutíferos há de se estabelecer regras
para que a Petrobras passe a viver em um ambiente de rivalidades, em que os interesses
nacionais estejam à frente dos da Petrobras.

Redução de investimentos implica em contratação ou desistência de mercados

O capital privado sabe que o mercado brasileiro é atrativo, mas precisa de garantias
de que práticas anticoncorrenciais serão evitadas e que a rivalização dos novos investidores
com a Petrobras terá efeito. Criando-se um ambiente de competitividade no abastecimento
primário, podemos retirar o país do risco atual de comprometimento do abastecimento,
pois o Brasil vai crescer e, então, serão sentidas as deficiências de infraestrutura de
forma imediata.
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A sociedade no
foco das decisões
Sergio Bandeira de Mello

Quando a comida está sendo preparada no forno ou no fogão e o gás acaba, o
consumidor quer, mais do que tudo, agilidade total na entrega do botijão. Essa é uma das
inúmeras situações com as quais se depara o setor de Gás LP. Para que uma indústria
desta dimensão, com a logística que ela demanda e a capilaridade que ela tem, funcione
com a sintonia e a precisão de uma orquestra, é necessário um grande esforço conjunto
de seus músicos para que o som não desafine e o espetáculo encante a plateia.
A indústria do Gás LP, como várias outras, é formada por muitos elos, cujos
objetivos maiores devem ser a qualidade do que será ofertado e a satisfação de seus
consumidores. Para que estes objetivos sejam atingidos, é necessário que exista uma
sintonia fina entre esses elos e um foco comum: o interesse maior da sociedade.

Por isso, é preciso avaliar criteriosamente cada proposta concebida para responder
a desafios da indústria do Gás LP, venham de onde vierem, sejam dos organismos
responsáveis pela regulação – e não me limito às agências reguladoras – ou dos grupos
de interesse. Qualquer norma que seja editada deve ser precedida de uma análise objetiva
dos benefícios que trará para a sociedade como um todo e para os consumidores do
produto em particular.
Uma determinada medida pode não agradar a um agente A ou B do mercado, não
se deve pensar tão somente em interesses particulares, em como um ou outro agente
vai reagir diante de uma proposta, e sim se o interesse do consumidor será mais bem
atendido por aquela solução em debate.
Precisamos de um choque de microeconomia nas análises e tomadas de decisão para
reduzir burocracia e ampliar eficiência geral do país e, para tal, temos que desenvolver
mecanismos que identifiquem o problema enfrentado. Já houve a criação de normas,
regulamentos e diretrizes que ampliavam restrições e cuidados para evitar acidentes
que nunca ocorreram, em uma clara demonstração de desconhecimento do conceito de
risco com probabilidade zero, ou próximo a zero. Assim, só ampliam-se os custos para
a sociedade com vistas a resolver problemas inexistentes.
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Há, no entanto, grupos de interesse representados por entidades de diferentes
graus de maturidade, ou seja, com diferentes níveis de capacidade para se perceber
como parte integrante da engrenagem de uma sociedade. A entidade deve compreender
que precisa encontrar o melhor encaixe na sociedade, mas precisa, sobretudo, estar
atenta ao funcionamento do todo. De que adianta uma posição confortável se o resultado
para o todo não é satisfatório?

A sociedade no foco das decisões

Cada elo da indústria tem seu papel, sua visão sobre a melhor solução para cada
problema que se apresente e seus legítimos interesses. Faz parte do conceito moderno
de democracia participativa e é um dever do setor privado apresentar suas perspectivas
sobre os mais diversos temas que o atinjam de forma direta ou indireta.
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Ao se avaliar as propostas, algumas perguntas precisam ser feitas. Qual o problema
que está em debate? Quanto custa para cada agente? Qual a capacidade do ator público
de garantir o cumprimento da conduta proposta? E a que custo? Qual o ganho que pode
haver para a sociedade? E se nada for mudado? O que acontece economicamente? Quais
os parâmetros a serem adotados para rever a norma, caso ela cause efeito indesejado?
Quanto custa para a sociedade ter ou não ter a norma? É preciso atentar para a edição
de normas que estabeleçam controles cujo cumprimento tenha um custo superior ao
risco que se quer evitar.
O foco é o todo. Temos que enxergar o coletivo e não apenas o particular. Só assim
atingiremos a excelência.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás em 26.04.2017.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

A sociedade no foco das decisões

Voltar ao índice

255

Voltar ao índice

2017

Portabilidade pioneira
Sergio Bandeira de Mello

Portabilidade está na moda. Não há quem desconheça o termo ou não tenha
experimentado esse benefício, que facilitou a vida do consumidor. A mais conhecida
é a telefônica, mas existe ainda a bancária, a de planos de saúde e, entre outras, a do
botijão de gás. Parece estranho falar em portabilidade do botijão de gás, mas o produto
foi o pioneiro na área e, certamente, a portabilidade do botijão de gás faz parte da rotina
de milhões de famílias. Há várias décadas.
Se em outras áreas, o serviço de portabilidade pode ser complicado e muitas vezes
envolto em burocracias, no mercado de Gás LP, a portabilidade é uma característica
intrínseca do produto. Na prática, se traduz na possibilidade de o consumidor entregar,
na hora da compra, o seu vasilhame vazio, seja de que marca for, e poder adquirir um
botijão de gás da marca que escolher, mesmo que seja diferente daquela impressa no
botijão que entregou. Isso significa que, a cada mês, o consumidor pode fazer uma
opção de compra diferente, variar de fornecedor à vontade, mesmo se a embalagem que
tiver em casa for de um concorrente. Sem burocracia, sem custo extra, sem demora ou
justificativas.
São as empresas distribuidoras, com seus parceiros revendedores que criam um
sistema logístico e de informação incrivelmente eficiente, em uma grande câmara de
compensação onde, sem dar trabalho ao consumidor faz-se o troca-troca. O ganhador é
o consumidor que se beneficia do investimento dos setores de revenda e distribuição
neste sistema que estimula a competição e as opções do consumidor final.

O destaque tem razão de ser. No Brasil, são comercializados, somente em embalagens
de até 13 kg, cerca de 34 milhões de embalagens, das quais mais de nove milhões são
“destrocadas”, ou seja, o consumidor sabe que existe e exerce seu poder de compra com
total magnitude, estabelecendo um padrão de serviços cada vez mais elevado e de alta
concorrência, em um setor sobre o qual paira a falácia de baixo patamar de competição.
O poder de escolha, com a portabilidade, está nas mãos do consumidor. E a sociedade
só tem a ganhar com isso.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no Diário do Nordeste e disponibilizado no site
do Sindigás em 18.04.2017.
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Os vizinhos Argentina, Uruguai e Colômbia, por exemplo, com alguma frequência,
costumam visitar o Brasil para absorver o know-how da nossa indústria. É um tipo de
portabilidade sem precedentes, a qual não tem similar, altamente eficiente e, ao mesmo
tempo, extremamente desafiadora, dado o volume de vendas e a alta capilaridade do
setor. É o exemplo número um de portabilidade.

Portabilidade pioneira

Mais que um direito formal, o consumidor tem, de fato, liberdade de escolha. Não
à toa o sistema bem-sucedido de portabilidade no setor de Gás LP do Brasil é exemplo
e referência para vários países do mundo.
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Cross-filling e a
proteção dos direitos do
consumidor de Gás LP
Sergio Bandeira de Mello

O universo do gás liquefeito de petróleo (Gás LP) é muito peculiar. Indústrias
em todo o mundo trabalham arduamente para desenvolver logística reversa para suas
embalagens. Seja para destruição ou destinação para reciclagem, algumas embalagens
transformam-se em novos recipientes, outras são destruídas e seus componentes viram
matéria-prima para outros produtos.

No mercado de Gás LP, a logística reversa não é um objetivo, está na essência do
negócio. Dependendo do mercado, uma embalagem chega a custar duas ou quatro vezes
o valor do produto, o que já a torna um bem importante e merecedor de grande atenção.
Soma-se a isso o fato de que a embalagem, sendo usada diversas vezes, e contendo
um produto inflamável guardado sob pressão, necessita de manutenção e testes de
conformidade, que chamamos de requalificação.
É comum, de tempos em tempos, ressuscitarem a ideia de que o cilindro de Gás LP
pertence ao consumidor e que, assim sendo, pode ser recarregado pelo próprio ou por
outra pessoa, a quem ele designe a tarefa. Esta atividade de um empreendedor envasar
gás na “garrafa” de outro denominamos de “Cross-Filling” ou enchimento de botijões
de outras marcas. Mas trata-se de uma ideia simplória, que obedece a um raciocínio
preocupante: “O botijão é meu e eu faço com ele o que eu quiser”.
Existem países onde há regulamentação para esse procedimento. Nesses casos,
os cilindros não têm qualquer marca de empresa responsável por eles. E as embalagens
têm curto prazo de vida. Assim, fecha-se rapidamente o ciclo de vida do produto que, em
cerca de quatro anos, é sucateado e vai virar prego ou vergalhão em alguma siderúrgica.
Nos Estados Unidos e no Canadá, o sucateamento prematuro faz parte da cultura e
cabe no bolso da sociedade. Lá, os consumidores são maduros e dotados de recursos
financeiros para pagar por uma eventual manutenção nos seus cilindros, somando-se
ainda o fato de que essas embalagens são pouco usadas e alocadas preferencialmente
fora das residências, em churrasqueiras e aquecedores de pátio, por exemplo.
No Brasil, desenvolveu-se um sistema incrivelmente sofisticado que dá conta da
manutenção, em perfeito estado de uso, de mais de 120 milhões de cilindros, em sua
maioria de 13 kg, os mais usados no país, com mais de 33 milhões de unidades vendidas
mensalmente.

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Acumulamos coisas que nos trazem prazer, status, segurança, mas somos impiedosos
com o volume de lixo que geramos. Um exemplo simples: há lojas que vendem produtos
a granel. Então porque não levamos os próprios potinhos, para que eles descontem a
tara e nos vendam os produtos? Mas não, em geral levam-se para casa as embalagens
fornecidas pelas lojas.

Cross-filling e a proteção dos direitos do consumidor de Gás LP

Essas indústrias alardeiam seus feitos em logística reversa, quando atingem 5%,
10%, 30%, 50% de reaproveitamento. E não é para menos. A tendência da sociedade de
consumo é desfazer-se do que incomoda, já que é altamente acumuladora de bens.
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Nesse sistema, o consumidor final é proprietário, ou tem direito de posse do
cilindro em sua casa, com total portabilidade desse cilindro. Em cada compra, ele pode
exercer seu direito de troca de fornecedor e de marca, sem assinar qualquer papel. O
novo cilindro recebido passa a pertencer ao consumidor e o recolhido volta ao sistema
das distribuidoras. Os cilindros podem ser envasados somente pela detentora dos direitos
da marca estampada em alto relevo no corpo do recipiente. Parece complexo, mas não é.
É como se somente pudéssemos ter dentro de um DVD Samsung, componentes de uma
máquina Samsung, ou homologada pela Samsung.

Permitir o enchimento sem observância à marca significa destruir o sistema de
manutenção e requalificação e eliminar o conceito de portabilidade com rastreamento
da responsabilidade civil. Resultado: o consumidor fica desprotegido quanto aos direitos
contidos no Código de Defesa do Consumidor. Destruir esse sofisticado e eficiente conceito
de logística reversa é colocar-se contra tudo que a sociedade almeja para a preservação
do meio ambiente e a longevidade dos bens de consumo.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás em 23.03.2017.
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As autoridades nacionais são implacáveis com o Cross-Filling e reconhecem que
o respeito à marca tem tornado possível o sistema de requalificação de cerca de 10%
do universo de cilindros circulantes ao ano. A prática garante a alguns deles vida útil
entre 30 e 45 anos, o que representa uma economia importantíssima para a sociedade.

Cross-filling e a proteção dos direitos do consumidor de Gás LP

Hoje, temos no Brasil um mercado de logística reversa completo, com bases de
engarrafamento das empresas distribuidoras espalhadas em várias partes do país, de
forma que a eficiência de enchimento dos cilindros supere o custo de transporte dos
mesmos e que a sua disposição esteja em pontos estratégicos, de acordo com a logística
de entrega do produto por parte dos produtores e importadores.
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Recarga de botijões
em postos avançados:
desastre anunciado
Diego Alves
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)

É constante no setor de Gás LP a retórica sobre a criação de um novo sistema que
permite ao consumidor comprar a quantidade de gás de que precisa, sem o vaivém de
botijões. É também inacreditável o fato de ninguém se perguntar qual seria o nível de
satisfação do consumidor com o sistema atual, que, se fosse baixo, poderia motivar essa
mudança. Mas as pesquisas mostram índices de satisfação muito elevados, superando
outros serviços como bancos, televisão a cabo, telefonia, água, eletricidade, entre outros.
Levantamentos do Procon também mostram que o serviço de fornecimento de Gás LP e
o produto propriamente passam longe da lista de queixas do consumidor.

A despeito de todas as regras de segurança, é recorrente nos depararmos com
empresas que propõem uma solução para enchimento remoto de cilindros – seja com
o deslocamento do consumidor, que leva seu cilindro para encher em um posto, ou
com a circulação de veículos de gás, que andariam pelas ruas para encher cilindros.
Os vendedores dessas ideias comparam esses engarrafamentos com o enchimento de
cilindros estacionários ou cilindros fabricados para serem recarregados no próprio local
em que estão instalados, ou ainda, com os cilindros usados em empilhadeiras, que, na
verdade, nada mais são que tanques de combustíveis de veículos rodantes.
O preocupante é que, ao propagar essas ideias, não são explicadas as diferenças na
construção, instalação e uso dos cilindros recarregáveis. No Brasil, por exemplo, existem
mais de 110 milhões de botijões de 13 kg que não estão preparados para enchimento
remoto. Eles foram desenvolvidos para serem enchidos em bases de engarrafamento
com ambiente controlado. É temerário imaginar o que pode acontecer. Mesmo assim os
“vendedores” de soluções revolucionárias visitam os gabinetes para apresentar essas
propostas, tentando influenciar o poder público a permitir a adoção desse novo processo,
que despreza os riscos envolvidos com a segurança da operação.
Em alguns países essa moda pegou. Em 2011, a Nigéria alardeava na imprensa
que começava a instalar estações de enchimento de cilindro, enchimento total ou parcial,
ao gosto do freguês. Em reportagens da época, o diretor executivo da empresa de gás
faz elogios à rapidez com que se enche um cilindro de gás e ao fato de ser possível
abastecer quaisquer tipos de cilindros.
Estas declarações dissociadas da realidade e afastadas das normas técnicas soam
como excelentes alternativas, mas quem garante a manutenção das embalagens, quem
garante as distâncias adequadas entre pontos de operação, quem garante a distância
de pontos de ignição, veículos e consumidores nas filas para encher seus cilindros? A
resposta é clara: ninguém!
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precisam de procedimentos controlados, em área preparada para tal, distante do local
de armazenamento, carga e descarga de caminhões a granel, entre outros cuidados. No
Brasil, temos um conjunto de normas técnicas com critérios de segurança para regular
esse processo, e nenhuma estação remota pode cumprir o mínimo das exigências
contidas nas normas.

Recarga de botijões em postos avançados: desastre anunciado

O processo de engarrafamento industrializado tem uma razão de ser. O Gás
Liquefeito de Petróleo deve ser tratado como um produto perigoso em seu processo de
engarrafamento. São centenas de milhares de cilindros engarrafados diariamente que
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Neste último Natal, um acidente de proporções gigantescas, na Nigéria, resultou
em 100 mortos em uma destas estações de recarga total ou parcial de cilindros. Pessoas
na fila esperando para encher ou recarregar seus vasilhames foram carbonizadas em
um acidente que poderia e deveria ser evitado.
E, no Brasil, será que o sistema atual é imune a acidentes? Não, não existe sistema
imune a acidentes. Erros podem ocorrer e processos devem ser aprimorados de maneira
continuada, mas os acidentes estão restritos a áreas industriais, distantes de áreas
urbanas e de pessoas despreparadas para lidar com emergências. O sistema atual conta
com plano de combate a incêndio, rigorosos padrões de segurança e de manutenção de
cilindros e brigadas de incêndio. Nada disso é feito no meio da rua ou em estações onde
as pessoas fazem fila para recarregar seus cilindros.

Não precisamos de mais acidentes como esse para provar que o sistema de recarga
à distância é uma solução perigosa para a sociedade.

Diego Alves é diretor executivo da AIGLP.
Este artigo foi publicado no site TN Petróleo Online e
disponibilizado no site do Sindigás em 04.05.2016.
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Estamos seguros de que as práticas hoje adotadas podem ser aprimoradas de forma
continuada, mas que o sistema existente de responsabilidade pela marca das embalagens,
e da recarga em áreas industriais, é o que de melhor pode existir para a sociedade. Por
que não se aplica isto na Nigéria? Pela simples razão de que na Nigéria a legislação
considera que cada qual é dono de seu cilindro e pode recarregar o botijão de gás da
forma que preferir, sem o rigor das normas brasileiras, chilenas, uruguaias, peruanas,
espanholas, portuguesas e de uma centena de outros locais onde somente a empresa
detentora dos direitos sobre uso da marca estampada “em alto relevo” nos cilindros pode
recarregá- los, e que o recarregamento de cilindros preparados para este fim somente
ocorre em locais dotados de segurança e cumpridores de normas para esta operação.

Recarga de botijões em postos avançados: desastre anunciado

Comparar a recarga de empilhadeiras ou mesmo dos tanques e cilindros fabricados
para esta operação não faz sentido, pois estão desprezando as normas existentes para
estas operações.
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O Atual Marco Regulatório do Setor de GLP: Uma Avaliação
José Tavares de Araujo Jr.1
Novembro de 2014
1.

Introdução
Através da Nota Técnica no. 247/SAB, de 30/09/13, a Agência Nacional do Petróleo

Portaria no. 297, de 18/11/03, que regulamentou o setor de revenda, e da Resolução no. 15, de
18/05/05, sobre o setor de distribuição. Como registra a nota técnica da Superintendência de
Abastecimento (SAB), “considerando-se que já se passaram cerca de 10 anos, torna-se
necessário avaliar se os referidos atos normativos ainda encontram-se aderentes às melhores
práticas para a regulação do mercado.” (p. 2)
Entre 14/10/13 e 02/12/13, a ANP realizou uma Consulta Prévia visando colher
sugestões para o aprimoramento do marco regulatório, com base numa metodologia que
procura ordenar os temas levantados segundo três critérios: gravidade, urgência e tendência.
Assim, a Agência solicitou aos participantes da consulta que indicassem, numa escala
crescente de 1 a 5, o grau de relevância de cada problema identificado, a urgência requerida
para superá-lo, e as perspectivas de seu eventual agravamento. Neste momento, as
contribuições recebidas estão sendo analisadas pela SAB.
Após a Consulta Prévia, o Superintende da SAB enviou, em 15/07/14, um e-mail aos
principais representantes dos setores de distribuição e revenda de GLP anunciando a intenção
de criar uma regra para restringir a comercialização entre revendedores, a fim de coibir a
venda de recipientes transportáveis de GLP a clandestinos. A mensagem solicitou ainda a
1

Doutor em economia pela Universidade de Londres e sócio da Ecostrat Consultores. Este artigo foi solicitado
pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS. Os
argumentos aqui apresentados são da exclusiva responsabilidade do autor.

1

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP). As normas atuais foram estabelecidas através da
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(ANP) deu início a um debate sobre o marco regulatório das atividades de distribuição e
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formulação de propostas para discriminar as classes de armazenamento (Norma ABNT
15.514) que teriam permissão para comerciar com outros revendedores. Este anúncio gerou,
entre os agentes do setor, a expectativa de que a SAB também estaria cogitando introduzir
outras mudanças no marco regulatório, como a de proibir que as empresas distribuidoras
realizassem vendas diretas de GLP envasado aos consumidores finais, conforme revela a
carta encaminhada pelo Presidente do SINDIGÁS ao Procurador Geral da ANP em 21/08/14.
Este trabalho procura contribuir ao presente debate através de uma análise do

14/05/13, a propósito da Consulta Pública no. 08/2013 da ANP, sobre a revenda de
combustíveis automotivos, propostas de novas regras de regulação econômica devem atender
a dois critérios básicos: [a] a identificação clara e precisa do problema a ser enfrentado pela
regulação; [b] a intervenção pretendida responde adequadamente ao problema identificado
em termos de sua natureza, dos custos e benefícios envolvidos e da inexistência de
alternativas viáveis aplicáveis à sua solução. Estes dois critérios orientam o argumento
elaborado a seguir.
A seção 2 comenta os três parâmetros principais que marcaram a evolução do setor de
GLP nos últimos 10 anos: [a] simplicidade das normas, com foco nas questões de segurança e
qualificação técnica dos agentes econômicos; [b] transparência, que é mantida pela ANP
através da divulgação regular de dados sobre os níveis de preços e demais indicadores sobre
as condições do mercado; [c] ausência de controles sobre os preços praticados nos setores de
distribuição e revenda. A seção 3 discute a natureza do processo de competição nestes dois
setores. A seção 4 relata a atuação da ANP no combate à formação de cartéis e ao comércio
clandestino. Por fim, a seção 5 resume as conclusões do texto.
2.

Os parâmetros da regulação atual
Entre 1955 – quando o GLP começou a ser produzido nas refinarias da Petrobras – e

os dias atuais, as ações das autoridades governamentais em relação a este setor têm sido
2

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

parecer da Secretária de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda, de
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desempenho do setor de GLP durante a vigência do atual marco regulatório. Como apontou o
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pautadas por dois tipos de preocupações: [a] a volatilidade dos preços deste produto no
mercado internacional e seu impacto nos orçamentos familiares dos consumidores de baixa
renda; [b] os riscos de segurança envolvidos no manuseio, armazenagem e transporte de
GLP.
Para enfrentar o primeiro problema, foram usados, durante a segunda metade do
século passado, os mais variados tipos de instrumentos, tais como: [a] tabelamento dos preços
oferecidos ao consumidor final; [b] controle das margens de comercialização em todas as

empresas distribuidoras conforme a embalagem final do GLP (Tavares, 2007).
O marco regulatório atual manteve apenas o último tipo de instrumento da lista acima,
e aboliu os demais. Desde 2003, o regime de liberdade de preços tem vigorado sem restrições
nos setores de distribuição e revenda. Além disso, a ANP tem assegurado a transparência do
mercado através da divulgação na internet de três conjuntos de dados. O primeiro informa a
evolução mensal da estrutura dos preços do botijão de gás de 13 kg (P-13) em todos os
estados da federação, discriminando: [a] o preço pago pelas distribuidoras à Petrobras; [b] os
impostos federais e estaduais; [c] as margens de distribuição e revenda; [d] o preço final ao
consumidor. O segundo conjunto registra as parcelas de mercado das distribuidoras em cada
estado, e o terceiro monitora semanalmente o comportamento dos preços em 555 municípios,
com base numa metodologia que será descrita na seção 4.
Para enfrentar o segundo problema, uma das prioridades permanentes tem sido o
combate ao comércio informal. Nas décadas de setenta e oitenta, o governo procurava coibir
a clandestinidade através de um amplo aparato burocrático comandado pelo Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), cujas normas determinavam os procedimentos a serem
obedecidos em todas as etapas do processo de abastecimento, distribuição e revenda de GLP
no território nacional. Não existem registros sobre a efetividade daqueles controles, nem
tampouco sobre os custos de sua administração, mas, em princípio, não haveria espaço para o
comércio informal naquelas condições. Uma característica importante do sistema comandado
3
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subsídios diretos ao consumidor final; [e] preços diferenciados cobrados pela Petrobras às
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etapas da cadeia produtiva; [c] subsídios cruzados entre tipos diversos de combustíveis; [d]
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pelo CNP era a de que o foco principal da fiscalização residia nas empresas distribuidoras,
que eram obrigadas a operar com uma rede de revendedores exclusivos. Dado que os preços e
as quantidades eram supostamente monitorados pelo governo, qualquer anomalia observada
no mercado deveria ser corrigida através de medidas tomadas junto às distribuidoras, que
eram responsáveis pela preservação da qualidade dos botijões até o momento de sua entrega
ao consumidor final.
Sob o amparo do regime vigente de liberdade de preços e transparência do mercado,

econômicos na ANP, que não geram barreiras institucionais à entrada, não interferem nas
estratégias de comercialização das empresas e, desta forma, facilitam a legalização daqueles
que atuam na informalidade; [c] ações contínuas de fiscalização e repressão de práticas
ilícitas, que serão comentadas na seção 4.
3.

O desempenho recente
Após uma difusão acelerada nas décadas de 1970 e 1980, quando o consumo anual de

GLP no Brasil saltou de 2,2 para 9,2 milhões de metros cúbicos, o mercado doméstico atingiu
um patamar estável nos últimos 20 anos, em torno de 13 milhões de metros cúbicos anuais
(Gráfico 1). Esta estabilidade tem sido acompanhada por pressões competitivas crescentes no
setor de revenda, como indica o Gráfico 2. Entre 2009 e 2014, o número de revendedores
autorizados pela ANP subiu de 27 mil para 56 mil, sendo que a parcela dos multibandeira
praticamente triplicou de tamanho (6 mil para 17 mil), e a dos monobandeira cresceu 90%
(21 mil para 39 mil).
Assim, além de estimular a competição, o marco regulatório inaugurado em 2003
revelou-se eficaz na redução da informalidade, posto que grande parte da expansão registrada
no Gráfico 2 não corresponde, de fato, à entrada de novas firmas no mercado, mas ao registro
de revendedores que antes operavam clandestinamente. Entretanto, este desafio ainda está
longe de ser vencido. Desde a década de 1990, o GLP passou a ser consumido nos 5.560
4
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normas de segurança claras e precisas; [b] procedimentos simples para o registro dos agentes
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os esforços para inibir a clandestinidade passaram a ser baseados em três instrumentos: [a]
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municípios do país, e a sua logística de entrega ao consumidor final depende da geografia de
cada região, podendo requerer os mais variados tipos de veículos, como caminhões,
utilitários, embarcações, motocicletas, bicicletas e carroças. Tais condições favorecem,
evidentemente, o comércio ilegal.
Gráfico 1
Consumo de GLP no Brasil: 1991–2013

Fonte: ANP

Gráfico 2
Número de Revendedores de GLP: 2009–2014
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Fonte: SINDIGÁS
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Em contraste com as transformações do setor de revenda, a estrutura do setor de
distribuição permaneceu virtualmente inalterada nos últimos dez anos. Em 2013, as quatro
maiores firmas (Ultragaz, Liquigás, Supergasbras e Nacional Gás) foram responsáveis por
86% das vendas nacionais (Gráfico 3). Este elevado grau de concentração resulta das
economias de escala inerentes à logística de distribuição de GLP no território nacional. Mas,
a concorrência ocorre, de fato, em âmbito estadual, e o instrumento primordial de competição
é a promoção da marca. Embora tais firmas estejam presentes em quase todos os estados da
Federação, o desempenho local depende de dois fatores: a infraestrutura de distribuição da
menor distribuidora deste grupo, a Nacional Gás, é líder de mercado em dez estados,
enquanto que as duas maiores, Ultragaz e Liquigás, detêm a liderança em apenas dois e
quatro estados, respectivamente. A quinta colocada em âmbito nacional, Copagaz, com uma
participação de 8%, lidera dois estados e está presente em 17 outros. Na região amazônica, os
consumidores são atendidos por duas empresas que não têm expressão nacional, Fogás e
Amazongás, mas cuja competitividade naquela região é superior às demais distribuidoras.
Gráfico 3
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Estrutura do Setor de Distribuição em 2013
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empresa na região, e a notoriedade da marca junto aos consumidores ali residentes. Assim, a

Fonte: ANP

6
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Outro aspecto relevante do desempenho recente do setor de GLP é a tendência
declinante do preço real do P-13 no mercado doméstico, que se observa desde 2003. Como
mostra o Gráfico 4, em 2014, o valor nacional médio cobrado ao consumidor final pelo
botijão de gás foi 23% inferior àquele vigente em 2003. Este fato foi produzido pela
combinação de dois fatores: [a] o preço cobrado pela Petrobras às distribuidoras, que foi
mantido – a preços correntes – em cerca de R$ 11,50 por botijão ao longo de todo o período;
[b] a intensidade da competição nos setores de distribuição e revenda.

(2003=100)

Fonte: ANP (Deflator: IPCA).

Desta maneira, este arranjo revelou-se mais eficaz que os controles governamentais
usados no século passado para garantir a modicidade do preço do gás de cozinha às famílias
de baixa renda. Apesar desta vantagem, o regime atual pode ser criticado sob dois aspectos. O
primeiro é o de que o subsídio implícito no preço cobrado pela Petrobras não discrimina os
consumidores segundo os níveis de renda e, portanto, é socialmente injusto, como já
apontaram os técnicos da ANP (Esteves e outros, 2009). O segundo é o de que, considerandose que a inflação brasileira entre janeiro de 2003 e janeiro de 2014 foi de quase 90%, o preço
cobrado pela Petrobras às distribuidoras sofreu uma redução real de 47% neste período.
Logo, uma parcela da ordem de 25% deste subsídio tem sido usada para mitigar a elevação
7
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Evolução do Preço Real do P-13
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Gráfico 4
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dos custos de transporte e de mão de obra nas atividades de distribuição e revenda de GLP,
introduzindo, assim, distorções desnecessárias nos preços relativos da economia.
4.

O combate a práticas ilícitas
Desde 2001, a ANP analisa regularmente o comportamento dos preços de GLP em

555 municípios, com o objetivo de identificar eventuais condutas concertadas. A metodologia
usada consiste em calcular, a cada semana, os coeficientes de variação dos preços nos

de preços. Entretanto, já a partir das primeiras semanas em que aquele patamar for notado, a
Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC) da ANP registrará o fato em seu relatório
mensal. Assim, qualquer tentativa de formação de cartel será descoberta imediatamente.
Todavia, desde a implantação desta rotina, não houve registro de algum alinhamento de
preços que tenha sido consolidado. Cabe notar ainda que o monitoramento da ANP não inclui
condutas unilaterais por razões óbvias: as condições de concorrência comentadas na seção
anterior tornam inviáveis estratégias baseadas em abuso de posição dominante, como
elevação dos custos de rivais e preços predatórios. No setor de revenda, tais condutas
inexistem por definição, porque a oferta é atomizada. Na distribuição, a rivalidade entre as
firmas líderes é intensa, nenhuma delas detém posição dominante em qualquer estado da
Federação, e os dados divulgados continuamente pela ANP asseguram a transparência do
mercado.
O Gráfico 5 aponta os resultados encontrados em 17 relatórios mensais da CDC entre
junho de 2006 e junho de 2014. Nesta amostra, o número de municípios com coeficientes de
variação de preços abaixo de 0,010 foi, quase sempre, inferior a dez, com exceção de um
único caso em dezembro de 2006, quando foram encontrados 14 munícipios nesta situação.
Ou seja, mesmo neste caso extremo, as localidades com baixa dispersão de preços

2

O coeficiente de variação de uma série é uma medida de dispersão que é obtida dividindo-se o desvio-padrão
pela média.
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0,010 por um período significativo, de pelo menos 24 semanas, isto revelará um alinhamento
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municípios da amostra.2 Se o coeficiente de um determinado município estiver abaixo de
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representaram apenas 2,5% do total da amostra. O Gráfico 6 mostra a distribuição regional
dessas estatísticas, onde se nota que cerca de 60% dos casos ocorreram nas regiões centro
oeste e sudeste. Como são eventos ocasionais, que não configuram condutas concertadas, isto
só indica que, nestas duas regiões, a revenda de GLP opera, aparentemente, em condições
similares àquela situação descrita na teoria econômica como concorrência perfeita, quando o
produto é homogêneo, a oferta atomizada, e o preço é uniforme. Tais condições também se

Gráfico 5
Municípios com baixa dispersão de preços

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

Gráfico 6
Distribuição regional dos casos de baixa dispersão de preços
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manifestam nas demais regiões do país, embora de forma menos nítida.
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Quanto ao combate ao comércio informal, a ANP vem dedicando esforços crescentes
nos últimos anos, através de medidas repressivas e de campanhas de esclarecimento sobre os
dados causados à sociedade por este tipo de prática.3 Participam desta iniciativa outros
órgãos, como o Ministério Público, Procon, polícias civil e militar, corpo de bombeiros,
secretarias de fazenda, e entidades privadas como o SINDIGÁS, associações de
revendedores, e empresas distribuidoras de GLP. Em 2010, as ações passaram a integrar o
Programa Gás Legal, gerido por um comitê nacional sediado na cidade do Rio de Janeiro e

julho deste ano, foram realizadas 21 forças-tarefas em 12 estados brasileiros, que permitiram
fiscalizar 1.002 agentes regulados, entre postos revendedores de combustíveis, revendas de
GLP, distribuidores de líquidos e caminhões-tanque. O planejamento destas ações tem sido
feito a partir de vetores de inteligência, com destaque para as denúncias recebidas pelo
Centro de Relações com o Consumidor (CRC), as informações fornecidas por outros órgãos
públicos, e aquelas advindas de parcerias com a sociedade civil, como o Programa Gás
Legal.
5.

Conclusão
Em síntese, as evidências discutidas nas seções anteriores não indicam a necessidade

de mudanças nas normas definidas pela Portaria no. 297/03 e a Resolução no. 15/05. Como
vimos, o aprimoramento do atual marco regulatório depende, essencialmente, de dois tipos de
providências: [a] a continuidade dos esforços da ANP no combate à clandestinidade – que
certamente continuarão na agenda de prioridades no futuro previsível – porque a superação
deste desafio não comporta expedientes imediatistas, mas depende de uma ampla gama de
fatores que abrange não apenas a modernização da infraestrutura de transportes do país, mas
3

Tais campanhas procuram mostrar que, por se tratar de um de um produto cuja qualidade não é visível ao
consumidor no ato da compra e cujo manuseio inadequado pode provocar acidentes sérios, a presença de
agentes não qualificados no mercado de GLP constitui um risco permanente à segurança pública. Ademais, tal
como em qualquer ramo de atividade, o comércio informal implica evasão de impostos, distorce as condições
de concorrência e prejudica as empresas legalmente estabelecidas.

10
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Segundo informações disponíveis no site da Agência em 13/10/14, entre janeiro e
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por sete comitês regionais distribuídos pelo território nacional.
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também a mudança de hábitos culturais da população; [b] a eventual mudança na política de
preços do GLP praticada pela Petrobras, cujas distorções poderiam ser sanadas através da
introdução de um subsídio direto aos consumidores de baixa renda.
De fato, a criação de restrições às transações entre revendedores ou à verticalização
das distribuidoras seria conflitante com os dois critérios de racionalidade econômica referidos
na introdução deste trabalho. A rigor, tais restrições apenas gerariam uma regra adicional a
ser fiscalizada pela ANP, sem produzir qualquer consequência mensurável sobre a atuação

corrigidos – após um difícil período de transição na década de 1990 – pelas normais atuais da
ANP.
Segundo os padrões contemporâneos, a regulação das atividades de distribuição e
revenda de GLP é necessária – exclusivamente – por dois motivos: [i] o manuseio impróprio
deste produto pode gerar riscos à segurança pública; e [ii] sua qualidade não é visível ao
consumidor final no ato da compra. Se essas duas características não existissem, o poder
público poderia tratar este setor de forma similar à de outras indústrias que fabricam bens
envasilhados, como bebidas, cosméticos e detergentes.
Um ponto estabelecido na literatura econômica, e ratificado em mais de um século de
jurisprudência internacional, é o de que a integração vertical só constitui uma questão
antitruste quando um monopolista nacional vende seu produto a empresas não integradas
verticalmente num mercado a jusante, onde aquele monopolista também opera. Neste caso, o
monopolista é estimulado a abusar de sua posição dominante, a fim de prejudicar e/ou
eliminar seus concorrentes no mercado a jusante (Economides, 1998; Beard e outros, 2001;
Rey e Tirole, 2006). Ora, esta situação não se aplica, nem remotamente, ao setor de GLP. Por
um lado, a competição é intensa entre as distribuidoras, e nenhuma delas teria poder para
impor unilateralmente condutas oportunistas no setor de revenda, onde atuam cerca de 60 mil
firmas. Por outro lado, devido à complexidade da logística de distribuição – onde o produto é
engarrafado em 52 localidades e vendido em 5.560 municípios – seria antieconômico integrar
11
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regulação que vigoraram neste setor no século passado, cujos defeitos foram finalmente
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dos agentes clandestinos. Além disso, implicariam um retrocesso aos padrões ineficientes de
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verticalmente as atividades de distribuição e revenda numa única empresa. Assim, a
estratégia empresarial mais conveniente para uma distribuidora é a de estabelecer uma rede
nacional de revendedores. Entretanto, em circunstâncias excepcionais, como, por exemplo,
em locais próximos às unidades de engarrafamento, a venda direta ao consumidor final pode
ser mais eficiente. Isto não significa, obviamente, que o mercado de revenda seja um foco
relevante para estas empresas. Atualmente, tais operações representam menos de 5% do
consumo de GLP no país. Vedar esta prática seria irracional.

e Tirole, 1993). Um dos expedientes usuais é o de solicitar a reserva de nichos de mercado
para determinadas empresas, com base em alegações variadas, como geração de economias
de escala, segurança no abastecimento, melhores condições para atender ao consumidor, etc.
Outra demanda é a de impor restrições à atuação de grandes firmas, a fim de proteger os
competidores mais frágeis. Em geral, as autoridades respondem a tais tentativas de captura
com o lema rotineiro: o objetivo da lei antitruste e das normas de regulação econômica é
proteger a competição, não os competidores. No atual debate sobre o setor de GLP, este lema
é – uma vez mais – pertinente.
É útil recordar que, em dezembro de 1976, a pretexto de assegurar a modicidade dos
preços e a segurança no abastecimento, o CNP editou um conjunto de normas que foi
denominado de “Sistema de Distribuição de GLP” (Resolução no. 13, de 24.12.76). Além de
intervir arbitrariamente em diversos aspectos da gestão das empresas do setor, como as
rotinas contábeis, o controle de estoques, os vínculos compulsórios de exclusividade entre
distribuidoras e revendedores, a localização dos estabelecimentos, etc., aquele sistema
tornou-se notável por ditar regras cuja fiscalização era impossível. Um dos exemplos
extremos eram as condições de entrega do botijão de gás ao consumidor final, que incluíam:
i.

a periodicidade da entrega regular (superior, no mínimo, a 22 dias);

ii.

o tipo e a quantidade de recipientes desejados pelo consumidor (limitada a duas
unidades por domicílio);

12
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o de lidar com as tentativas de captura por entes regulados (Baumol e Ordover, 1985; Laffont
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Um desafio enfrentado recorrentemente por agências reguladoras em diversos países é
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iii.

os prazos para a entrega eventual (máximo de 24 horas após a solicitação do
consumidor, “desde que o domicílio seja acessível por viatura automotiva”);

iv.

a forma (sic) do pedido eventual, que poderia ser feito por escrito, por telefone ou
pessoalmente, e deveria constar o nome e endereço do consumidor;

v.

as razões da eventual interrupção da entrega domiciliar.

Aquele estilo de regulação não era, evidentemente, a solução mais adequada para o setor,

tivessem disciplinado as ações do CNP, teria sido possível buscar um conjunto alternativo de
normas que visasse preservar – tal como ocorre hoje em dia – a liberdade de iniciativa, a
estabilidade dos preços domésticos e os requisitos de segurança do sistema de distribuição e
revenda de GLP.
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mas refletia a mentalidade da época e a natureza dos instrumentos de intervenção do Estado
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através da Nota
o

Técnica N 247/SAB de 30 de setembro de 2013, iniciou discussão sobre a necessidade de
revisão da regulamentação vigente das atividades de distribuição e revenda de Gás Liquefeito
o

de Petróleo (GLP) estabelecidas, respectivamente, pela Portaria N 297/2003 e pela Resolução
o

N 15/2005. Naquele mesmo ano, a Agência fez uma Consulta Prévia e colheu contribuições de
agentes do setor visando aperfeiçoamentos no marco regulatório supracitado. Segundo a ANP,
a nova resolução que regulamentará o setor de revenda deverá estabelecer restrições à
comercialização entre revendedores como forma de inibir a venda a clandestinos, sem
reduzir a capilaridade necessária para a comercialização do produto. A Agência também
sinalizou que poderá restringir as distribuidoras de venderem GLP envasado diretamente
para o consumidor final.
Neste contexto, o presente Parecer Econômico, solicitado à LCA pelo Sindigás, investiga se o
marco regulatório atual carece de ajustes e quais os efeitos esperados das restrições
supracitadas.
O GLP é um produto homogêneo, presente em 95% dos lares no Brasil, segundo dados da
PNAD.

1

Afora o custo da matéria prima junto à Petrobras, a formação final do preço de GLP ofertado
tem como principal determinante os custos de transporte das etapas de distribuição e revenda.
Há 22 distribuidoras de GLP no país autorizadas a operar pela ANP. A atividade é marcada
pela presença de custos fixos elevados, que aumentam a importância de economias de
escala para a viabilidade da operação, ou seja, uma ampla carteira de clientes é
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Sumário Executivo

Esse legado histórico confere ao mercado distintos níveis de concentração por estado. Uma
consequência importante é que empresas com baixa participação de mercado nacional
podem ter desempenhos locais mais significativos que empresas maiores, a depender da
configuração de sua infraestrutura local de distribuição.

1
2

2

Pesquisa Nacional de Amostra de Domícilios – IBGE.
SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
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fundamental para diluir os custos da atividade. A concentração regional tem origem na
regulamentação prévia do setor, que delimitava geograficamente a atuação das empresas.
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A constatação de elevada concentração de mercado é condição necessária, mas não
apesar do alto índice de concentração observado em alguns estados, o exercício de
poder de mercado no segmento de distribuição de GLP não é provável. Por caracterizarse como um produto homogêneo, o preço do GLP envasado é relevante vetor de escolha
4

do consumidor e o custo de troca de fornecedor é muito baixo.

5

Há cerca de 56 mil revendedores autorizados pela ANP. Os revendedores são responsáveis
6

por mais de 96% das vendas de GLP envasado em todo o país. Os 4% restantes da
comercialização de envasados são feitos diretamente pelas distribuidoras.
A Resolução ANP Nº15/05 autoriza as distribuidoras de GLP a comercializarem recipientes
transportáveis do produto tanto para os revendedores autorizados pela ANP, como diretamente
para o consumidor final – desde que a distribuidora também esteja autorizada pela Agência a
operar como revendedor.
Já a Portaria ANP Nº297/03 regulamenta a comercialização de GLP envasado cheio entre
revendedores nos casos em que ambas estão autorizadas pela Agência a exercerem a
atividade de revenda e ambas comercializam produto dos mesmos distribuidores.
A pluralidade de arranjos de comercialização de GLP envasado no Brasil justifica-se (a)
pelo próprio desafio de se atender a um mercado extremamente pulverizado, sem substituto
próximo, e com grande relevância para a atividade econômica e para os domicílios; (b) pela
pressão por ganhos de escala que acirra a competição entre agentes na busca de parcela
de mercado via menor preço – conseguidos em grande medida via eficiência logística – e via
prestação de serviços associados.
Dada a relevância dos revendedores no sentido de ampliar a carteira de clientes e a escala de
operação, não se reconhecem incentivos para a estratégia de uma distribuidora causar prejuízo
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3

suficiente para caracterizar poder de mercado. De acordo com o entendimento da SEAE,

para o desenvolvimento de estratégias de mercado. Ações de redução de preço de algumas
distribuidoras no mercado devem ser compreendidas como acirramento competitivo e não
como dano à concorrência. As distribuidoras são motivadas a disputar mercado com marcas
rivais, seja diretamente com outras distribuidoras ou com revendedores de outras redes. Assim,

3

Guia para análise de atos de concentração, SDE/SEAE. Portaria Conjunta nº50, de 1º de Agosto de
2001. Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça. 2001.
Segundo pesquisa da Copernicus, encomendada pelo Sindigás, além do preço, confiança, rapidez
de entrega/proximidade, qualidade, segurança e marca são fatores motivacionais de aquisição do
Gás LP.
5
SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
6
Fonte: Pesquisa interna do Sindigás.
4
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à sua rede de revenda. A venda direta ocorre por conta de eficiências locais e são adequadas
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econômicos e não defender um concorrente específico.
Nota-se, porém, que diferentemente dos distribuidores, os revendedores que atuam no atacado
não estão obrigados a enviar dados de venda ao Sistema de Informações de Movimentação de
Produtos (SIMP), que permite à ANP monitorar o fluxo de derivados do petróleo na cadeia a
jusante.
Isso pode dar margem para práticas de evasão fiscal e venda de GLP para revendedores
clandestinos. Por exemplo, devido à falta de uniformidade na cobrança de ICMS no Brasil, os
revendedores podem comprar GLP de uma unidade engarrafadora localizada num estado e
vendê-lo a revendedores localizados em estados nos quais o ICMS é maior. Como não são
obrigados a reportar o CNPJ comprador à ANP, os revendedores localizados próximos às
fronteiras estaduais podem ofertar GLP ao revendedor de um estado vizinho a um custo mais
baixo que a própria distribuidora por conta da sonegação fiscal. A ausência da informação
sobre a atividade de atacado praticada pela revenda possibilita práticas anticompetitivas, em
que preços mais baixos são obtidos por meio de evasão fiscal.
As distribuidoras, por outro lado, são obrigadas a informar todas suas operações de venda à
ANP, e são proibidas de vender GLP para revendedores clandestinos. Segundo relatado pelas
empresas, um bloqueio interno de sistemas impede o faturamento de vendas para CNPJs não
autorizados.
Entendemos que conferir tratamento simétrico aos distribuidores e revendedores, que atuam,
respectivamente, no varejo e no atacado – no que diz respeito ao envio de informações para a
ANP –, trará benefícios ao mercado. Ou seja, entende-se que os revendedores que
comercializam GLP envasado cheio para outros revendedores devem contribuir com a ANP
fornecendo informações sobre a destinação de suas vendas, assim como já o fazem as
distribuidoras. Isso conferirá maior acurácia à base de dados da ANP, que tem papel relevante
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o foco das autoridades deve ser em preservar a concorrência salutar entre agentes

a criação de restrições às fraudes fiscais de ICMS e às vendas para clandestinos, o que
contribui para o ambiente competitivo.
Restrições à comercialização podem reduzir a rivalidade entre os agentes, ao criar
reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a sociedade. Ao contrário, é
possível que isto gere menor eficiência no abastecimento, com a construção de arranjos
alternativos de suprimento, e restrições à competição. Os dois efeitos tendem a gerar pressão
positiva sobre o preço, prejudicando o consumidor final.
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na transparência e disponibilidade de informações para os agentes do setor. Assim, espera-se
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necessária para a comercialização do produto. Sob o segundo ponto destacado pela ANP,
o de se reduzir a clandestinidade, entendemos que restrições à comercialização terão efeito
inócuo. Já o aprimoramento proposto, de tratamento simétrico entre os agentes no
fornecimento de informações à ANP, reduz a possibilidade de fraude fiscal, notadamente no
recolhimento de ICMS e a venda de GLP para revendedores clandestinos. Essa medida, aliada
à continuidade dos atuais esforços da ANP em intensificar a fiscalização do mercado, deverão

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

contribuir para ambiente competitivo mais salutar, com benefícios para o consumidor.
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Esse efeito é frontalmente contra o propósito explicitado pela ANP de manter a capilaridade
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O presente Parecer Econômico está estruturado em cinco seções, incluindo esta
Introdução e as Considerações Finais. A segunda seção apresenta a cadeia produtiva do GLP,
identificando os atores notadamente relacionados à venda do produto. Apresentam-se
elementos concorrenciais do mercado, com análise descritiva dos principais indicadores da
literatura econômica para esse fim. A terceira seção aborda a lógica econômica dos arranjos
atuais de comercialização de GLP envasado: vendas de distribuidoras para revendedores;
entre revendedores; e diretamente das distribuidoras para os consumidores. A quarta seção
reúne elementos que justificam a eficiência da estrutura atual, do ponto de vista econômico,
sem evidências de dano à concorrência. Justifica-se a pluralidade de arranjos pelo próprio
desafio de se atender a um mercado extremamente pulverizado, sem substituto próximo, e com
grande relevância para a atividade econômica e para os domicílios.
Assim, como recomendação, sugere-se que esses distintos arranjos encontrem ampla
segurança jurídica e regulatória para sua continuidade. As obrigações hoje atendidas por
distribuidores devem-se estender aos revendedores, que por vezes também atuam no atacado,
conferindo tratamento simétrico entre os agentes no fornecimento de informações à ANP. Isso
reduz a possibilidade de fraude fiscal, notadamente no recolhimento de ICMS e a venda de
GLP para revendedores clandestinos.
Restrições à comercialização podem reduzir a rivalidade entre os agentes ao criar
reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a sociedade. Ao contrário, é
possível que isto gere menor eficiência no abastecimento, com a construção de arranjos
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alternativos de suprimento, e restrições à competição, com prejuízo ao consumidor final.
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A cadeia produtiva do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é composta por produtores e
importadores; distribuidoras; revendedores e consumidores. A Figura 1 resume o fluxo da
cadeia de GLP no Brasil.

Figura 1 - Fluxo da cadeia de GLP

Produtor

Importador

Distribuidor

Terminal

Revendedor
Consumidor
7

Fonte: ANP. Elaboração: LCA.

O GLP é um produto homogêneo obtido a partir do refino do petróleo ou do
processamento de gás natural ou nafta. A produção doméstica atende aproximadamente a
75% do consumo aparente total de 13,6 milhões de m³, sendo oriunda quase totalmente das
8

refinarias e unidades de processamento de gás natural (UPGNs) pertencentes à Petrobras. A
partir de uma das 35 bases de suprimento existentes no Brasil (Figura 2), o GLP é direcionado
às distribuidoras, responsáveis pelo seu engarrafamento e comercialização.
Em conjunto, as distribuidoras de GLP operam 183 unidades de engarrafamento,
baseadas nas cercanias das bases de suprimento (Figura 3). A maior parte das unidades de
engarrafamento localiza-se em grandes centros metropolitanos das regiões Sul e Sudeste do
país, onde também se concentra a maior parte do consumo. Nestas regiões, o GLP é
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2. A Cadeia Produtiva do GLP

GLP passa a recorrer a modais alternativos quanto mais longe for a unidade a ser abastecida,
em particular o modal rodoviário. Em regiões mais remotas da região Norte, a via fluvial é a
única opção logística viável.
Afora o custo da matéria prima junto à Petrobras, a formação final do preço de GLP
ofertado tem como principal determinante os custos de transporte das etapas de distribuição e

7

Nota técnica nº 201/SAB, 1 de Agosto de 2014. Disponível em: www.anp.gov.br/?dw=72059. Acessado
em 06/11/2014.
8
Fonte: ANP. Dados Estatísticos Mensais.
9
ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços de GLP. Ecostrat Consultores, novembro de
2009.
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transportado para as engarrafadoras essencialmente através de gasodutos. O transporte de
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revenda. Assim, quanto mais distante da base de engarrafamento, mais elevado costuma ser o

Figura 2 - Localização das bases de suprimento

11

Fonte: Sindigás

Figura 3 - Localização das Unidades de engarrafamento

e ANP. Elaboração LCA

O consumidor residencial, que utiliza o GLP com a finalidade de cocção de alimentos, é
atendido por botijões de 13 quilos (P13), enquanto comércios, restaurantes ou pequenas
indústrias utilizam o produto como insumo produtivo e são atendidos por vasilhames de maior
capacidade (P20 e P45) ou a granel. Segundo a Secretaria de Acompanhamento Econômico
(SEAE), a diferenciação de escala do produto de acordo com o uso permite a definição de dois
mercados relevantes segundo a dimensão produto: (i) P13 (ii) outras embalagens (P20, P45 e
granel).

12

2.1. Distribuição
Atualmente, existem 22 distribuidoras de GLP no país, sendo que as principais
empresas neste segmento são o Grupo Ultragáz (respondendo por 23% do mercado nacional),
Liquigás (22%), Supergasbras (21%) e Nacional Gás (19%).

13

Ainda que juntas as quatro

maiores empresas do setor detenham 85% do mercado nacional, constata-se que a
concorrência ocorre em nível regional devido à importância logística como vetor competitivo.
Com efeito, de acordo com o entendimento da SEAE, os mercados relevantes de
distribuição de GLP segundo a dimensão geográfica são classificados como regionais, e a

10

ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços GLP. Ecostrat Consultores, novembro de 2009.
Disponível em: http://www.sindigas.org.br/Logistica/PoloSuprimentoGLP.aspx. Acessado em
06/11/2014
12
SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB
13
Fonte: ANP, dados referente a janeiro a setembro de 2014.
11
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preço de venda do produto.
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jurisprudência em matéria concorrencial geralmente considera cada estado brasileiro como um
Anteriormente, as distribuidoras de GLP tinham que atuar em regiões específicas por
determinação do antigo Conselho Nacional de Petróleo (CNP). Apesar de atualmente não
haver mais nenhum tipo de restrição regulatória geográfica, as limitações passadas resultaram
na consolidação de algumas distribuidoras em determinadas localidades. Assim, empresas
com baixa participação de mercado nacional podem ter desempenhos locais mais significativos
que empresas maiores, a depender da configuração de sua infraestrutura local de
distribuição.

15

No que se refere às condições de concorrência, ainda que existam determinados
16

custos irrecuperáveis (sunk costs)
especificidade dos ativos,

17

na atividade de distribuição de GLP associada à

limitando a possibilidade de novas entradas, há que se considerar

que existe rivalidade efetiva nos mercados regionais. O GLP é um produto homogêneo, ou
seja, existe elevado grau de substitutibilidade entre o produto ofertado pelas distribuidoras. A
escolha do consumidor será, portanto, baseada fundamentalmente em preço e na
disponibilidade do produto (localização do ponto de venda e rapidez na entrega).
O Quadro 1 apresenta os dados de concentração de mercado na atividade de
distribuição de GLP segundo o Índice de Herfindhal-Hirshman (HHI).

18

Este índice pode variar

de 0 a 1, em que 0 representa um mercado com competição perfeita e 1 representa um
mercado monopolista.

Quadro 1 – Índice de Herfindhal-Hirshman para distribuição de GLP
Região

NORTE

SUDESTE

SUL

UF

HHI P13

HHI OUTROS

UF

HHI P13

HHI OUTROS

AC
AM

0,66
0,55

0,56
0,60

Região

AL
BA

0,26
0,28

0,32
0,35

AP
RO
RR
PA

0,41
0,52
0,70
0,33

0,49
0,43
0,51
0,33

CE
MA
PB
PE

0,31
0,25
0,34
0,26

0,32
0,32
0,22
0,22

NORDESTE

TO

0,32

0,34

PI

0,32

0,40

ES
MG

0,27
0,22

0,37
0,26

RN
SE

0,35
0,30

0,21
0,24

RJ
SP

0,29
0,21

0,23
0,24

DF
GO

0,29
0,22

0,35
0,23

PR
RS

0,22
0,30

0,24
0,25

MS
MT

0,24
0,23

0,30
0,30

SC

0,23

0,24

CENTROOESTE

Fonte: ANP (vendas de janeiro a setembro de 2014). Elaboração: LCA

14

SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
Como se verá mais à frente, a capacidade de tancagem disponível mitiga o efeito de barreira à entrada
gerado pelos custos irrecuperáveis, pois permite que os próprios agentes já instalados reajam
rapidamente a condutas dos concorrentes, gerando efeito similar ao da entrada de novos agentes.
17
Sunk costs associados à entrada no mercado de distribuição de GLP incluem investimentos na
instalação de unidades de engarrafamento e tanques de armazenamento, logística de distribuição, e
aquisição de botijões em larga escala, além de gastos associados à implantação de uma rede de
revendedores. (SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB)
18
HHI = Σi (pi)2, em que pi é a participação de mercado da firma i.
15

16
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mercado relevante distinto.
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populacional, apenas duas distribuidoras detêm participação significativa. O HHI destes
mercados é superior a 0,40, indicando mercados mais concentrados. Por outro lado, em
estados como São Paulo e Pernambuco observa-se a presença de cinco ou seis distribuidoras
com participação de mercado superior a 10% e HHI em torno de 0,22, indicando mercados de
concentração moderada.
A constatação de elevada concentração de mercado é condição necessária, mas não
19

suficiente para caracterizar poder de mercado.

De acordo com o entendimento da SEAE,

apesar do alto índice de concentração observado em alguns estados, o exercício de poder de
mercado no segmento de distribuição de GLP não é provável. Como já destacado
anteriormente, em mercados de produtos homogêneos, o preço é o principal vetor de escolha
do consumidor e o custo de troca de fornecedor é muito baixo.

20

As estratégias de

diferenciação entre marcas apresentam papel secundário, limitadas a serviços prestados ao
consumidor e ao atendimento de requisitos de segurança.
Cumpre destacar que o papel secundário da diferenciação entre as marcas não elimina
a relevância de se ter alguma marca associada ao produto. Ou seja, ter marca é importante
para o consumidor, pois permite acesso a serviços e melhor percepção do cumprimento de
atributos de segurança. A efetivação desses atributos pelo consumidor tende a ser mais fácil
por meio de um revendedor monobandeira do que por meio de um revendedor multibandeira,
aquele que vende o produto de mais de uma marca. Predomina no mercado a atuação de
distribuidores com revendedores exclusivos (monobandeira), como será evidenciado na
próxima seção (Gráfico 1).
Ademais, as distribuidoras de GLP operam aquém da capacidade de tancagem
disponível em sua infraestrutura

21

e os custos fixos regulares representam parcela significativa

da curva de custos de distribuição do produto. Neste contexto, ganhos de escala são
importantes para a sustentabilidade econômica da operação

22

e existe possibilidade de reação

rápida caso um concorrente diminua a oferta com vistas a aumentar o preço do produto.
Existem, portanto, incentivos na busca de maior eficiência econômica que resulte em aumento

Lógica econômica e efeitos esperados de distintos arranjos para a comercialização de GLP envasado no Brasil

Observa-se que o nível de concentração em cada mercado relevante (estado) é
bastante heterogêneo. Na maioria dos estados da região Norte, de baixa densidade

relativa concentração de mercado (Box 1).

19

Guia para análise de atos de concentração, SDE/SEAE. Portaria Conjunta no 50, de 1º de Agosto de
2001. Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça. 2001.
20
SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB
21
Contribuição à Consulta Pública ANP nº 17/2014, LCA, outubro de 2014.
22
SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB
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de participação de mercado dada a rivalidade entre as distribuidoras, ainda que se verifique
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Turolla e Ohira (2005)

23

ressaltam que, apesar de mercados competitivos produzirem

as melhores soluções para a sociedade quando comparados a outros mercados, há algumas
exceções nas quais a pulverização do mercado e elevada concorrência não será a
alternativa mais eficiente.
Isso ocorre em situações nas quais os investimentos exigem elevados custos fixos,
que não são devidamente diluídos em mercados pulverizados e competitivos, bem como
quando há incertezas relacionadas à possibilidade de mudanças nas condições do mercado.
Em tais casos, a maior concentração do mercado pode resultar em maior eficiência
econômica.
Custos Fixos são custos associados a fatores fixos independentes do nível da
produção da firma no momento. Quando há um elevado custo fixo inicial, haverá custos
médios decrescentes, ou seja, o custo declina com o aumento da produção. Em tais casos,
um mercado com poucas empresas de maior porte apresentará economias de escala, pois
os custos médios serão menores em relação ao caso em que muitas empresas menores
24

competem no mercado.

Assim, mesmo em mercados com alta concentração, ou seja, com atuação de um
número reduzido de distribuidoras, espera-se que a rivalidade entre elas seja alta dada a
homogeneidade do produto, a importância da concorrência na dimensão preço e a relevância
das economias de escala para a viabilidade econômica da operação (Box 2).

Box 2 – Rivalidade na região Norte
As empresas Fogás e Amazongás possuem participação conjunta de 2,55% no
mercado nacional, mas são as principais distribuidoras de GLP atuando nos estados de
Amazonas, Acre, Roraima, e Rondônia. A partir dos municípios de Manaus e Porto Velho, onde
estão localizadas suas maiores bases de engarrafamento, o abastecimento do produto

Lógica econômica e efeitos esperados de distintos arranjos para a comercialização de GLP envasado no Brasil

Box 1 – Custos e Economias de Escala

Apesar de custos logísticos elevados, o preço médio do GLP ofertado ao consumidor
final não destoa daquele praticado nas demais regiões do país. Segundo dados da ANP, em
novembro de 2014 o preço médio do botijão P13 variou de R$ 40,87 a R$ 55,63 nos mercados
estaduais. No Amazonas, o preço médio foi de R$ 46,10, pouco acima do registrado no Distrito
Federal (R$44,40), onde operam cinco distribuidoras com participação de mercado superior a
9%. A manutenção dos preços baixos nestes mercados é uma forma de reação das

23

TUROLLA, Frederico Araujo; OHIRA, Thelma Harumi. A Economia do Saneamento Básico. III Ciclo de
Debates do Grupo de Estudos em Economia Industrial, Tecnologia e Trabalho da PUC-SP, 2005.
24
VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8ª Edição, 2009.
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envasado é feito para toda a região através de rodovias e vias fluviais.
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rivalidade se materializa, em benefício do consumidor local.

2.2. Revenda
O consumo residencial representa hoje 78% do consumo aparente de GLP,
essencialmente na forma de botijões P13 utilizados para a cocção de alimentos. Trata-se,
portanto, de um produto essencial no cotidiano da população. De acordo com a PNAD,

25

o GLP

alcança 95% dos lares no Brasil, de tal forma que a capilaridade do abastecimento é
fundamental para o atendimento da demanda geograficamente dispersa. Esta pulverização da
distribuição ocorre por meio de 56 mil revendedores autorizados pela ANP, que realizam o
transporte do produto através de variados tipos de veículos, como caminhões, utilitários,
embarcações fluviais, motocicletas, bicicletas, e carroças. Os revendedores são classificados
em classes de 1 a 6, conforme sua capacidade de armazenamento, e são responsáveis por
mais de 96% das vendas de GLP envasado em todo o país.

26

Os 4% restantes da

comercialização de envasados são feitos diretamente pelas distribuidoras.
Nos últimos cinco anos, o número de revendedores autorizados aumentou em mais de
100% (Gráfico 1), em grande parte devido à formalização de agentes que antes atuavam
clandestinamente. Uma das principais iniciativas responsável pela diminuição dos clandestinos
foi o Programa Gás Legal, que reuniu a ANP, o Sindigás e outras entidades em ações
repressivas e campanhas de esclarecimento a respeito dos riscos trazidos à segurança pública
pela atividade dos clandestinos no mercado.

Gráfico 1 – Número de revendedores de GLP: 2009-2014 (milhares)
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distribuidoras ali atuantes frente à ameaça de entrada de novos concorrentes. Assim a

Multibandeira

Pesquisa Nacional de Amostra de Domícilios – IBGE.
Fonte: Pesquisa interna do Sindigás.
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À luz desses elementos, a próxima seção investiga a lógica econômica de distintos
arranjos de comercialização de GLP envasado no Brasil.

3. Lógica econômica da configuração
atual de comercialização do GLP
envasado
3.1. Aspectos jurídicos e regulatórios
A Lei Nº 9.478, conhecida como Lei do Petróleo, dispõe sobre as definições das
atividades econômicas reguladas nos setores de derivados de petróleo. A legislação define a
distribuição como “atividade de comercialização por atacado com a rede varejista ou com
grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado,
exercida por empresas especializadas” (Art. 6°, inciso XX). E define a atividade de revenda
como a comercialização a varejo dos produtos derivados do petróleo (Art. 6°, inciso XXI). A
legislação não faz nenhuma restrição a uma mesma pessoa jurídica em exercer
simultaneamente as duas atividades.
No caso do GLP, as atividades de distribuição e revenda foram regulamentadas,
respectivamente, pela Portaria Nº 297/2003 e pela Resolução Nº 15/2005, que representam o
atual marco regulatório do setor. A Resolução ANP Nº 15/05 autoriza as distribuidoras de GLP
a comercializarem recipientes transportáveis do produto tanto para os revendedores
autorizados pela ANP, como diretamente para o consumidor final – desde que a distribuidora
também esteja autorizada pela Agência a operar como revendedor.
Já a Portaria ANP Nº 297/03 regulamenta a comercialização de GLP envasado cheio
entre revendedores nos casos em que ambas estão autorizadas pela Agência a exercerem a
atividade de revenda e ambas comercializam produto das mesmas distribuidoras. O objetivo da
norma, neste caso, é impedir a venda para clandestinos – que não estejam devidamente
autorizados a exercer a atividade –, e impedir que uma revendedora credenciada por um
distribuidor comercialize produtos de outras marcas.
Nota-se que o atual marco regulatório não se atentou à necessidade de impor aos
revendedores que atuam no mercado de atacado as mesmas exigências feitas ao agente
distribuidor no que diz respeito ao envio de informações para a ANP. Os revendedores não
estão obrigados a enviar dados de venda ao Sistema de Informações de Movimentação de
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rede de revenda exclusiva, o que passou a ser permitido desde a Portaria ANP Nº 297/2003.
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Também se observa aumento expressivo de revendedores multibandeiras, que são
aqueles que vendem GLP envasado de mais de uma distribuidora, não pertencendo a uma
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Ou seja, isso não cria dificuldades adicionais de operação para os revendedores, sem efeito,
portanto, nas condições de entrada no mercado e na estrutura de custos dos agentes.
A presente seção objetiva demonstrar que a regulamentação atual, a despeito da
necessidade de ajustes, resultou num arranjo mais flexível, dando maior liberdade de
organização ao mercado. Isso permite que a eficiência econômica predomine na determinação
do arranjo final entre distribuidores e revendedores de GLP para o abastecimento do mercado.
No entanto, a regulamentação pode ser aprimorada conferindo tratamento simétrico aos
distribuidores e revendedores que atuam, respectivamente, no varejo e no atacado, no que diz
respeito ao envio de informações para a ANP.

3.2. Vendas entre Distribuidor e Revendedor
Historicamente, as empresas distribuidoras de GLP surgiram tendo como foco principal
o engarrafamento e a venda direta de GLP ao consumidor. O produto era tradicionalmente
transportado por carretas e vendido de porta em porta nos bairros residenciais. Este processo
ficou conhecido como entrega automática, pois os caminhões passavam com periodicidade
definida em cada localidade. Além da entrega automática, as distribuidoras atuavam com lojas
e revendas próprias, normalmente nos grandes centros metropolitanos.
Nas últimas décadas, políticas públicas direcionadas à redução do preço do GLP
possibilitaram a massificação do gás de cozinha no Brasil,

27

que passou a substituir a utilização

de lenha para a cocção de alimentos nas áreas de menor densidade urbana. Ao contrário da
lenha, que emite poluentes prejudiciais à saúde com a sua combustão, o GLP é um
combustível que não produz resíduos tóxicos, além de apresentar rendimento energético
significativamente superior.

28

Com o aumento da penetração do GLP em localidades mais distantes dos grandes
centros e em domicílios de baixa renda – nos quais há apenas um botijão disponível –, a
dinâmica da distribuição e venda do produto alterou-se significativamente. Como, em geral, a
demanda por gás de cozinha se dá durante o ato de cocção, quando se detecta a sua
escassez, a necessidade de reposição do produto é imediata. Portanto, o acesso rápido e local
a um fornecedor de GLP tornou-se imperativo à dinâmica da atividade, resultando na
pulverização dos pontos de venda próximos à residência do consumidor. Sem esta

27

ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços de GLP. Ecostrat Consultores, novembro de
2009.
28
MOURA, A.C. Novas Tendências de Consumo de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo no Brasil. Centro
Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, 2012.
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Entendemos que esta obrigação adicional faria com que os revendedores fornecessem
à ANP dados de comercialização por meio eletrônico quando operando no mercado atacadista.
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Produtos (SIMP), que permite à ANP monitorar o fluxo de derivados do petróleo na cadeia a
jusante.
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capilaridade, haveria demanda reprimida pelo produto dada a sua essencialidade e baixo nível
29

Como já relatado na seção 2.1, os ganhos de escala advindos da rede de distribuição
são essenciais para a viabilidade econômica da atividade, e as distribuidoras têm incentivos a
aumentar o volume de venda e assim diluir os custos fixos. Com o aumento da complexidade
da cadeia logística de distribuição, baseada em unidades de engarrafamento concentradas
próximas aos polos produtivos e pontos de venda espalhados por todo o território nacional, a
eficiência logística tornou-se relevante vetor de agregação de valor das distribuidoras, que
optaram predominantemente pela comercialização de GLP através de agentes revendedores.
As distribuidoras optam em sua maioria pelo estabelecimento de redes de
revendedores exclusivos (monobandeiras), mediante contratos de cessão de uso e
exclusividade da marca. No entanto, elas também comercializam através de revendedores
multibandeira, que vendem GLP de mais de uma marca. Em mercados nos quais as
distribuidoras são entrantes ou possuem participação reduzida, as revendas multibandeira
colocam-se como canal de venda viável para obter aumento na participação de mercado,
dados os elevados custos associados à formação de rede de revendedores exclusivos.
Como já mencionado anteriormente, os revendedores são responsáveis atualmente por
96% das vendas totais de GLP envasado ao consumidor, e este se coloca como o arranjo mais
eficiente para atendimento do maior número de consumidores ao menor preço possível, com
capilaridade dispersa nos 5.561 municípios brasileiros.
No entanto, esse não é o único arranjo possível e necessário para o atendimento pleno
do mercado, como se vê a seguir.

3.3. Vendas entre Revendedores
O marco regulatório permite que os agentes cadastrados como revendedores de varejo
também comercializem GLP envasado cheio entre si, conferindo maior flexibilidade de
organização ao mercado, de forma a abastecer toda a população. Dois exemplos permitem
ilustrar a prática de transações entre revendedores.
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de substitutibilidade.

é feita por via fluvial a partir de Manaus, onde se localizam as bases de engarrafamento mais
próximas. Devido à dificuldade de acesso e à demanda limitada, o abastecimento pela
distribuidora é feito a cada 30 ou 40 dias. Ao longo deste período, um revendedor de classe 1
ou 2 pode enfrentar situação de escassez do produto e recorrer a um revendedor de classe
maior (4 ou 5) com disponibilidade de estoque. Se esta transação não fosse possível, a
localidade atendida pela revenda menor poderia ficar desassistida até a próxima entrega da
distribuidora. Assim, espera-se que havendo limitação ao arranjo atual, o mercado encontre

29
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Em municípios como Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Acre, a distribuição de GLP
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depósitos locais.
Em municípios das regiões Norte e Centro-Oeste, que possuem grande extensão
territorial e são esparsamente povoados, o abastecimento das localidades mais remotas
também é feito por revendedores de classes mais elevadas, que distribuem GLP às revendas
de menor porte ali estabelecidas.
Entretanto, o atual marco regulatório não torna compulsório o envio de dados de venda
ao SIMP de revendedoras atuando no atacado, o que dá margem para práticas de evasão
fiscal e venda de GLP para revendedores clandestinos, dada a falta de controle e
rastreabilidade dessas transações.
Por exemplo, devido à falta de uniformidade na cobrança de ICMS no Brasil, os
revendedores podem comprar GLP de uma unidade engarrafadora localizada num estado e
vendê-lo a revendedores localizados em estados nos quais o ICMS é maior. Como não são
obrigados a reportar o CNPJ comprador à ANP, os revendedores localizados próximos às
fronteiras estaduais podem ofertar o GLP ao revendedor de um estado vizinho a um custo mais
baixo que a própria distribuidora por conta da sonegação fiscal. As distribuidoras, por outro
lado, são obrigadas a informar todas suas operações de venda à ANP, e são proibidas de
vender GLP para revendedores clandestinos. Segundo relatado pelas empresas, um bloqueio
interno de sistemas impede o faturamento de vendas para CNPJs não autorizados.

3.4. Vendas diretas dos Distribuidores para os
Consumidores
A regulação atual, ao permitir flexibilidade na comercialização do GLP, acomoda
distintos arranjos para o atendimento ao consumidor final. A comercialização de GLP se dá
através de revendedores quando esse arranjo encontra maior eficiência do que o de venda
direta pelas distribuidoras. A seguir, destaca-se que a escolha de venda direta é motivada tanto
por motivos estratégicos de fidelização do consumidor e melhorias nas práticas de atendimento
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uma alternativa para abastecimento com, por exemplo, as distribuidoras atuando com

competitivos, que reforçam a rivalidade do mercado – seja em operações diretas ou via rede de
revendedores exclusivos – e, como resultado final, beneficiam o consumidor.

3.4.1. Estratégia de mercado
De forma genérica, em diversos mercados, o varejo coloca-se como elo intermediário
entre a indústria (produtor) e o mercado consumidor, responsabilizando-se por manter o
comprador informado das características do produto adquirido (prestando assistência técnica,
quando necessário) e traduzindo as demandas e preferências do consumidor para a produção.
Estas interações estão esquematizadas na Figura 4.
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quanto por motivo de maior eficiência logística. Ambas as motivações possuem aspectos pró-
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VAREJO

INDÚSTRIA

• Formas de organização
• Canais de venda

CONSUMIDOR

Informações sobre o
consumidor
Informações sobre os
produtos
Fonte: BNDES (2009).
A opção do produtor em criar e manter canais de venda com o consumidor reflete a
importância em acessar diretamente o mercado varejista. Segundo estudo publicado pelo
BNDES,

30

o contato direto com o consumidor permite à indústria identificar e acompanhar suas

preferências com maior agilidade e fornece subsídios para que a empresa efetue ajustes de
estratégia visando melhorar o atendimento e criar novos canais de venda. A venda direta é
entendida como um momento de experiência para o consumidor e para a indústria, em que
esta pode testar as possibilidades de seus produtos, sem entrar em conflito direto com os seus
parceiros revendedores, que são responsáveis pela maior parte das vendas.
Ou seja, não se trata de uma estratégia de substituir por completo a revenda, em que
haveria uma integração vertical do processo, mas sim uma ação estratégica de mercado
localizada, na qual a ponta produtiva entende as práticas que estão mais alinhadas com o seu
mercado consumidor.
Apesar de as empresas distribuidoras de GLP não se caracterizarem como indústria
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Figura 4 – Fluxo Indústria-Varejo-Consumidor

distribuição, é possível traçar um paralelo entre o modelo proposto e o mercado de GLP, visto
que a qualidade do serviço prestado é entendido como um vetor competitivo relevante para a
fidelização do consumidor. Segundo relatos das distribuidoras de GLP, os canais de
comercialização direta permitiram o desenvolvimento de uma curva de aprendizado em vendas
e relacionamento com o cliente, gerando conhecimento e padronização de procedimentos que
são posteriormente transferidos para a rede de revenda.
Dada a natureza homogênea do GLP, as empresas distribuidoras desenvolvem
estratégias de diferenciação através dos serviços de atendimento prestados ao consumidor,
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propriamente, dado que a maior agregação de valor na cadeia do produto se faz através da
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GUIDOLIN, S., DA COSTA, A.C., NUNES, B. Conectando indústria e consumidor: desafios do varejo
brasileiro no mercado global. BNDES Setorial 30, p. 3 – 61, setembro de 2009.
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de segurança, etc. Para tanto, as estratégias de diferenciação são relevantes entre as
distribuidoras competindo no mercado, que a utilizam como instrumento de construção de
reputação, fidelização de clientes e preservação de participação de mercado.

31

Segundo

pesquisa da Copernicus, encomendada pelo Sindigás, além do preço, confiança, rapidez
de entrega/proximidade, qualidade, segurança e marca são fatores motivacionais de
aquisição do Gás LP.
Box 3 – Serviços Diferenciados
Um exemplo de serviço diferenciado é a adoção de horário estendido de atendimento
nos pontos de venda. Como o uso doméstico de GLP ocorre para a cocção de alimentos,
existem horários de pico de demanda pelo produto, que ocorrem ao redor dos horários das
refeições. No Brasil, isto significa que existe demanda pelo produto desde as 6h da manhã até
o final da noite. Se o consumidor não tiver acesso a um ponto de venda fora do horário
comercial, ele poderá ficar desassistido ou buscar os serviços de outra marca. A partir da
identificação de uma especificidade da demanda, as distribuidoras podem definir padrões de
atendimento e incentivar sua rede de revendedores a adotá-los.

32

Outro serviço diferenciado é a instituição de Programas de Fidelidade nos quais o
consumidor acumula pontos ao comprar botijões daquela marca, que poderão ser trocados por
descontos em compras futuras.
Adicionalmente, nos últimos anos, as empresas distribuidoras de GLP também criaram
novas interfaces de atendimento direto ao consumidor pelo uso de Tecnologias da Informação
e Comunicações (TICs), o que significa que a entrega do gás também pode ser solicitada
através de aplicativos de e-commerce em smartphones ou por mensagem de texto, otimizando
o atendimento aos consumidores.
A manutenção de um canal direto de atendimento pode representar uma alternativa de
continuidade de fidelização, por exemplo, quando um revendedor de determinado local opta
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tais como canais de teleatendimento, entrega programada, assistência técnica, procedimentos

interesse do distribuidor manter sua participação de vendas naquele mercado, enquanto
prospecta um novo revendedor credenciado que reassumirá a operação no futuro. A decisão
de oferecer ao consumidor um canal direto de atendimento coloca-se como estratégia
temporária para preservação da carteira de clientes e carrega fator de manutenção da
rivalidade no mercado entre as distribuidoras. O consumidor é beneficiado ao não ter limitadas,
nem temporariamente, as suas opções de compra.
Dessa forma, conclui-se que ao usar a venda direta como estratégia de mercado, o
distribuidor gera benefícios aos consumidores, seja por uma melhora na qualidade dos

31
32

ARAÚJO JÚNIOR, J.T. O Papel da Marca no Setor de GLP. Ecostrat Consultores, julho de 2010.
Informações obtidas pela LCA em pesquisa primária realizada junto a associadas do Sindigás.
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por trocar de bandeira e não atuar mais com a marca do distribuidor. Neste caso, é de
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mercado.

3.4.2. Eficiência e agregação de serviços
Atualmente, as empresas distribuidoras de GLP atendem

de forma direta,

majoritariamente, o mercado de varejo em regiões próximas às suas unidades de
engarrafamento, localizadas em regiões metropolitanas densamente povoadas. Estima-se que
as vendas diretas representem em torno de 4-5% do faturamento das distribuidoras na venda
de envasados – participação que pode variar de acordo com a localidade.
Como os custos de transporte e logística são determinantes na composição final do
preço de GLP, quanto mais distante da base de engarrafamento usualmente mais caro será o
preço de venda do produto.

33

Nas localidades mais próximas, onde os custos de transporte são

reduzidos, as distribuidoras têm condições de montar uma operação própria de revenda caso
haja concentração de demanda. Como a escala da rede de distribuição é essencial para a
viabilidade econômica das empresas, a atuação neste mercado indica que ali elas identificam a
atuação direta como solução mais eficiente.
Neste caso, a distribuidora incorrerá numa estrutura de custos similar àquela do
revendedor, adquirindo caminhões de entrega apropriados e contratando funcionários que se
dedicam exclusivamente a esta atividade, mas eliminando custos adicionais de fidelização de
cadeia de revenda, marketing, treinamentos, armazenagem, etc., caso optasse pela
comercialização através de um revendedor.
É importante destacar que nestas mesmas localidades os revendedores também
podem continuar atuando na comercialização, desde que ofereçam algum tipo de agregação
de eficiência.
A eficiência de custos da distribuidora para competir com revendedores a jusante no
mercado de GLP envasado costuma ser observada dentro de um raio limitado de atuação. A
partir de determinada distância, com a elevação dos custos de transporte e diminuição da
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serviços, seja pela manutenção sem interrupções da concorrência entre as diversas marcas no

pois a estrutura de custos dos revendedores é potencialmente mais eficiente para atender as
demais localidades. Esta dinâmica está esquematizada na Figura 5. A área circular representa
as localidades nas quais distribuidoras e revendedores atuam de forma competitiva. Fora da
área circular, os revendedores tenderão apresentar estrutura de custos mais vantajosa para o
atendimento ao consumidor.
Entretanto, mesmo em localidades mais distantes das unidades de engarrafamento, é
possível que as distribuidoras identifiquem mercados com concentração de demanda suficiente
que justifique a sua participação direta naquele mercado. No entanto, isto irá depender de uma

33

ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços GLP. Ecostrat Consultores, novembro de 2009.
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densidade de demanda, as empresas distribuidoras tenderão a optar por não atuar no varejo,
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atuam.

Figura 5 – Estrutura competitiva na revenda

Consumidor

Distribuidora

Revendedor

Consumidor

Elaboração: LCA Consultores.

4. Razões para distintos arranjos
comercialização do GLP envasado

de

O mercado de GLP envasado convive com o enorme desafio da capilaridade, devendo
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avaliação da eficiência de atuação dos revendedores multibandeira e de outras marcas que ali

comerciais, no momento em que a demanda surge.
Conforme já apresentado, a atividade de distribuição envolve elevados sunk costs e
custos fixos. A carteira de clientes é, portanto, de suma importância para a viabilidade
econômica da distribuição, pois é assim que se conferem ganhos de escala necessários para
34

diluição dos custos fixos.

Dada a relevância dos revendedores no sentido de ampliar a

carteira de clientes e a escala de operação, não se reconhecem incentivos para a estratégia de
uma distribuidora causar prejuízo à sua rede de revenda. A venda direta ocorre por conta de
eficiências locais e são apropriadas para o desenvolvimento de estratégias de mercado.

34
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estar presente em mais de 95% dos domicílios brasileiros, além de estabelecimentos
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revendedores das distribuidoras B e C. Se a distribuidora A identifica este como sendo um
mercado potencial e estratégico para ganhos de escala e acredita poder atendê-lo com maior
eficiência, ela terá incentivos para atuar a jusante, ofertando seu produto diretamente no
varejo.
Ocorre que, conforme apresentado, há rivalidade entre os distribuidores. Assim,
mesmo se hipoteticamente um distribuidor adotasse a referida estratégia, os revendedores
encontrariam alternativa de abastecimento nos demais fornecedores a montante. As
distribuidoras B e C, frente a esta pressão competitiva, teriam duas opções para manter sua
participação naquele mercado: (i) ou reduzir o preço de distribuição do GLP e manter a
comercialização através de revendas, (ii) ou reagir da mesma forma que a distribuidora A e
atuar diretamente a jusante. Se optarem pela segunda alternativa, isto significa que este se
colocará como o arranjo concorrencial mais eficiente neste caso: as distribuidoras atuam
diretamente na venda para o varejo e rivalizam entre si numa competição por preços. Este
arranjo possibilitará um preço de GLP mais baixo para o consumidor.
Uma vedação à atuação das distribuidoras a jusante tende a resultar na instalação de
arranjo menos eficiente. Criar-se-ia uma reserva de mercado para atividade de revenda que,
em última instância, poderia limitar a rivalidade a montante, entre as distribuidoras.
Destaca-se que a prática de preços diferentes para distintos canais de vendas pode ser
considerada legítima, dado que cada forma de comercialização implica em custos distintos. Por
exemplo, pode ser considerada pró-competitiva a prática de preços inferiores para
revendedores de maior porte, já que esta relação comercial deve envolver menores custos de
logística e de transação, além de diminuir o risco de operação do distribuidor.

35

A discriminação

de preços pode ser considerada anticompetitiva quando a única racionalidade para a conduta
estiver pautada na tentativa de aumento artificial dos custos do rival no segmento a jusante,
com vistas a eliminar esta concorrência do mercado.

36

A despeito de se identificar lógica econômica que apoie e justifique vendas diretas, não
se encontra nesse mercado características que justifiquem como predominante a estratégia de
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Isto, no entanto, pode significar pressões competitivas para os revendedores de outra
empresa distribuidora. É possível que determinada localidade ou cliente seja atendido por

situação, pois não há monopólio nos dois segmentos de mercado. A situação de dupla margem
ocorre quando há possibilidade de poder de mercado tanto na distribuição quanto na revenda.
Como cada um dos agentes busca, individualmente, a maximização dos lucros, ambos
cobrarão uma margem sobre o preço do produto vendido.

37

A consequência da dupla margem

35

Essa discriminação de preços é denominada discriminação de 2º grau. Nessa discriminação, diferentes
unidades do produto são vendidas a preços diferentes, mas cada consumidor que compre o mesmo
montante pagará o mesmo preço. Tal discriminação é eficiente e, muitas vezes, pró-competitiva. Fonte:
VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8ª Edição, 2009.
36
Caso seja identificada uma conduta anticompetitiva, o revendedor pode denunciar a prática ao CADE
que, se julgar procedente, pode instaurar um Processo Administrativo para melhor avaliação do caso.
37
MOTTA, M. Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press, 2004.
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integração vertical plena. O conceito de dupla margem, por exemplo, não se aplica nesta
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vertical da cadeia. Em tal situação, a integração vertical traria um arranjo mais eficiente,
gerando ganhos às firmas e aos consumidores. Entretanto, esse caso não é aplicável à cadeia
de GLP, em que se observa grande número de revendedores atuando no varejo (cerca de 56
mil) e rivalidade entre os distribuidores nos mercados estaduais.
Box 4 - Dupla Margem (Double marginalization)
Externalidades negativas podem afetar firmas verticalmente separadas quando há
poder de mercado a montante e a jusante. Na maximização de lucro das firmas, ambas
escolhem o lucro de monopólio sobre seus custos produtivos, caracterizando o problema de
dupla margem. Como consequência, os consumidores pagam um preço maior e consomem
menos unidades do produto, gerando um peso morto neste mercado.
Sob o ponto de vista conjunto das firmas, este será um resultado ineficiente no qual o
lucro somado das duas será inferior ao lucro obtido na existência de uma integração vertical.
Em tais casos, a integração vertical é eficiente, pois permitirá às firmas coordenar o resultado
ótimo, ou seja, internalizar a externalidade que uma gera sobre a outra. O resultado final levará
a ganhos tanto para as firmas quanto para o consumidor final.
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Fonte: MOTTA, M. Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press, 2004.
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é um preço final ao consumidor maior do que ele encontraria caso houvesse uma integração
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Os distintos arranjos de comercialização no mercado de GLP envasado resultam de
características distintas do próprio mercado, que comportam situações diversas, sem que se
notem práticas anticompetitivas como motivação para tal.
Nos arranjos apresentados não se encontram possíveis justificativas ao conteúdo da
pré-consulta apresentada pela Superintendência de Abastecimento, feita no dia 15/07/2014,
que sugere restrições à comercialização entre revendedores – com sinalização posterior de se
restringir também distribuidoras de venderem GLP envasado diretamente para o consumidor
final – para inibição de venda irregular, sem prejuízo da capilaridade de comercialização do
GLP.
Nos últimos anos, o número de revendedores autorizados mais que dobrou como
resultado de diversos programas de combate a irregularidades desenvolvidos pela ANP e pela
própria simplificação do processo de autorização de revendas.
A regulamentação atual, ao dar maior liberdade de organização ao mercado, permite
que o arranjo mais eficiente predomine. Assim, há situações em que o consumidor é atendido
por revendedores e há situações em que se obtém maior eficiência com a venda direta pelas
distribuidoras.
Conforme demonstrado, essa pluralidade de arranjos não se mostra prejudicial à
concorrência. Existe rivalidade entre as distribuidoras, e as empresas tenderão a atuar à
jusante no varejo somente quando esta se coloca como a opção mais eficiente para garantir
ganhos de escala. Neste sentido, o presente marco regulatório defende a concorrência e a
otimização de bem estar do consumidor final.
Entendemos que o marco atual possa ser aprimorado, ao se conferir simetria em
termos

de

obrigações

regulatórias

a

distribuidores

e

revendedores,

que

atuam,

respectivamente, no varejo e no atacado – no que diz respeito ao envio de informações para a
ANP. Ou seja, entende-se que os revendedores que comercializam GLP envasado cheio para
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Considerações Finais

de suas vendas, assim como já o fazem as distribuidoras.
Esse aprimoramento se aproxima do propósito explicitado pela ANP na pré-consulta
pública supracitada ao conferir maior acurácia à base de dados da ANP, que tem papel
relevante na transparência e disponibilidade de informações para os agentes do setor. Esperase com isso restrições às fraudes fiscais de ICMS e às vendas para clandestinos, o que
contribui para o ambiente competitivo.
Restrições à comercialização, por outro lado, podem reduzir a rivalidade entre os
agentes ao criar reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a sociedade. Ao
contrário, é possível que isto gere menor eficiência no abastecimento, com a construção de
arranjos alternativos de suprimento, e restrições à competição. Os dois efeitos tendem a gerar
pressão positiva sobre o preço, prejudicando o consumidor final.
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outros revendedores devem contribuir com a ANP fornecendo informações sobre a destinação
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1.

Introdução
A partir da Revolução Industrial do final do século XVIII, a marca passou a

desempenhar um papel central nas transações econômicas do mundo contemporâneo, que é o
de identificar a origem dos bens e serviços oferecidos no mercado. Do lado da demanda, a
marca reduz assimetrias de informação no ato da compra, e constitui uma referência para as

preservar suas posições de mercado através de investimentos em reputação e na fidelização
de clientes.
Diversos conceitos atuais da teoria da organização industrial, como os de assimetria
de informação e reputação, foram desenvolvidos a partir do esforço de explicar o papel da
marca no processo de competição. Um exemplo mais antigo é a noção de diferenciação de
produtos, que ganhou notoriedade na década de 1930 através dos trabalhos de Edward
Chamberlin (1933) e Joan Robinson (1933), que foram pioneiros na análise da
heterogeneidade de preços de bens manufaturados. Estes autores aprimoraram os
instrumentos analíticos para tratar uma questão que havia sido levantada originalmente por
Adam Smith (1776), que diz respeito ao fato de que a intensidade da competição não depende
do número de firmas estabelecidas no mercado, mas do grau de rivalidade entre elas.

1

Doutor em economia pela Universidade de Londres e sócio da Ecostrat Consultores.
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No plano jurídico, a propriedade da marca, bem como o direito de zelar por sua
reputação e integridade material, são protegidos por tratados internacionais desde a
Convenção de Paris de 1883, que instituiu a União da Propriedade Industrial. No Brasil, tais
princípios foram incorporados à Constituição de 1946, mantidos em seu Artigo 5 na reforma
de 1988, e regulamentados através da Lei nº 9279/96.
A despeito dos fundamentos econômicos e jurídicos acima referidos, a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) vem ignorando os direitos de propriedade das empresas
distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) desde 2003, ao estimular, através da
Portaria nº 297/03, a proliferação de revendedores independentes, os chamados
multibandeiras. O objetivo deste artigo é demonstrar que o regime de liberdade de preços que
atualmente vigora neste setor só será sustentável no médio prazo se esta anomalia for
corrigida. Em qualquer ramo de atividade, a ausência de marcas pode gerar dois tipos

razões apontadas por Akerlof (1970), Economides (1988), Rashid (1988) e outros autores. No
segundo, a demanda é atendida por um provedor estatal, que se estabelece no mercado após o
desaparecimento das marcas que antes competiam ali. Esta configuração é mais provável nos
setores cujos custos fixos operacionais são elevados, como é o caso da distribuição de GLP.
O texto está organizado da seguinte forma. A seção 2 contém uma breve resenha da
literatura econômica sobre o papel da marca na organização dos mercados contemporâneos, e
revela que é falsa a tese de que os revendedores multibandeiras teriam a função de estimular a
concorrência no setor de GLP. Esta tese é enfatizada no preâmbulo da Portaria 297/03: “(...)
a comercialização pelo revendedor de recipientes transportáveis de marca de mais de um
distribuidor intensifica a competição no mercado, com o consequente aumento de opção de
compra do consumidor.” A seção 3 examina o funcionamento do setor de GLP à luz dos
argumentos econômicos comentados na seção 2 e aponta as falhas a serem corrigidas. A
seção 4 resume as conclusões do trabalho.
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2.

Marca, assimetria de informação e concorrência
Ao introduzir o conceito de diferenciação de produto em sua teoria sobre a

concorrência monopolista, Chamberlin (1933) chamou a atenção para o fato de que tal
conceito não está baseado apenas nas características intrínsecas do produto, como desenho,
cor, durabilidade, etc., mas também leva em conta as condições que envolvem a venda da
mercadoria, sobretudo aquelas relacionadas com a qualidade do atendimento ao consumidor e
a reputação do fornecedor: “In retail trade, to take only one instance, these conditions
include such factors as the convenience of the seller’s location, the general tone or character
of his establishment, his way of doing business, his reputation for fair dealing, courtesy,
efficiency, and all the personal links which attach his customers either to himself or to those
employed by him. In so far as these and other intangible factors vary from seller to seller, the
‘product’ in each case is different, for buyers take them into account, more or less, and may

áreas de organização industrial e teoria da informação. Segundo Stigler (1961), reputação
denota persistência de qualidade e reduz o grau de imperfeição do sistema de informação
vigente no mercado. Akerlof (1970) formulou o mesmo ponto ao mostrar que provedores
desonestos impõem um duplo custo ao consumidor. Além dos danos diretos causados pela
conduta desleal, o consumidor também é prejudicado indiretamente, através da eliminação
dos concorrentes honestos.2
Na mesma linha, Holmstrom e Tirole (1989) argumentam que reputação é um ativo
intangível da firma que torna possível o funcionamento de mercados submetidos a
contingências imprevisíveis. “Reputation offers an implicit promise for a fair or reasonable
adjudication process when events occur that are uncovered by contract. The more faith the
firm’s trading partners have in the firm’s ability and willingness to fill in contractual voids in
2

“The cost of dishonesty lies not only in the amount by which the purchaser is cheated; the cost also
must include the loss incurred from driving legitimate business out of existence.” (Akerlof, 1970, p.
495)

3
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a reasonable (efficient) manner, the lower the costs of transacting. Thus, establishing and
nurturing a good reputation is of much strategic significance.” (p. 76) Por este motivo,
Stiglitz (1989) enfatiza que as pressões competitivas costumam ser mais intensas em
oligopólios do que em indústrias onde há um grande número de firmas.
Em síntese, um ponto estabelecido na teoria da organização industrial é o de que a
qualidade dos bens tende a deteriorar em mercados formados por um grande número de
provedores anônimos onde, portanto, não existem barreiras à entrada. Uma demonstração
convincente deste ponto foi feita por Salim Rashid (1988) através de uma pesquisa histórica
que incluiu exemplos selecionados em vários países ao longo dos últimos séculos. Alguns
dos casos escolhidos foram os da indústria inglesa do algodão na fase anterior à Revolução
Industrial, a produção de seda na China no século XIX e a de leite em três países (Dinamarca,
Índia e Estados Unidos). Rashid mostrou que o problema da qualidade só é resolvido a partir

Uma empresa só investe em reputação quando sua marca é protegida por lei. Este é
um requisito consensual na literatura sobre o papel da marca no processo de concorrência
(Economides, 1986; Landes e Posner, 1987, 2003; McClure, 1996; Ramello, 2006; Ramello e
Silva, 2006; Levin, 2001). Conforme observaram Landes e Posner (1987), na ausência de
proteção legal, condutas oportunistas tenderão a destruir o capital cognitivo incorporado
numa marca, e a perspectiva de proliferação de tais condutas no mercado é motivo suficiente
para eliminar os incentivos para o desenvolvimento de novas marcas.3
Além dos instrumentos legais de proteção à marca, os investimentos em reputação
compreendem a mobilização de um amplo conjunto de mecanismos destinados a manter a
fidelidade dos clientes da firma, como gastos em publicidade, atualização tecnológica,
serviços de assistência ao consumidor e logística de distribuição. Naquelas indústrias onde
3

“If the law does not prevent it, free riding will eventually destroy the information capital embodied
in a trademark, and a prospect of free riding may therefore eliminate the incentive to develop a
valuable trademark in the first place.” (Landes e Posner, 1987, p. 270)

4
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tais estratégias são bem sucedidas, a marca se transforma numa barreira à entrada de novos
competidores, conforme Chamberlin havia previsto. Entretanto, apesar de seus esforços em
demonstrar que este padrão de competição promove bem estar, alguns autores, como
McClure (1996) e Economides (1988), por exemplo, insistem em interpretar a obra de
Chamberlin como uma crítica à existência de marcas.4
Conforme observou Bellante (2004), Chamberlin passou os anos finais de sua vida
tentando esclarecer este equívoco. Na última edição de seu livro, ele acrescentou um
apêndice que discute os argumentos a favor do desrespeito à marca, e que não deixa qualquer
dúvida nesta matéria (Chamberlin, 1962). O mérito deste apêndice é o de definir com rigor a
interação entre os atributos econômicos e jurídicos da marca. Do ponto de vista econômico, a
função primordial da marca é a de permitir o estabelecimento de um vínculo de fidelidade
entre o consumidor e determinado fornecedor. Daí resultam outras funções complementares,

vista jurídico, a função da proteção legal é a de assegurar apenas a veracidade da informação
a respeito da identidade do proprietário da marca.
Assim, nenhuma empresa tem o direito de impedir que seus concorrentes tentem
imitar suas estratégias de comercialização, ou mesmo fabricar produtos idênticos aos seus. A
única proteção que a lei lhe confere é a de proibir a falsidade ideológica, isto é, que alguém
se aproprie de sua identidade ou se passe por seu representante legítimo. Como frisou
Chamberlin (1962): “The fundamental rule of law is that no one has the right to pass off his
goods as the goods of a rival trader. […] A producer has no right to exclude others from
manufacturing and selling the same product, even the identical product. He can claim
protection only against anyone forging his name, and it seems to be the theory of the law
that he be protected only in this respect.” (Grifos no original) (pp. 270-2)

4
“Trademarks have been criticized as creators of monopolies which are legally protected
indefinitely, and thus limit competition. This thesis was proposed by Chamberlin who finds no useful
purpose for trademarks.” (Economides, 1988, p. 532)

5
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Com base nos conceitos referidos nos parágrafos anteriores, a próxima seção
apresenta um breve histórico do processso de competição no setor de GLP no Brasil. O
principal ponto a ser destacado é o de que, do ponto de vista do consumidor, a competição
que interessa é aquela que ocorre entre firmas distribuidoras e não entre revendedores. Logo,
o esforço da ANP em promover a proliferação dos multibandeiras não apenas agride a teoria
econômica como também eleva desnecessariamente os custos de regulação do setor.
É importante lembrar que a tentativa de abolir a marca como instrumento de
competição não tem precedente na jurisprudência internacional. O único evento conhecido
deste tipo foi o processo movido em 1974 pela Comissão Federal de Comércio (FTC) dos
Estados Unidos contra um fabricante de suco de limão engarrafado (Schmalensee, 1979;
Krouse, 1984; McClure, 1996). Este caso tornou-se notável por ter sido um dos maiores

por Puritan, uma pequena empresa familiar. Em poucos anos, Realemon tornou-se uma
marca conhecida nacionalmente, e suas vendas no segmento de suco de limão engarrafado
alcançaram o patamar de 90%. Contudo, tal liderança não implicava poder de mercado, dada
a multiplicidade de substitutos próximos na oferta de bebidas. De fato, a parcela efetiva de
mercado da Puritan no ínicio dos anos sessenta era da ordem de 10% do valor total das
vendas nacionais de limões frescos e suco engarrafado (Schmalensee, 1979). Em 1962,
Puritan foi adquirida por Borden, uma empresa diversificada que operava na indústria de
alimentos. Através de sua estrutura de distribuição e de investimentos em publicidade,
Borden consolidou a posição de liderança de Realemon ao longo daquela década. Em 1974,
Golden Crown Citrus Co. apresentou à FTC uma queixa contra Borden, alegando esta
empresa estaria praticando preços predatórios com o objetivo de monopolizar o mercado de
suco de limão engarrafado. Além de aceitar a acusação, a FTC concluiu que a melhor solução
para o caso seria a de permitir que os concorrentes de Borden pudessem usar a marca
Realemon. A medida não foi, entretanto, executada porque mais tarde a FTC mudou de
opinião e encerrou o processo contra Borden.
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3.

Peculiaridades do processo de competição no setor de GLP
Para analisar as condições de concorrência na distribuição de GLP é necessário

considerar três aspectos fundamentais: a natureza do produto, a logística de distribuição e as
características do marco regulatório do setor. GLP é um produto homogêneo cuja qualidade
não é visível ao consumidor no ato da compra. Por este motivo, uma empresa distribuidora só
é capaz de se distinguir de seus concorrentes através da qualidade dos serviços que presta ao
consumidor. Para fidelizar seus clientes, a distribuidora precisa investir em publicidade e
dispor de instrumentos para monitorar os níveis de eficiência em todas as etapas da cadeia de
distribuição: do momento em que o produto é engarrafado até a entrega do vasilhame na
residência do consumidor. Qualquer falha ocorrida ao longo deste processo poderá afetar a
reputação da marca da distribuidora. Além disso, se a logística de distribuição não estiver sob

empresas distribuidoras autorizadas pela ANP a atuar neste ramo. Como mostra a figura 1,
estas unidades estão localizadas em 52 cidades. Após o engarrafamento, os vasilhames de
GLP são repassados a uma rede de cerca de 35 mil revendedores que irão entregar o produto
aos consumidores nos 5.560 municípios do país. Dependendo da distância entre a unidade de
engarrafamento e a residência do consumidor, e da geografia de cada região, a logística de
distribuição poderá requerer os mais variados tipos de veículos, como caminhões, utilitários,
embarcações fluviais, motocicletas, bicicletas e carroças.
Devido à complexidade da logística de distribuição, seria anti-econômico integrar
verticalmente as atividades de distribuição e revenda numa única empresa, com unidades de
engarrafamento localizadas em algumas cidades e pontos de venda espalhados pelo território
nacional. Assim, a estratégia de competição mais conveniente para uma distribuidora é de
estabelecer uma rede de revendedores exclusivos. Esta opção constitui uma solução
intermediária entre a integração vertical e a simples terceirização de atividades. Por um lado,
os acordos de exclusividade com os revendedores permitem que a distribuidora mantenha um
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grau de comando sobre a cadeia produtiva que é equivalente ao da integração vertical, sem os
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custos associados à imobilização de capital. Por outro lado, tais acordos oferecem a
flexibilidade da terceirização, sem o principal risco inerente a esta opção, que é o de provocar
a queda de qualidade dos serviços oferecidos ao consumidor e, portanto, prejudicar a marca e
outros ativos que promovem a reputação da distribuidora.

Figura 1
Unidades de Engarrafamento de GLP
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Além de constituirem uma solução racional do ponto de vista econômico, os acordos de
exclusividade no setor de GLP visam assegurar um direito legítimo das distribuidoras que é o
de proteger a integridade de suas marcas, conforme discutimos nas seções anteriores deste
artigo. Entretanto, após a edição da Portaria nº 297/03, este direito tem sido desrespeitado
pela ANP. Embora não existam estatísticas consolidadas sobre a evolução do número de
revendendores multibandeiras cadastrados desde 2003, o gráfico 1 revela que a parcela atual
deste tipo de agente já se tornou bastante expressiva.

Gráfico 1
Número de Revendedores de GLP Cadastrados na ANP em 2010

Março

7,212

7,222

Abril
Multibandeira

Maio

7,221

Junho

Monobandeira

Fonte: Sindigás

É importante notar que a proliferação dos multibandeiras não decorre das normas
estabelecidas pela Portaria 297, mas do método usado pela ANP para cadastrar revendedores.
Ao solicitar seu registro, o peticionário preenche uma ficha onde são listadas marcas que ele
pretende comercializar, mas a Agência não averigua se os proprietários daquelas marcas
concordam em transacionar com aquele agente. Apesar de violar explicitamente o artigo 130
da Lei nº 9279/96, que protege a integridade da marca, esta rotina tem sido mantida pela ANP
desde 2003.
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Fevereiro

7,042
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Até 2003, os vínculos de exclusividade entre distribuidoras e revendedores eram
compulsórios. Esta regra era um dos poucos instrumentos remanescentes do modelo de
intervenção estatal que vigorou no setor de GLP nas décadas de 1970 e 1980. Tal como
outros atributos daquele modelo, os vínculos compulsórios implicavam um controle
burocrático supérfluo, porque os contratos de exclusividade constituem uma característica
natural do setor, já devidamente protegida pela legislação de propriedade industrial e pela
jurisprudência antitruste internacional (Frasco, 1991; Jacobson, 2002; Tavares, 2009). Sob
este aspecto, a Portaria 297 significou um avanço, ao simplificar as normas do marco
regulatório. Entretanto, a partir dai, a ANP continuou a interferir indevidamente nas relações
entre distribuidoras e revendedores, mas, desta vez, na direção oposta: ao invés de impor um
controle inútil, passou a adotar uma rotina ilegal.
Se a ANP não mudar sua rotina de credenciamento de revendedores, as principais

custos fixos nas atividades de engarrafamento e logística, o grau de concentração deste
segmento é inevitavelmente elevado. Atualmente, as quatro maiores distribuidoras (Ultragaz,
SHV, Liquigás e Nacional Gás) controlam cerca de 85% das vendas nacionais, embora
enfrentem uma competição acirrada de empresas menores em vários estados. A Copagaz, por
exemplo, detém apenas 7,5% do mercado nacional, mas é líder de vendas em 2 estados e tem
presença significativa em outros 17. Na região amazônica, os consumidores são atendidos
basicamente por duas empresas que não têm expressão nacional, Fogás e Amazongás, mas
cuja competitividade naquela região é superior às demais distribuidoras (Tavares, 2009).
Contudo, os custos fixos das distribuidoras, e suas consequentes economias de escala,
embora elevados, não alcançam o patamar que tornaria factível a constituição de um
monopólio privado em âmbito nacional, conforme atesta a intensidade da competição que
atualmente ocorre nas diversas regiões do país. Se a configuração monopolista fosse viável
neste segmento, ela teria sido, provavelmente, adotada pelo Conselho Nacional do Petróleo
(CNP) em 1976, quando foi instituído o marco regulatório que iria vigorar até 1990,
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tornando irrelevantes, devido à proliferação de revendores multibandeiras, estarão sendo
construidas as condições para o advento de um provedor estatal, dado que um monopólio
privado não seria rentável. A contrapartida desse processo no segmento de revenda seria a de
gerar uma situação similar àquela decrita por Rashid (1988), onde alguns milhares de firmas
anônimas disputariam o mercado através de estratégias que combinam a concorrência de
preços com a adulteração do produto.
Além destas distorções no longo prazo, a conduta da ANP já está provocando efeitos
adversos no presente, como o de dificultar o aprimoramento do regime de liberdade de preços
em vigor no setor de GLP desde novembro de 2002. A discussão deste ponto será feita a
seguir.

novembro de 2002, o preço deste produto sempre esteve submetido a algum tipo de controle
governamental. Nos primeiros 21 anos, os controles foram exercidos por três órgãos distintos,
que se sucederam nesta atribuição: a Comissão Federal de Abastecimento e Preços (COFAP),
até 1962, a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), entre 1962 e 1968, e o
Conselho Interministerial de Preços (CIP), até 1976.
Em dezembro de 1976, a intervenção estatal no setor tornou-se mais ampla, através da
Resolução nº 13/76 do CNP, que estabeleceu o marco regulatório que iria vigorar até 1990, e
que conferia poderes àquele Conselho para controlar, dentre outros, os seguintes aspectos do
setor de GLP: (a) os montantes anuais de produção e importação; (b) os preços e as margens
de comercialização em todas as etapas da cadeia produtiva; (c) o número de empresas
distribuidoras em operação no país, bem como sua localização e volumes processados; (d) as
normas técnicas sobre as condições de fabricação e os requisitos de segurança para os
equipamentos de armazenagem, manuseio e transporte de GLP; (e) as condições de entrega
do produto ao consumidor final.
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Apesar dos elevados custos burocráticos, aquele modelo teve três méritos. O primeiro
foi de difundir o consumo do gás de cozinha entre as camadas sociais de baixa renda, ao
mesmo tempo em que impunha critérios rígidos de segurança e qualidade no atendimento ao
consumidor. O segundo foi o de haver estabelecido as bases da atual configuração do setor de
GLP, onde operam firmas de grande porte no segmento de distribuição, e suas respectivas
redes de agentes no segmento de revenda. O terceiro foi o de ter preservado a identidade das
distribuidoras e de suas marcas durante um longo período em que o mercado crescia
aceleradamente.
Após a extinção do CNP em 1990, as normas do setor de GLP passaram por um longo
e atribulado período de reformas que só foi concluído em 2005, com a Resolução nº 15 da
ANP, que regulamentou as atividades das distribuidoras. Tais características do processo de
mudança foram devidas, em grande medida, a fatores exógenos. De fato, a implantação de

noventa. Dentre estas condições, cabe lembrar o Plano Real, que restabeleceu o padrão
monetário nacional, a Lei nº 9478/97, que flexibilizou o monopólio da Petrobras e criou a
ANP, e a Lei nº 8884/94, que transformou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) em autoridade antitruste independente.
Assim, a Portaria nº 297/03 foi editada durante o primeiro ano de vigência do regime
de liberdade de preços num setor que havia estado sob intervenção estatal durante meio
século, cujo produto afeta o orçamento dos consumidores de baixa renda e que, portanto,
constitui objeto de preocupação permanente do governo. Este contexto talvez explique a tese
enunciada no preâmbulo daquela portaria a respeito do suposto papel pró-competitivo dos
multibandeiras, e que deu origem à atual rotina de credenciamento de revendedores, que
desrespeita as marcas das distribuidoras. Na verdade, até 2003, concorrência no setor de GLP
era apenas um conceito teórico à espera de evidência empírica.
Entretanto, entre janeiro de 2003 e abril de 2010, o preço do botijão de 13kg (P-13)
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público dependeria de condições que foram construídas gradualmente no país durante os anos
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um marco regulatório apto a conciliar eficiência econômica, livre iniciativa e interesse

registrou uma queda de 13% em termos reais, em virtude de três fatores: (a) o valor cobrado
356

12

pela Petrobras às distribuidoras, que foi mantido em cerca de R$11,50 por botijão; (b) a carga
tributária, que também permaneceu inalterada; (c) o padrão de competição do setor descrito
nas páginas anteriores. Desta maneira, este arranjo revelou-se mais eficaz do que os controles
governamentais usados no século passado para garantir a modicidade do preço do gás de
cozinha às famílias de baixa renda. Apesar desta vantagem, o regime atual pode ser criticado
sob dois aspectos. O primeiro é o de que o subsídio implícito no preço cobrado pela Petrobras
não discrimina os consumidores segundo os níveis de renda e, portanto, é socialmente
injusto. O segundo é o de que a trajetória de queda dos preços reais pode ser eventualmente
interrompida devido a choques externos, como a elevação dos custos de transporte. Desde
2003, este tipo de problema já ocorreu duas vezes: em 2006 e 2009 (Tavares, 2009a).
Em suma, o regime de liberdade de preços já demonstrou seus méritos, mas o tipo de
subsídio que está sendo usado pelo governo precisa ser revisto. Este é, sem dúvida, o

distorções advindas da rotina de credenciamento de revendedores.

4.

Conclusão
Como vimos neste artigo, a marca é protegida por lei porque cumpre uma função

indispensável ao bom funcionamento de uma economia de mercado. Ao desrespeitar as
marcas das distribuidoras de GLP, a ANP não apenas adota uma conduta incompatível com
as responsabilidades de uma agência reguladora, mas também eleva inutilmente os custos de
fiscalizar as normas de segurança quanto ao manuseio, armazenagem, transporte e entrega do
produto ao consumidor. Quando as redes de revenda são exclusivas, o principal agente
interessado em fiscalizar estas normas é a distribuidora, pelas razões aqui apontadas. Mas,
quando o revendedor é independente, somente o órgão regulador tem instrumentos para
fiscalizá-lo. Ademais, a partir do momento em que a presença deste tipo de agente se difundir
no território nacional, a fiscalização de sua conduta se tornará inviável.
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questão foi relegada a um plano secundário, porque o foco do debate tem sido ocupado pelas
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principal desafio de política pública a ser enfrentado neste setor nos dias atuais. Todavia, esta
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Não obstante a gravidade deste problema, sua solução é bastante simples, e nem
mesmo requer qualquer alteração do marco regulatório vigente. Basta que a ANP passe a
obedecer à Lei nº 9279/96 ao credenciar um revendedor de GLP, perguntando às
distribuidoras citadas na ficha de cadastramento se elas pretendem operar com aquele agente.
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Vínculos de Exclusividade na Revenda de GLP
José Tavares de Araujo Jr.1
Abril de 2009

As normas atuais sobre distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP)
foram estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) através da Portaria nº 297, de
18.11.03, e da Resolução nº 15, de 18.05.05. Estas medidas marcaram o encerramento de um
longo período de mudanças na regulação do setor, que havia sido iniciado em outubro de
1990, com a Portaria nº 843, do antigo Ministério da Infra-estrutura (MINFRA). As reformas
visavam substituir o modelo de intervenção estatal que vigorou nas décadas de 1970 e 1980,
no qual o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e a Petrobras eram os órgãos centrais de um
sistema que controlava todos os detalhes do funcionamento do setor de GLP. Dentre outros
poderes, aquele sistema dispunha de instrumentos para: (a) definir as metas anuais de
produção e importação de GLP; (b) fixar os preços de distribuição e revenda; (c) autorizar a
entrada de empresas no setor e fiscalizar suas rotinas contábeis; (d) supervisionar as normas
de segurança quanto ao manuseio, armazenagem e transporte de GLP; (e) controlar a entrega
do produto ao consumidor final.
Os objetivos da Portaria MINFRA nº 843 eram os de reduzir o dispêndio de recursos
públicos que aquele regime acarretava, e preservar, através de normas mais flexíveis, a
liberdade de iniciativa, a estabilidade dos preços domésticos e os requisitos de segurança do
sistema de distribuição de GLP. Contudo, a realização destes objetivos iria depender de
outras reformas mais amplas que foram implantadas gradualmente no Brasil durante a década
de 1990. Tais reformas incluíram a abertura da economia, o Plano Real, a Lei nº 8884/94, que
conferiu poderes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para exercer as
funções de autoridade antitruste, e a Lei nº 9478/97, que flexibilizou o monopólio da
Petrobras e criou a ANP (Tavares, 2007).
Assim, as condições econômicas e institucionais que permitiriam concluir a reforma
iniciada em 1990 estavam disponíveis em janeiro de 1998. Mas, o processo de mudança
durou ainda mais sete anos, por outro motivo. Desde o final da década de 1960, quando o
consumo de GLP começou a ser difundido no Brasil, aos dias atuais, uma preocupação que
tem sido permanente no governo é assegurar a modicidade do preço deste produto no
mercado doméstico, por se tratar de um item que afeta o orçamento dos consumidores de
baixa renda, e cuja cotação no mercado internacional é muito volátil. Por esta razão, uma
expectativa que, até 2002, acompanhou a execução da reforma das normas deste setor era a
de que os preços domésticos iriam subir após a liberalização, porque, além de pressões
externas, as empresas distribuidoras provavelmente elevariam suas margens.
Tal expectativa gerou duas consequências. A primeira foi a lentidão do processo de
liberação dos preços, que foi implantado gradualmente entre agosto de 1996 e novembro de
1
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Este artigo mostra que, ao estimular a proliferação de revendedores independentes, os
chamados multibandeiras, a ANP compromete a principal razão da regulação do setor de
GLP, que é a de assegurar a qualidade do produto oferecido ao consumidor final. A seção 2
apresenta uma breve resenha da jurisprudência internacional sobre acordos de exclusividade e
destaca alguns pontos da literatura econômica sobre restrições verticais no sistema industrial
contemporâneo. As evidências ali discutidas são inequívocas quanto ao caráter prócompetitivo de acordos que visam promover a reputação das firmas contratantes, que é o caso
daqueles vigentes no setor de GLP. A seção 3 descreve a evolução do setor nos últimos seis
anos e aponta os fatores responsáveis pelo declínio dos preços reais no mercado doméstico,
demonstrando que eram infundadas as expectativas que retardaram a implantação do atual
marco regulatório. Por fim, a seção 4 resume as conclusões do trabalho.
2.

Jurisprudência internacional sobre acordos de exclusividade e restrições verticais

Acordo de exclusividade é uma forma particular de terceirizar atividades que teve
origem em meados do século XIX com os sistemas de franquias. Um dos exemplos pioneiros
foi o das máquinas de costura Singer. Para difundir esta inovação no mercado norteamericano, a Singer estabeleceu, em 1863, a primeira rede nacional de serviços autorizados
de venda e assistência técnica. Em virtude de seu sucesso imediato, esta iniciativa foi
rapidamente copiada por empresas de outros setores, como bebidas, máquinas agrícolas,
utensílios domésticos e drogarias.

Do ponto de vista da empresa contratante, o acordo de exclusividade constitui uma
solução intermediária entre a integração vertical e a simples terceirização de atividades. Por
um lado, aquele instrumento permite manter um grau de comando sobre o processo produtivo
que é equivalente ao da integração vertical, sem os custos associados à imobilização de
capital. Por outro lado, oferece a flexibilidade da terceirização, sem o principal risco inerente
a esta opção, que é o de provocar a queda de qualidade dos bens e serviços oferecidos ao
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Nas primeiras décadas do século XX, os acordos de exclusividade ganharam uma
nova dimensão com o desenvolvimento da indústria automobilística. A partir do momento em
que a linha de montagem tornou-se o princípio ordenador da produção de automóveis, as
montadoras passaram a estabelecer vínculos de exclusividade em todas as etapas da cadeia
produtiva: do suprimento de autopeças aos serviços de distribuição, venda, manutenção e
reparação de veículos. O rigor dos compromissos exigidos pelas montadoras nos contratos
firmados com seus fornecedores e prestadores de serviços estabeleceu um novo padrão para
os vínculos de exclusividade, que posteriormente foram adotados por outros ramos, como
hotelaria, material fotográfico, vestuário, alimentos, lanchonetes e restaurantes.
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2002. A segunda foi a de difundir, entre os técnicos do governo, a crença de que uma forma
de promover a concorrência na distribuição de GLP seria através do rompimento dos vínculos
de exclusividade entre as distribuidoras e suas redes de revenda. Esta crença foi transformada
em norma pela Portaria nº 297/03, conforme atesta o seu preâmbulo: “(...) a comercialização
pelo revendedor de recipientes transportáveis de marca de mais de um distribuidor
intensifica a competição no mercado, com o consequente aumento de opção de compra do
consumidor.”

2
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Durante o século XX, inúmeras marcas tornaram-se conhecidas mundialmente em
curtos intervalos de tempo devido, em grande medida, à eficácia dos acordos de
exclusividade. Em contrapartida, logo após a edição do Sherman Act em 1890, esses acordos
passaram a ser objeto frequente de litígios submetidos às autoridades antitruste nos Estados
Unidos. Em geral, as alegações de condutas anticompetitivas eram formuladas por
concorrentes efetivos ou potenciais de alguma marca famosa, por firmas licenciadas daquela
marca, em virtude de conflitos surgidos na gestão de contratos de licenciamento, ou por
empresas que não conseguiram obter licença para representar a marca numa determinada
região, e arguiam que haviam sido excluídas injustamente do mercado, causando danos aos
consumidores da região. Entre 1891 e 2001, dezenove casos deste tipo foram julgados pela
Suprema Corte, e dezenas de outros tramitaram nas demais instâncias do sistema judiciário
norte-americano (Frasco, 1991; Jacobson, 2002; Abbott e Wright, 2008).
Desde o surgimento dos primeiros casos, as autoridades antitruste reconheceram que
este tipo de acordo é, em princípio, pró-competitivo, porque visa preservar direitos de
propriedade, reduzir custos de comercialização, assegurar a qualidade do produto, e impedir
expedientes oportunistas por parte de firmas licenciadas e/ou competidores do proprietário da
marca. O único tema polêmico era o de identificar as situações nas quais um acordo de
exclusividade poderia servir de instrumento para ampliar o poder de mercado da firma
contratante, através de condutas baseadas na elevação dos custos dos rivais, de claúsulas
eventualmente abusivas, como a venda casada, ou da criação de barreiras à entrada artificiais.
Conforme observou Frasco:
“Exclusive dealing is sometimes needed to ensure that the benefits generated by
a capital investment in a particular brand of a product accrue to the party
making that investment. In the absence of exclusive dealing, competing brands
can free-ride on certain types of capital investments and thereby reduce or
destroy the incentive to make such investments. Both consumer welfare and
competitive processes can thereby be harmed.” (1991, p. 4)
3
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Embora seja um arranjo vantajoso para ambas as partes, o acordo de exclusividade
implica, necessariamente, a obediência da firma contratada à estratégia empresarial definida
pela contratante. Eventualmente, a contratada pode ter alguma autonomia para implementar
as metas estabelecidas, mas, na maioria dos casos, sua conduta é rigorosamente restrita aos
termos do acordo. Na indústria automobilística, por exemplo, o fabricante de autopeças
dispõe de certa liberdade para desenvolver um novo componente a partir das especificações
fornecidas pela montadora. Entretanto, no ramo de lanchonetes, o dono de uma loja da rede
McDonald’s não tem poder para alterar qualquer aspecto do estabelecimento, nem mesmo
detalhes como a decoração da loja e o uniforme dos funcionários. De fato, este caso fornece
uma ilustração eloquente da subordinação requerida pelos acordos de exclusividade: o
cardápio, os ingredientes usados nos alimentos, o método de preparação, o lançamento de
novos produtos, as embalagens, as campanhas publicitárias, os eventos promocionais e todos
os demais aspectos do negócio são controlados pela McDonald’s.
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consumidor final e, portanto, prejudicar a marca e outros ativos que promovem a reputação
da empresa contratante.
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Na mesma linha, Jacobson lembra que:

A recorrência de litígios antitruste originados por acordos de exclusividade estimulou
o desenvolvimento de métodos analíticos para identificar acordos anticompetitivos e
distingui-los daqueles geradores de bem estar. Após um século de jurisprudência, as
autoridades norte-americanas usam atualmente dois critérios simples. O primeiro é o de
reconhecer que contratos de exclusividade bem sucedidos costumam elevar a rentabilidade e
as parcelas de mercado da contratante e, portanto, geram consequências adversas para os
competidores, podendo, inclusive, provocar a falência de alguns deles. Além disso, ao definir
a política de preços para os bens e serviços que estão sendo terceirizados, a contratante
dispõe de instrumentos para ampliar seus lucros, limitando a remuneração da contratada.

É importante notar que os acordos que estão sendo discutidos aqui são
fundamentalmente distintos daqueles expedientes que ocorrem com frequência nas indústrias
de bebidas e cigarros, onde as empresas líderes procuram impedir o acesso dos competidores
aos canais de distribuição. Em primeiro lugar, porque os vínculos de exclusividade que estas
empresas procuram criar com os estabelecimentos que operam pontos de vendas não são
voluntários, mas impostos através do poder de barganha advindo do fato de que aquelas
empresas são proprietárias de marcas preferidas pelos consumidores. Em segundo lugar, tais
vínculos não costumam ser amparados por contratos formais, mas mantidos através da
ameaça de suspensão do fornecimento. Tal ameaça tem um elevado poder de coerção, porque
nenhum comerciante tem interesse em deixar de vender produtos favoritos da clientela. Em
terceiro lugar, porque a relação de exclusividade não visa proteger a marca ou assegurar a
qualidade do atendimento ao consumidor, mas apenas criar uma barreira à entrada artificial e
restrigir as opções de consumo.
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Contudo, da perspectiva antitruste, não são estes os fatos que importam, mas os
impactos sobre o bem estar do consumidor final a curto e longo prazo. Para avaliar estes
impactos, a autoridade aplicará um segundo critério, que é o de definir o mercado relevante
da operação, sob a ótica do produto e da dimensão geográfica, e examinar se a contratante
terá capacidade para implementar quatro tipos de condutas unilaterais naquele mercado: (a)
elevar os preços substancialmente, sem provocar a entrada de novos competidores; (b)
impedir a difusão de tecnologias alternativas àquelas usadas pela contratante; (c) reduzir a
qualidade dos bens e serviços oferecidos naquele mercado; (d) limitar as opções do
consumidor. Em síntese, ao analisar estes acordos, a autoridade antitruste aplica os mesmos
princípios usados no julgamento de fusões e aquisições.
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“Exclusive dealing can serve important business purposes, and is often a
preferred means for waging legitimate competition. Exclusive dealing
arrangements generally promote more effective distribution by increasing
dedication and loyalty; and they can minimize free-riding, improve product
quality, and ensure costumers and suppliers of a reliable source of supply.
Exclusive arrangements are only rarely the source of serious antitrust concern.
But when exclusive dealing does harm consumers, the harm can be
severe.”(2002, p. 312)
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“Since the mid-1980s, the Commission’s policy on vertical restraints has become
much more contentious than its policy on horizontal agreements. While a
balance is required in determining the merits and demerits of all restrictive
agreements, an assessment of vertical restraints is complicated by the fact that
these arrangements often have pro- rather than anti-competitive effects.” (pp.
70-71)
Naquela época, uma das críticas que o setor privado fazia à Comissão era a de que o
objetivo de consolidar o mercado comum poderia, de fato, ser prejudicado se as empresas
européias fossem impedidas de implementar acordos pró-competitivos. Para responder a estas
críticas, a Comissão publicou, em 1997, o seu Green Paper on Vertical Restraints, e
demonstrou que sua visão sobre o tema era, a rigor, idêntica àquela adotada pelos órgãos
antitruste dos Estados Unidos:
“Current economic thinking stresses the importance of market structure in
determining the impact of vertical restraints on competition. The fiercer is
interbrand competition the more likely are the pro-competitive and efficiency
effects to outweigh any anti-competitive effects of vertical restraints. The inverse
is true when interbrand competition is weak and there are significant barriers to
entry.” (1997, p. 17)

Em síntese, à luz da jurisprudência internacional e da teoria econômica sobre
restrições verticais, é inquestionável que a análise da concorrência no setor de GLP no Brasil
deva focalizar dois aspectos principais: (i) do ponto de vista do consumidor, a competição
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No Brasil, o CADE tem acompanhado a jurisprudência internacional ao julgar casos
que envolvem acordos de exclusividade. Em julho de 2008, por exemplo, o Conselho
determinou o arquivamento do Processo Administrativo nº 53500.000502/2001, que havia
sido instaurado para investigar os contratos firmados pela operadora Celular CRT S.A. com
grandes empresas do setor de varejo visando criar redes exclusivas de vendas de celulares no
estado do Rio Grande do Sul. O CADE considerou que a conduta da CRT era pró-competitiva
pelos seguintes motivos: (a) os contratos não fecharam o mercado de telefonia celular no
estado, posto que, após o início da estratégia de fidelização, as vendas dos concorrentes
cresceram mais do que as da CRT; (b) não houve indícios de que a representada teria
implementado qualquer conduta visando elevar os custos dos rivais; (c) as opções do
consumidor não foram afetadas, conforme atesta o crescimento das parcelas de mercado das
firmas concorrentes.

Vínculos de exclusividade na revenda de GLP no Brasil

Uma experiência similar à dos Estados Unidos ocorreu na Europa nas décadas de
1980 e 1990, quando a política de defesa da concorrência passou a desempenhar um papel
central na formação do mercado comum. Uma das prioridades da Comissão Européia naquele
momento era evitar que as barreiras comerciais e regulatórias que estavam sendo eliminadas
através da integração regional fossem substituidas por barreiras privadas, e os acordos de
exclusividade poderiam servir de instrumentos para a criação de tais barreiras. Conforme
notaram Cini e McGowan (1998):
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que interessa é aquela que ocorre entre as firmas distribuidoras e não entre revendedores; (ii)
como GLP é um bem homogêneo, cuja qualidade não é visível ao consumidor no ato da
compra, a manutenção de uma rede exclusiva de revendedores é o único instrumento que a
distribuidora dispõe para preservar sua marca e assegurar a qualidade do atendimento ao
consumidor.
A competição entre as distribuidoras de GLP

Para analisar o comportamento do setor de GLP nos últimos seis anos, é preciso
lembrar, inicialmente, dois aspectos que estão descritos nos gráficos 1 e 2. O primeiro diz
respeito ao contraste entre a relativa estagnação da demanda na presente década e o
dinamismo observado nas três décadas anteriores. Conforme indica o gráfico 1, entre 1970 e
1998, o consumo de GLP no Brasil cresceu a taxas elevadas, frequentemente superiores às do
crescimento da economia. Neste período, o mercado doméstico saltou de um patamar inicial
de 2,2 milhões de metros cúbicos anuais para cerca de 12 milhões no final da década de 1990.
Entretanto, apesar do crescimento ainda registrado até 2001, quando o consumo nacional
atingiu 12,7 milhões de metros cúbicos, desde 1998, a demanda tem oscilado em torno do
patamar alcançado naquele ano.
Gráfico 1
Consumo de GLP no Brasil: 1970 - 2008
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3.

O segundo aspecto refere-se à evolução dos preços de GLP no mercado doméstico
após a eliminação definitiva dos controles governamentais em novembro de 2002. O gráfico
2 revela que, entre janeiro de 2003 e dezembro de 2008, o preço real do botijão de gás de
13kg (P-13) sofreu uma redução da ordem de 15%. Os fatores explicativos deste declínio
serão discutidos a seguir, mas, antes disso, cabe notar este comportamento dos preços atesta a

Aspectos do Mercado GLP | Volume 1

2

6

429

0
1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fonte: ANP

intensidade da competição no setor de GLP e, portanto, desmente a tese de que as
distribuidoras teriam poder de mercado. Como vimos na introdução deste trabalho, esta
crença foi responsável não só pela lentidão do processo de reforma do marco regulatório, mas
também pela iniciativa de estimular o rompimento dos vínculos de exclusividade entre as
distribuidoras e suas redes de revenda. Tal iniciativa não encontra amparo na jurisprudência
internacional nem tampouco na teoria econômica, conforme mostrou a seção 2.

Gráfico 2
Preço Real de GLP: 2003 - 2008
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Após a suspensão dos controles de preços, o governo passou a usar dois instrumentos
para assegurar a modicidade do preço do gás de cozinha no país: a estabilidade da carga
tributária e o congelamento do preço do botijão de 13kg cobrado pela Petrobras às
distribuidoras. Como indica a tabela 1, entre janeiro de 2003 e julho de 2008, valor dos
impostos permaneceu relativamente fixo, em cerca de R$ 6,50 por botijão, e o preço da
Petrobras foi mantido em torno de R$ 11,50. Cabe lembrar que, neste período, o preço
internacional do barril de petróleo subiu de 30 para 140 dólares. Assim, abertura comercial
deste setor, instaurada em 1998, tornou-se uma formalidade jurídica porque, nestas
condições, nenhuma empresa privada seria capaz de importar GLP a preços competitivos aos
praticados pela Petrobras no mercado doméstico. Por outro lado, se as distribuidoras
tivessem algum poder de mercado, elas teriam retido pelo menos uma parcela do subsídio
advindo da diferença entre os preços domésticos e internacionais.
7
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Tabela 1
Estrutura do Preço de GLP: 2003–2008

Valores Correntes (R$)

Mês/Ano
Tributos
Distribuição
Revenda
Petrobras
Preço Final
Jan/2003
6,53
6,79
4,61
11,42
29,35
Jul/2003
6,47
7,39
4,06
11,42
29,34
Jan/2004
6,45
7,00
4,17
11,42
29,04
Jul/2004
6,42
7,42
5,07
11,53
30,44
Jan/2005
6,47
6,61
5,29
11,53
29,90
Jul/2005
6,49
6,20
5,40
11,53
29,62
Jul/2006
6,52
8,72
5,92
11,32
32,52
Jan/2007
6,61
8,79
6,33
11,31
33,04
Jul/2007
6,63
9,02
6,06
11,33
33,04
Jan/2008
6,68
8,40
6,40
11,34
32,82
Jul/2008
6,70
8,49
6,72
11,33
33,24
___________________________________________________________________________
Fonte: ANP

Tabela 2
Estrutura do Mercado Brasileiro de GLP
Parcela de Mercado

Empresa

2008

24,1
23,8
21,8
18,5
7,4
4,4

23,3
23,0
22,3
18,3
7,4
5,7

100,0

100,0

A tabela 2 mostra a origem da crença sobre o poder de mercado das distribuidoras,
que decorre do elevado e estável grau de concentração do segmento de distribuição, onde as
cinco maiores firmas controlam 95% das vendas nacionais. Entretanto, os dados das tabelas 3
e 4 comprovam que a concorrência ocorre, de fato, em âmbito estadual, e que o instrumento
básico de competição reside na promoção da marca. Embora as quatro maiores, Ultragaz,
SHV, Liquigás e Nacional Gás, estejam presentes em quase todos os estados da Federação, o
desempenho em cada estado depende do prestígio da marca junto aos consumidores ali
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Ultragaz
SHV Gas Brasil
Liquigás
Nacional Gás
Copagaz
Outras (10)

2004
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___________________________________________________________________________
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Total

Fonte: ANP

residentes. Assim, a menor distribuidora deste grupo, a Nacional Gás, é lider de mercado em
dez estados, enquanto que as duas maiores, SHV e Ultragaz, detêm a liderança em apenas
quatro e dois estados, respectivamente. A quinta colocada em âmbito nacional, Copagaz, com
uma participação de 7,4%, lidera dois estados e está presente em 17 outros. Na região
amazônica, os consumidores são atendidos basicamente por duas empresas que não têm
expressão nacional, Fogás e Amazongás, mas cuja competitividade naquela região é superior
às demais distribuidoras.

Empresa

Liderança

Nacional Gás

AP, AL, CE, MA, PA,
PB, PE, PI, RN, SE

SHV Gas Brasil

DF, ES, MG, PR, RJ

Liquigás

GO, RS, SC, TO

Total

10
5

4

Presença

Total

BA, DF, ES, GO, MG, MS,
MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO

13

AL, BA, GO, MA, MS, MT,
PA, PB, PE, PI, RN, RS, SC,
SE, SP, TO

16

AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA,
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI,
PR, RJ, RN, RO, SE, SP

20

Fogás

AC, AM, RO, RR

4

PA, SP

Ultragaz

BA, SP

2

AL, CE, DF, ES, GO, MA, ME,
MT, MS, PA, PB, PE, PI, PR,
RJ, RN, RS, SC, SE, TO

20

AL, CE, DF, ES, GO, MG, PB,
PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC,
SE, SP, TO

17

MS, MT

2

Conforme registra a tabela 4, há uma razoável dispersão dos preços de distribuição e
revenda de GLP no território nacional, que não está relacionada com o número de
distribuidoras estabelecidas em cada estado, mas decorre de aspectos inerentes à geografia e
aos custos de logística e transporte. Em 2008, a média dos preços ao consumidor variou entre
R$ 28,27 (Amazonas) e R$ 40,50 (Mato Grosso). No estado do Amazonas, atuam apenas
duas distribuidoras, e todos os revendedores são ligados às redes exclusivas da Amazongás ou
da Fogás. Em Mato Grosso, operam cinco distribuidoras, e é, justamente, um dos estados
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Copagaz

2
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Tabela 3
Atuação Estadual das Distribuidoras de GLP em Dezembro de 2008
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Amazongás

Fonte: ANP

-

AC, AM, PA, RO, RR

5

onde o número de revendedores independentes é elevado. No Distrito Federal, onde a
proliferação dos multibandeiras tem sido crescente, a diferença entre os preços médios de
distribuição e revenda foi de R$ 9,68 em 2008, a maior do país. Em São Paulo, estão
presentes 13 das 20 distribuidoras registradas na ANP, mas o preço final lá é virtualmente
idêntico ao do Rio Grande do Norte, onde atuam apenas as cinco maiores distribuidoras.
Tabela 4
Preços de Distribuição e Revenda de GLP em 2008
Preço de Distribuição

Média

Desvio Padrão

Média

Desvio Padrão

38,90
32,02
37,02
28,27
32,10
36,65
35,85
33,83
31,54
35,63
40,50
34,74
34,66
32,45
33,49
32,90
32,50
35,73
31,53
31,93
35,02
35,31
38,56
37,23
32,63
31,30
36,83

1,55
0,72
3,28
1,84
2,36
1,81
2,40
1,42
2,29
2,76
1,30
2,92
1,76
2,23
1,39
2,61
1,56
1,52
2,12
1,38
2,65
2,61
1,22
2,00
1,18
2,14
1,28

35,84
25,22
31,66
24,59
24,59
28,83
26,17
25,30
25,94
29,22
34,78
28,87
27,24
26,19
27,29
26,22
28,81
28,09
25,26
26,94
28,08
31,78
34,29
31,90
25,17
25,59
31,83

0,85
0,62
1,85
0,49
1,76
1,82
2,32
2,69
2,14
1,47
2,48
2,63
2,41
2,24
1,75
2,09
1,80
3,23
2,49
1,14
2,69
1,19
0,74
3,67
1,64
3,11
1,46

As informações das tabelas 3 e 4 são úteis para esclarecer o equívoco subjacente à
tese sobre o poder de mercado das distribuidoras, que consiste em supor que concentração
elevada seja sinônimo de ausência de competição. O indicador relevante para medir a
intensidade da concorrência em qualquer mercado não é o número de firmas ali estabelecidas,
mas o grau de contestabilidade daquele mercado, que resulta da rivalidade entre aquelas
firmas e, sobretudo, das pressões excercidas pelos concorrentes potenciais (Baumol e outros,
10
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Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Paraíba
Pará
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins
Fonte: ANP

Preço de Revenda
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4.

Conclusão

Até a edição da Portaria 297/03, os vínculos de exclusividade entre distribuidoras e
revendedores eram compulsórios. Esta regra era um dos poucos instrumentos remanescentes
do modelo de intervenção estatal que vigorou no setor de GLP nas décadas de 1970 e 1980, e
tinha duas peculiaridades. Por um lado era, a rigor, supérflua, porque a manutenção de redes
exclusivas de revenda é um dos objetivos prioritários das distribuidoras, e, portanto, constitui
uma característica natural do setor, que dispensa uma imposição legal.
Por outro lado, aquela regra tinha um mérito que justificou a sua longa vigência, que
era o de facilitar a fiscalização das normas de segurança quanto ao manuseio, armazenagem e
transporte de GLP. Quando as redes de revenda são exclusivas, o principal agente interessado
em fiscalizar estas normas é a distribuidora. Mas, quando o revendedor é independente,
somente o órgão regulador tem instrumentos para fiscalizá-lo. Assim, ao tornar obrigatórios
os vínculos de exclusividade, a autoridade reduz os custos da regulação, porque deixa de ser
necessário surpervisionar uma atividade que é exercida por milhares de firmas em âmbito
nacional.

11
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Em resumo, na presente década, a atividade de distribuir GLP esteve
submetida a três parâmetros: (a) mercado nacional relativamente estagnado; (b) rivalidade
intensa em âmbito estadual, baseada na promoção das marcas usadas pelas distribuidoras; (c)
dependência em relação a uma única fonte de suprimento de GLP, a Petrobras, que também
compete na distribuição. Nestas condições, a proliferação de revendedores multibandeiras
constitui uma fonte adicional de incerteza para as distribuidoras, um risco para o consumidor,
porque tende a elevar o preço e deteriorar a qualidade do produto final, e um ônus
desnecessário para a ANP, que é responsável pela fiscalização destes agentes. Não existem
dados exatos sobre a quantidade atual deste tipo de revendedor. Segundo estimativas do
Sindigás, numa população da ordem de 65 mil revendedores em todo o país, a parcela dos
multibandeiras foi, em dezembro 2008, de aproximadamente 16%.
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1982). Um bom exemplo disso é a situação do estado do Amazonas, onde o grau de
concentração no segmento de distribuição é o mais alto do país, e os preços finais de GLP são
os mais baixos, devido a três motivos básicos. O primeiro é a eficiência dos sistemas
logísticos usados por Amazongás e Fogás, que combinam transporte fluvial com redes locais
de atendimento ao consumidor, seguindo rotinas atentas às questões ambientais. O segundo é
a profunda rivalidade que existe entre estas firmas desde 1992, quando a Amazongás entrou
no mercado com o objetivo explícito de disputar a liderança da Fogás nos estados do Acre,
Amazonas, Rondônia e Roraima. Fundada em 1956, a Fogás havia introduzido o consumo de
GLP naquela região, e nas décadas seguintes mantivera uma estratégia de expansão cujos
níveis de excelência desestimulava a entrada de outros competidores. O terceiro e mais
importante motivo pelo qual os preços são baixos no estado do Amazonas é porque nenhuma
das duas empresas está interessada em elevá-los. Se alguma delas decidisse subir o preço
unilateralmente, perderia mercado para a outra; se a decisão fosse coordenada, ambas
poderiam auferir lucros extraordinários durante algum tempo, mas também iriam incentivar a
entrada de outras distribuidoras no mercado.
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Impossibilidade de
recipientes transportáveis
de GLP com uma marca
neles estampada serem
compartilhados por mais de
uma empresas
Alexandre Aragão
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)
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Direito à marca industrial e
proteção ao consumidor
Cândido Rangel Dinamarco
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)
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O sistema de
engarrafamento e
distribuição de
gás liquefeito de petróleo
Oscar Dias Correa
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)
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