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A relevância do GLP para a sociedade brasileira gera debates constantes na agenda pública, o 
que motiva por parte do Sindigás a produção de conteúdo técnico, com auxílio de especialistas 
externos, para melhor contribuir com o debate público na construção de um ambiente virtuoso 
para a evolução do setor.

Ao longo dos últimos oito anos, a LCA Consultores produziu estudos sobre o mercado de GLP por solicitação do Sindigás, com 
vistas a contribuir com esses debates. Os trabalhos condensam resultados de pesquisas primárias junto às associadas do Sindigás; 
interações com autoridades do executivo e legislativo durante reuniões técnicas, audiências e consultas públicas; estudos de 
experiência internacional e comparativos setoriais, sempre em linha com os preceitos da Teoria Econômica. 

Os números do setor demonstram a relevância que o GLP tem para a sociedade brasileira. O Brasil é o 7º maior mercado mundial 
de GLP residencial, ocupando o 10º lugar em termos de consumo1.  

GLP é uma fonte de energia limpa. Emissões diretas de GLP (sem queima) não contribuem para alterações climáticas, ou seja, sua 
“pegada de carbono” (PAG, Global Warming Potential, GWP) é zero2. Para gerar a mesma quantidade de energia, o GLP é 44,8% menos 
poluente do que o querosene; 96,14% menos poluente do que o carvão vegetal e; 98,6% menos poluente do que a lenha3 - que emite 
150 vezes mais monóxido de carbono que o GLP. 

O GLP é utilizado por 91% das famílias brasileiras, estando presente em 100% dos municípios. A cada 13 segundos um recipiente 
de GLP é entregue porta a porta, com 100% de portabilidade irrestrita. Ou seja, a cada compra, o consumidor tem total autonomia 
para trocar de marca e de tamanho do recipiente, sem nenhuma burocracia ou custos adicionais. A cada 3 compras, 1 é feita com 
troca de marca, evidenciando que há rivalidade no mercado. 

A marca em alto-relevo no recipiente assegura que os procedimentos de segurança sejam plenamente atendidos, conferindo 
obrigações à empresa responsável. A marca, portanto, torna-se um ativo para as empresas e uma garantia para o consumidor.

Mesmo com tamanha capilaridade e presença no Brasil, o setor não está entre os 20 que mais recebem reclamações nos Procons, 
segundo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SINDEC (2019)4. 

Tal trajetória virtuosa assenta-se em acertos regulatórios, com destaque para a segurança estar sempre no centro dos regramentos, 
juntamente com o livre mercado, em que não há intervenção na formação dos preços e negociações entre os agentes nos diversos 
elos da cadeia produtiva.

1.   Fonte: Panorama do GLP em Movimento - Janeiro de 2022 - 50ª edição. Disponível em: <https://www.sindigas.org.br/Download/PANORAMAS/NOVO%20GLP%20EM%20
MOVIMENTO_JANEIRO_2022.pdf>. 

2.   Disponível em: <https://www.sindigas.org.br/novosite/wp-content/uploads/2017/10/IMPACTOS_AMBIENTAIS_COMPARACAO_ENTRE_O_GAS_LP_E_OUTROS_
COMBUSTIVEIS_E_OS_POSSIVEIS_IMPACTOS_NAS_MUDANCAS_CLIMATICAS-MEIO_AMBIENTE.pdf>.

3.  GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global. Química Nova, 
Vol. 41, No. 8, 839-848, 2018 <http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170260>

4.  Disponível em: <https://www.defesadoconsumidor.gov.br/images/2020/Boletim_Sindec_2019.pdf>. 
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É comum, no entanto, o surgimento de pautas públicas que colocam esses aspectos e resultados positivos em risco. As análises 
feitas pela LCA aqui compiladas reagem a essas pautas. Os estudos buscam seguir uma estrutura analítica de Análise de Impacto 
Regulatório, conforme orientações da OCDE5,  cuja obrigatoriedade de realização previamente à edição, alteração ou revogação de 
atos normativos no Brasil foi disposta no artigo 3º do Decreto 10.411/20206. 

A correta delimitação do problema, objeto de regulação, é passo fundamental de uma AIR. Tarefa importante do regulador é perceber 
a situação em que o melhor a fazer é não interferir no mercado. Não se deve atacar questões conjunturais (como flutuações de preço) 
com alterações de regras estruturais, que trarão consequências permanentes ao mercado. Nem aspectos da sociedade brasileira 
(como a desigualdade de renda que traz dificuldades de acesso por conta do baixo poder aquisitivo de boa parte da população) 
como se fossem resultado da estrutura produtiva de um setor específico. Uma vez identificado o problema e que este deve, de fato, 
ser alvo de ação regulatória, os estudos precisam se dedicar à mensuração dos custos, benefícios e potenciais efeitos associados 
a uma nova regulação, de forma a que o regramento proposto seja aquele que alcance os melhores resultados, ao menor custo 
possível para a sociedade.

Caso contrário, por mais bem intencionada que possa parecer uma medida, com vistas a proteger o consumidor final, este acaba por 
ser prejudicado. As análises feitas pela LCA sobre a intenção de ampliação de estoques obrigatórios nas distribuidoras, a permissão 
de venda fracionada de GLP, o fim da marca, mecanismos de controle de preços ou subsídios para o combate da pobreza energética, 
apontam para efeito líquido negativo para o consumidor final, justamente a quem a regulação deve proteger. 

As perspectivas macroeconômicas para os próximos anos não são positivas. Apenas em 2027 o Brasil deverá recuperar a renda per 
capita observada em 2013, ano anterior à crise iniciada em 2014. A presente coletânea de estudos é relevante para que se tenha 
um ponto de partida comum, para que os avanços necessários ocorram na urgência que a sociedade precisa. Momentos de crise 
reforçam ainda mais a necessidade de busca de eficiência, inclusive no debate de políticas públicas, para que nenhuma energia 
se dissipe em vão, de forma que os atores, públicos e privados, possam trilhar um caminho com o objetivo em comum: atender 
ao consumidor com segurança e qualidade, de forma perene, preservando-se os pilares relevantes que viabilizaram a trajetória 
virtuosa do setor até aqui. 

Claudia Viegas
Diretora LCA Consultores

5.   Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE) Building an institutional framework for regulatory impact analysis. Version 1.1. Regulatory Policy Division 
Directorate for Public Governance and Territorial Development, 2008.

6.  Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.411-de-30-de-junho-de-2020-264424798>. 
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Apresentação

Como demonstrado em outros volumes das coletâneas do Sindigás, a presente publicação apresenta uma compilação de estudos 
elaborados pela LCA Consultores, que por meio da coordenação da sua Diretora de Regulação Econômica, Cláudia Viegas e equipe, 
desenvolveu diversos materiais técnicos e econômicos sobre o setor de GLP.

Nesse sentido, a consultoria LCA recebeu a missão de analisar desde temas relacionados com estoques dos combustíveis até 
considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil. Dentre os diversos trabalhos, a equipe também estudou 
a lógica econômica dos distintos arranjos para a comercialização de GLP envasado, assim como realizou uma avaliação sobre a 

racionalidade econômica de adoção de propostas temerárias, que, em verdade, desarticulariam o setor, ao invés de promover 
benefícios concretos à sociedade.

Ainda, buscando um panorama estruturado sobre o setor, para demonstrar a sistemática complexa, competitiva e eficiente, a LCA 
elaborou um trabalho para tratar dos efeitos socioeconômicos da estrutura do mercado de GLP. Nessa análise, foi demonstrada a 
lógica por trás da regulação do setor, que possui mecanismos para promover e incentivar os constantes investimentos em segurança, 
com avaliação de diversos aspectos regulatórios e econômicos que explicam a racionalidade do setor.

Na mesma linha, considerando os muitos debates e desafios enfrentados pelo mercado de GLP e revisões regulatórias propostas pela 
ANP, também foi desenvolvida uma Agenda Positiva para o GLP com diagnósticos e proposições que reúnem os diversos aspectos até 
então alcançados pelos especialistas. Esta agenda reúne e adentra variados temas, demonstrando que os pilares do setor de GLP 
– Segurança, Consumidor, Ambiental, Social e Infraestrutura – possuem racionalidade econômica que norteia a regulação vigente. 
No mesmo trabalho a consultoria agregou, como anexo, uma avaliação das propostas de Reforma Tributária que se relacionassem 
com o setor, mapeando riscos e oportunidades.

Cabe mencionar que, após concluído o trabalho da Agenda Positiva, e considerando os diversos encontros virtuais pela pandemia 
resultante do Covid-19, foram realizados eventos, workshops, seminários e reuniões de trabalho para levar as análises, riscos e 
oportunidades aos mais diversos stakeholders.

Deste modo, o Sindigás buscou o olhar econômico regulatório de especialistas que contribuíssem com os temas e debates regulatórios 
que permeiam o setor, disponibilizando para os reguladores e formuladores de políticas públicas oportunos esclarecimentos, 

propostas e contribuições que identificassem as oportunidades de atuação do setor privado e público, sem fragilizar os pilares 
estruturantes de uma atividade tão importante quanto a de distribuição e revenda de GLP, e que atraíssem os investimentos 
necessários para as potenciais mudanças já esperadas, notadamente diante do novo cenário previsto no abastecimento primário, 
com os desinvestimentos anunciados pela Petrobras, principal fornecedora de GLP no país. 

Cientes de que o cenário brasileiro ainda está imprevisível, com diversas instabilidades, a reunião dos trabalhos técnicos neste volume 
propiciará melhor panorama sobre os assuntos, peculiaridades e complexidades que envolvem um setor eficiente e estruturado, 
que comercializa com segurança, regularidade e eficiência um produto essencial para a sociedade brasileira e ainda tem um longo 
caminho para participar mais ativamente na matriz energética brasileira.
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Por solicitação do Sindigás, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), a LCA desenvolveu o presente Parecer Econômico com 

vistas a avaliar os efeitos esperados da Consulta Pública nº 17/2014, da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que estabelece a 

obrigatoriedade de formação e manutenção de estoques1 semanais médios no 
produtor, importador e distribuidor de GLP. 

De acordo com a Agência, “vários fatores de risco têm se materializado de forma 

contínua ao longo dos últimos anos sobre os fluxos logísticos de GLP: paradas não 

previstas em refinarias, dependência externa, nível de serviço do transporte marítimo 

de cabotagem, infraestrutura portuária e capacidade de armazenagem em 

distribuidores. A conjugação de um ou mais fatores de risco sobre os atuais fluxos 

logísticos de produção, transporte e armazenagem de GLP tem como potencial efeito 

a restrição ou a interrupção no abastecimento do combustível, cujos custos 

econômicos e sociais são incalculáveis. Para mitigar o efeito dos fatores de risco sobre 

os fluxos logísticos, torna-se imprescindível a formação e a manutenção de 
estoques de segurança de GLP, os quais ficariam sobre a responsabilidade tanto do 

produtor/importador como do distribuidor”2. 

Apesar de justificar toda a presente discussão a partir desses fatores de riscos, a CP 
nº 17/2014 não apresenta informações mais detalhadas a respeito destes fatores, 

nem da sua efetiva materialização. A CP trata como risco, por exemplo, a atual 

dependência externa de GLP. Contudo, a expectativa oficial é de que o país se torne 

autossuficiente em 2019 (PDE 2023), mitigando tal risco. A apresentação de maiores 

detalhes sobre os fatores de riscos e sua comprovação fática contribuiria de forma 

significativa para o debate, demonstrando claramente o mérito e necessidade da ação 

regulatória proposta na referida Consulta Pública. 

Nota-se que o material disponibilizado para análise na CP nº 17/2014 não acompanha 

estudos econômicos nas bases de uma AIR (Análise de Impacto Regulatório). 

                                                
 
1 Para efeito da discussão apresentada neste Parecer Econômico, estoques são definidos de forma ampla 
como a quantidade do produto de posse dos agentes econômicos. Nesse sentido, não se estabelece 
nenhuma diferenciação com relação aos usos/finalidades específicos dos estoques, tais como estoques 
de segurança, estratégicos, operacionais, comerciais, etc. 
2 Itens 2.7, 2.8 e 2.9 da Nota Técnica nº 201/SAB. Grifo nosso. ANP, 2014. 
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Segundo definição da OCDE3, a AIR é uma ferramenta que deve ser usada na 

mensuração dos custos, benefícios e potenciais efeitos associados a uma nova 
regulação. Em linha com as recomendações da OCDE, o IPEA4 ressalta a 

necessidade de se desenvolver avaliação crítica de propostas de regulação, 

analisando se os benefícios esperados superam os custos gerados, e verificando 

se não há ações alternativas que aumentem o benefício líquido para a sociedade. 

O presente estudo da LCA busca avaliar os benefícios esperados da ação proposta 

pela CP nº 17/2014; os custos envolvidos e; ao final, o benefício líquido para a 

sociedade. 

Na análise de benefícios, deve-se verificar se há um risco potencial de 

desabastecimento no mercado que enseja uma ação regulatória no sentido de 

ampliação de estoques.  

Este estudo da LCA possibilitou compilar informações de mercado que afastam a 

necessidade de ampliação da capacidade de armazenamento e de estoques de GLP 

no Brasil. Dados da ANP, apresentados na Nota Técnica nº 201/SAB, mostram que o 

produtor/importador (terminais da Transpetro, refinarias e UPGNs da Petrobras e 

navio-cisterna no Nordeste) já tem hoje uma capacidade de estoque para 

atendimento de 16,7 dias da demanda nacional.  Segundo a mesma Nota Técnica, 

distribuidoras possuem atualmente capacidade de estoque de 3,7 dias de demanda 
nacional. 

Uma consideração fundamental é a de que os revendedores5 também carregam 

estoques, em recipientes armazenados nas instalações de bases e revendas, em 
veículos de entrega e em trânsito da distribuição à revenda. Dados compilados no 

presente trabalho indicam que a capacidade de estoque atual dos revendedores é de 

até 20,3 dias de demanda nacional6. Desconsiderar esta capacidade de estoque, 

                                                
 
3 Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE) Building an institutional framework for 
regulatory impact analysis. Version 1.1. Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance and 
Territorial Development, 2008.  
4 SALGADO, Lucia Helena Salgado; BORGES, Eduardo Bizzo de Pinho. Análise de Impacto Regulatório: 
Uma abordagem exploratória. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 2010. 
5 O termo revendedores engloba toda a cadeia de revenda, ou seja, contempla todos os recipientes 
armazenados nas instalações de bases e revendas, em veículos de entrega e em trânsito da distribuição 
à revenda. 
6 Trata-se de uma estimativa feita pela LCA com base em dados públicos, premissas próprias e premissas 
das empresas de distribuição de GLP. Esta capacidade de armazenamento se reflete em estoque de GLP 
no revendedor equivalente a 10,2 dias da demanda nacional de P13 em 2013. O detalhamento deste 
exercício, e os cenários desenvolvidos, são apresentados no Anexo 1 deste trabalho. 
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como faz a CP nº 17/2014, conduz a uma avaliação incompleta da capacidade de 

resposta do mercado diante de uma eventual crise de abastecimento. 

De acordo com as teorias mais amplamente utilizadas na área de gestão de 

estoques7, para que se determine o nível ótimo de estoque do produto no mercado é 

importante que se compare o custo de estocagem com os custos de 
desabastecimento, levando-se em conta a probabilidade de ocorrência do evento. 

Esse cálculo é tradicionalmente feito nos setores energéticos, com o objetivo de se 

avaliar a oferta mínima e a necessidade de composição de estoques8. Com base em 

análises deste tipo, o órgão regulador norteia a definição da política pública de forma a 

otimizar o resultado para a sociedade: melhor relação custo-benefício entre risco 
de desabastecimento e custo de estocagem. 

Um exemplo de análise econômica nas bases de uma AIR é o estudo feito pela 

ANP/PUC, em 2002, denominado Estudo sobre Estoques Estratégicos de 

Combustíveis, desenvolvido para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 

A análise feita pelo referido estudo levou em consideração tanto a perda econômica 
que se incorreria na restrição na oferta, quanto o custo total gerado pela 
formação dos estoques, constituindo uma análise completa do cenário nacional de 

combustíveis. Cumpre destacar que tal estudo concluiu não haver necessidade de 
formação de estoques maiores que os existentes no mercado9 em 2002, ano 
seguinte à maior crise energética brasileira.  

A Nota Técnica nº 201/SAB, que acompanha a CP em tela, não apresenta as 

características de uma AIR. Não faz a mensuração dos custos, benefícios e 
potenciais efeitos associados à nova regulação proposta. O material 

disponibilizado carece de ajustes e detalhamentos, pois: (a) não apresenta detalhes 

sobre fatores de risco citados, nem sua comprovação fática; (b) não leva em 

consideração a dinâmica esperada dos estoques de GLP na avaliação dos riscos 

(como a redução da dependência externa, por exemplo); (c) desconsidera a 

capacidade de armazenamento de GLP dos revendedores; (d) analisa os custos 
                                                
 
7 BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logistical Management: the integrated supply chain process. 1996; 
LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R. Strategic Logistics Management, 3rd. Edition, 1993. MARTIN, C. 
Integrating Logistic Strategy in the Corporate Financial Plan. In: ROBENSON, J. F. (ed). The Logistics 
Handbook. 
8 Como já mencionado, para efeito das análises desenvolvidas neste parecer, estoques são definidos de 
forma ampla como a quantidade do produto de posse dos agentes econômicos. Nesse sentido, não 
se estabelece nenhuma diferenciação com relação aos usos/finalidades específicos dos estoques, tais 
como estoques de segurança, estratégicos, operacionais, comerciais, etc. 
9 A Diretoria da ANP recentemente publicou uma portaria com o objetivo de verificar a atualidade do 
estudo (Portaria ANP nº 15, de 24/01/2013), porém os resultados obtidos ainda não foram 
disponibilizados. 
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associados à implementação da medida de forma incompleta, referindo-se apenas ao 

custo de locação de espaço para atendimento da medida nos três primeiros anos; (e) 

não apresenta os resultados obtidos nos estudos conduzidos no âmbito do Grupo de 

Fluxos Logísticos de produção, transporte e armazenagem de GLP, com relação aos 

impactos dos diferentes fluxos logísticos sobre a necessidade de formação de 

estoques médios semanais; (f) não avalia a melhor relação custo-benefício entre risco 

de desabastecimento e custo de estocagem (trade-off da estocagem); e (g) não faz 

uma análise de alternativas menos custosas (análise custo-eficiência). 

A análise econômica que norteia a Consulta Pública em estudo precisaria justificar a 
necessidade de ampliação da capacidade total de estoque do produto e 
manutenção de estoques médios semanais e, adicionalmente, comprovar a forma 
menos custosa de se atingir esse propósito. 

Os dados compilados pela LCA indicam que não há indícios da necessidade de 

ampliação da capacidade de armazenar estoques. Como já mencionado, a capacidade 

total de estoque atual é de 40,7 dias da demanda nacional10, considerando-se 

produtor/importador (16,7 dias); distribuidores (3,7 dias) e a cadeia de revenda (20,3 

dias). Assim, considerar a capacidade de estocagem em toda a cadeia de 
distribuição e revenda supera significativamente o volume mínimo indicado pela 
CP nº 17/2014.  

Ampliar a capacidade de armazenamento de produto, o estoque médio e/ou 

redistribuir esse estoque têm impactos de custos que afetarão o consumidor final, 
por alterarem a configuração atual do mercado, exigindo novos investimentos em 

outros elos da cadeia.   

A necessária capilaridade do produto também não torna eficiente o carregamento de 

tancagem de forma dispersa, regionalmente. O custo de estocagem é menor 
quando realizado de forma centralizada, devido a economias de escala.  Além 

disso, atualmente, eventuais problemas de abastecimento, por razões de desastres 

naturais, por exemplo, são satisfatoriamente resolvidos por meio de remanejamento de 

produto entre regiões, e não por meio da manutenção de elevados estoques regionais.  

                                                
 
10 O exercício desenvolvido para revendedor considera como base a demanda nacional por recipientes de 
até 13 kg em 2013 (14.249 ton/dia). Os valores apresentados para produtor/importador e distribuidor, 
presentes na NT nº 201/SAB, levam em consideração a demanda total de GLP no Brasil em 2013 (20.079 
ton/dia). Ao considerar a demanda apresentada na NT, a capacidade de estoque da revenda seria de 
14,4 dias da demanda nacional. Assim, a capacidade total de estoque seria de 34,8 dias da demanda 
nacional de GLP.  

10
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Cumpre destacar adicionalmente que o risco de desabastecimento não 
necessariamente se reduz com uma eventual redistribuição do estoque nos elos 

da cadeia. Manter preenchida a capacidade de tancagem em outros elos da cadeia 

depende primordialmente da produção da Petrobras e não apenas da disponibilidade 

de tancagem em si. Atualmente, verifica-se que a capacidade nominal de tancagem 
das distribuidoras é bastante superior aos seus estoques de abertura na base de 
envase, que estão bastante alinhados às vendas médias diárias.  

Uma análise do comportamento de mercado em episódios de dificuldades de 
abastecimento entre 2013 e 2014, indica que a principal razão para tais 
dificuldades estava na falta de produto em polos específicos e foram 

solucionados por meio de realocação do produto pelas próprias distribuidoras 

movidas pela necessidade de manutenção de sua participação nos mercados em 
que atuam. 

O estudo da LCA permite concluir que: 1) não há evidências da necessidade de 
ampliação da capacidade de estocagem e do estoque médio no mercado de GLP 
do Brasil; 2) a ampliação da capacidade de armazenamento de produto, 
ampliação do estoque e/ou remanejamento do estoque na cadeia produtiva terá 
impacto em custo para o consumidor final, sem contrapartida significativa em 
benefícios; 3) não há demonstração de sustentabilidade econômica da proposta 
aventada na Consulta Pública para os atores econômicos envolvidos. 

Diante desses resultados, julga-se importante que os estudos econômicos11 e 
logísticos que sustentaram a CP nº 17/2014 da ANP sejam disponibilizados para 
análise do grande público, de forma a melhor embasar a decisão técnica sobre 
relevante tema, sob pena de se gerar desequilíbrio econômico aos agentes do 
setor, sem benefícios para a sociedade, com aumento de custo para o consumidor 
final. 

  

                                                
 
11 A NT nº 201/SAB apresenta apenas um estudo econômico referente ao custo do aluguel do espaço no 
navio-cisterna nos três primeiros anos da implantação da medida. Este estudo, porém, não leva em 
consideração os custos de manutenção de estoques e da ampliação futura da capacidade de estocagem, 
bem como outros custos associados à medida. O estudo também não leva em consideração que o valor 
de R$ 0,29/P13 já compõe o custo total do produto no mercado nacional, uma vez que faz parte do custo 
de infraestrutura do produtor. 

11
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Introdução 

Este Parecer Econômico, solicitado à LCA pelo Sindigás, avalia os efeitos esperados 

da Consulta Pública da ANP nº 17/2014, no mercado de GLP brasileiro. 

A CP nº 17/2014 estabelece a obrigatoriedade de formação e manutenção de 
estoques12 semanais médios no produtor, importador e distribuidor de GLP. 

Entre o material disponibilizado no âmbito da CP nº 17/2014 não se encontram 

estudos que comprovem a necessidade e a urgência de tal medida, nem tão pouco 

que a forma menos custosa para a sociedade para que se atinja tal propósito seja da 

maneira descrita na minuta de resolução. Mais ainda, o material disponibilizado não 

indica como a implementação do regulamento poderá ocorrer em bases econômicas 
sustentáveis, como quer o parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.478. 

“Art. 8º (...) 

Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este 
artigo, com ênfase na garantia do abastecimento nacional de 
combustíveis, desde que em bases econômicas sustentáveis, a 
ANP poderá exigir dos agentes regulados, conforme disposto em 
regulamento: 

I - a manutenção de estoques mínimos de combustíveis e de 
biocombustíveis, em instalação própria ou de terceiro.” (grifo nosso). 

O trabalho está estruturado em quatro partes, sendo a primeira composta por esta 

Introdução. A segunda seção faz uma rápida apresentação da cadeia produtiva do 

GLP no Brasil. A terceira seção discute em mais detalhes a Consulta Pública nº 

17/2014 da ANP, avaliando os benefícios esperados da ação proposta pela CP nº 
17/2014; os custos envolvidos e; ao final, o benefício líquido para a sociedade. A 

quarta seção apresenta as considerações finais, com as recomendações da LCA para 

os encaminhamentos na CP nº 17/2014. 

                                                
 
12 Para efeito da discussão apresentada neste Parecer Econômico, estoques são definidos de forma 
ampla como a quantidade do produto de posse dos agentes econômicos. Nesse sentido, não se 
estabelece nenhuma diferenciação com relação aos usos/finalidades específicos dos estoques, tais como 
estoques de segurança, estratégicos, operacionais, comerciais, etc. 

12
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2. A Cadeia Produtiva do GLP 

De forma simplificada, a cadeia produtiva do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é 

composta por produtores/importadores (refinarias, unidades de processamento de 

gás natural (UPGNs), centrais petroquímicas); distribuidores; revendedores e 

consumidores. 

O GLP é obtido a partir do refino do petróleo ou do processamento de gás natural ou 

nafta, estrutura operada majoritariamente pela Petrobras. Uma vez produzido, o gás 

é direcionado aos distribuidores.  

As distribuidoras solicitam o volume de GLP à Petrobras com 03 meses de 

antecedência, seguindo regras sobre as variações de volume permitidas em cada 

mês. A Petrobras pode, ou não, acatar o volume solicitado por cada polo distribuidor, a 

partir de sua disponibilidade de suprimento. Diante de uma falta de oferta em um polo 

específico, parte do volume pode ser retirado em um polo alternativo, com os custos 

de transporte sendo arcados pelo distribuidor.  

Segundo informações obtidas junto aos agentes distribuidores13, historicamente, a 

Petrobras tem tido dificuldades em atender a totalidade de pedidos em Fortaleza, 

Betim e na região Sul. Como consequência das atuais dificuldades no atendimento 

integral dos pedidos, as distribuidoras de GLP operam aquém da capacidade de 
tancagem disponível em sua infraestrutura, como será apresentado mais adiante.  

A comercialização de GLP é, em sua maioria, realizada através de botijões 
envasados de 13 kg (P13), vendidos pelo distribuidor aos agentes revendedores ou 

diretamente aos consumidores finais (residências, condomínios, clientes rurais, 

empresas comerciais e de serviços e indústrias). O produto comercializado a granel é 

vendido diretamente aos consumidores, onde se viabiliza a instalação de vasos de 

pressão localmente recarregáveis. 

                                                
 
13 A LCA elaborou um questionário sobre o tema, respondido pelas associadas do Sindigás. As respostas 
obtidas representam 87,4% do total do mercado de GLP no país. Também foram feitas reuniões com as 
associadas, bem como com o Sindigás, que serviram como insumos complementares às entrevistas.  O 
market share das distribuidoras tem como fonte o relatório “Abastecimento em Números”, Boletim 
Gerencial da Superintendência de Abastecimento da ANP, referente ao ano de 2014. 

13
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O segmento de distribuição de GLP é composto por 22 distribuidoras autorizadas 
pela ANP, destacando-se entre elas, o Grupo Ultra (23%), Liquigás (22%), Grupo 

Supergasbras (21%) e Grupo Nacional Gás (19%)14. 

Os revendedores de GLP são responsáveis por mais de 96% das vendas de P13 no 
Brasil15 e constituem um elo imprescindível no canal de distribuição, atuando 

como rede complementar às distribuidoras. Existem quase 58 mil revendedores 

autorizados em operação pela ANP em todo o país16, reflexo da capilaridade 

necessária para essa atividade. 

Em 2013, o consumo aparente de GLP chegou a 7,3 milhões de toneladas, 

concentrado basicamente no setor residencial (78%), com um crescimento médio 

anual de 1,8% ao longo dos últimos oito anos. A produção doméstica tem atendido 

aproximadamente 75% deste consumo, sendo oriunda quase totalmente das 

refinarias e UPGNs pertencentes à Petrobras17. A dependência externa (25%) está em 

vias de redução, como demonstra o Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 

(PDE 2023), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). De acordo com o PDE 
2023, o Brasil estará autossuficiente em 2019 (produção estimada em 41 mil m³/d, 

para atendimento da demanda projetada em 40,9 mil m³/d)18. 

O quadro a seguir sumariza os principais agentes envolvidos no abastecimento de 

GLP e suas principais características.  

 

 

 

 

 

 
                                                
 
14 Fonte: ANP (Agência Nacional do Petróleo). Abastecimento em Números, Informações sobre a 
comercialização de combustíveis. Boletim Gerencial, Superintendência de Abastecimento, Ano 9, nº44, 
2014. 
15 Fonte: Pesquisa interna do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de 
Petróleo. 
16 Fonte: ANP, Consulta Revenda GLP Web. Disponível em <http://www.anp.gov.br/?id=1087>. Data de 
extração dos dados: 03/10/2014 
17 Fonte: ANP. Dados Estatísticos Mensais. Disponíveis em: < 
http://anp.gov.br/?pg=64555&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1412961911327>. Acessado 
em 01/10/2014. 
18 Fonte: EPE/Ministério de Minas e Energia. Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 – Oferta de 
derivados de petróleo. Tabela 130 – Balanço dos principais derivados de petróleo, p. 259. Disponível em: 
<http://epe.gov.br/Estudos/Documents/PDE2023_ConsultaPublica.pdf>. Acesso em: 22/09/2014. 
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Segmento de 
mercado Principais Agentes Características Fontes 

Produção/Importação 

Refinarias de 
petróleo, UPGNs, 
Centrais 
petroquímicas e 
importação  

 Majoritariamente pela 
Petrobras (75% da 
produção doméstica) 
 

 PDE 2023: Brasil será 
autossuficiente em 
2019 

 

 ANP 
 

 EPE 

Distribuição 
22 distribuidoras 
autorizadas pela 
ANP 
 

 
 Principais agentes: 

Grupo Ultra (23%), 
Liquigás (22%), Grupo 
Supergasbras (21%) e 
Grupo Nacional Gás 
(19%) 
 

ANP 

Revenda 58 mil revendedores 
Responsáveis por mais 
de 96% das vendas de 
P13 no Brasil 

 Sindigás 
 ANP 

Fonte e Elaboração: LCA. 
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3. Análise da Consulta Pública ANP nº 
17/2014 

3.1 Objetivos da CP nº 17/2014 
A ANP publicou a CP nº 17/2014, com o objetivo de obter subsídios e informações 

adicionais sobre a minuta de resolução que estabelece a obrigatoriedade de 
formação de estoques semanais médios pelo produtor/importador e distribuidor 
de GLP. Além da minuta de resolução, a CP inclui a Nota Técnica nº 201/SAB, que 

subsidia tecnicamente a resolução, a partir das premissas produzidas nos estudos 

realizados pelo Grupo de Fluxos Logísticos de Produção, Transporte e 
Armazenagem de GLP – GFLglp, coordenado pela Agência. 

A referida NT apresenta o balanço de oferta e demanda de GLP por macrorregiões 

brasileiras, indicando que havia um déficit total de 1,9 milhões de toneladas em 
2013. A NT indica que tal déficit continuará sendo observado até 2022.  

Avaliando exclusivamente os distribuidores, a NT estabelece que a capacidade atual 

de estocagem equivale a 3,7 dias da demanda nacional (variando de 3,0 dias no 

Sudeste, até 7,9 dias no Norte). A capacidade do sistema Petrobras (refinarias, 

UPGNs, terminais da Transpetro e navio-cisterna no Nordeste) é equivalente a 16,7 

dias de demanda nacional (sendo 7,6 dias no Sul, e 24,5 dias no Sudeste). A NT não 
faz referência à capacidade de estocagem na cadeia de revenda19. 

Partindo destas informações, a NT indica que “vários fatores de risco têm se 

materializado de forma contínua ao longo dos últimos anos sobre os fluxos logísticos 

de GLP: paradas não previstas em refinarias, dependência externa, nível de 
serviço do transporte marítimo de cabotagem, infraestrutura portuária e 
capacidade de armazenagem em distribuidores”. Por essa razão conclui pela 

necessidade de formação e manutenção de estoques de segurança no 

produtor/importador e no distribuidor.  

De imediato, cumpre destacar que o material disponibilizado para análise na CP nº 

17/2014 não acompanha estudos econômicos nas bases de uma AIR (Análise de 
                                                
 
19 Para a discussão em todo o parecer econômico, estoques são tratados de forma ampla, sem que haja 
diferenciação em relação ao seu uso técnico final. Nesse sentido, não se estabelece nenhuma 
diferenciação com relação aos usos/finalidades específicos dos estoques, tais como estoques de 
segurança, estratégicos, operacionais, comerciais, etc. 
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Impacto Regulatório). Segundo definição da OCDE20, a AIR é uma ferramenta que 

deve ser usada na mensuração dos custos, benefícios e potenciais efeitos 
associados a uma nova regulação. Em linha com as recomendações da OCDE, o 

IPEA21 ressalta a necessidade de se desenvolver avaliação crítica de propostas de 

regulação, analisando se os benefícios esperados superam os custos gerados, e 

verificando se não há ações alternativas que aumentem o benefício líquido para a 
sociedade. 

 

3.2 Análise do trade-off da estocagem em mercados 
de energia e combustíveis 

É importante investigar os fatores de risco de desabastecimento no mercado de GLP, 

demonstrando a importância destes fatores no cenário atual e futuro de 
abastecimento, e identificando os benefícios obtidos através de formação e 

manutenção de estoques.  

Inicialmente, é necessário avaliar a existência de fatores que imponham riscos 

relevantes de desabastecimento no mercado de GLP. Os riscos apontados pela NT nº 

201/SAB (paradas não previstas em refinarias, dependência externa, nível de serviço 

do transporte marítimo de cabotagem, infraestrutura portuária e capacidade de 

armazenagem em distribuidores) desconsideram fatores importantes na análise do 

problema. Um primeiro exemplo é que a dependência externa será reduzida ao longo 

de tempo, deixando de ser um fator eminente de risco ao abastecimento. Também 

foram desconsideradas a capacidade de estocagem nos revendedores e a existência 

de capacidade ociosa nos distribuidores. Por fim, nota-se que a principal situação de 

desabastecimento recente ocorreu devido a uma parada programada da refinaria de 

Araucária (e não devido a paradas não previstas)22.  

Na análise dos benefícios da formação e manutenção de estoques, é importante 

considerar o que a teoria de formação de estoques chama de trade-off da 

                                                
 
20 Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE) Building an institutional framework 
for regulatory impact analysis. Version 1.1. Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance 
and Territorial Development, 2008.  
21 SALGADO, Lucia Helena Salgado; BORGES, Eduardo Bizzo de Pinho. Análise de Impacto Regulatório: 
Uma abordagem exploratória. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 2010. 
22 Fonte: < http://www.fabiocampana.com.br/2013/10/falta-gas-de-cozinha-no-pais-apos-manutencao-em-
refinaria-em-araucaria/>. Acessado em 20/10/2014. 
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estocagem23. Por um lado, existem custos importantes para estocagem, 

relacionados à infraestrutura, manutenção dos estoques e custo de oportunidade do 

produto estocado. Por outro lado, existem os custos relacionados à falta do 
produto, que podem ser de âmbito exclusivamente privado (custo da falta do produto 

para venda ou custo da venda perdida) ou podem ser mais amplos, relacionados ao 

custo social da falta do bem no mercado. A gestão de estoques é parametrizada a 

partir deste trade-off entre “custo de excesso” e “custo de falta”, detalhado no Box 1. 

Box 1 – Trade-off da estocagem nos mercados de energia 

Um dos elementos centrais do planejamento energético é a segurança de abastecimento24. O 

custo social da falta de energia, elétrica ou combustíveis, pode ser bastante elevado. Neste 

sentido, o planejamento deve levar em consideração um volume de energia de reserva a ser 

disponibilizado no sistema, que garanta a minimização do risco de déficit energético. 

A determinação deste custo social, conhecido como custo do déficit, está sempre associada 

ao impacto da falta de energia na produção econômica. Contudo, deve-se levar em 

consideração que a eliminação completa do risco de déficit (ou seja, probabilidade igual a zero 

de que haja algum desabastecimento) exige um volume muito elevado de investimentos em 

produção de energia de reserva (para os casos em que não é possível estocar, como no setor 

elétrico) ou formação de estoques. Por essa razão, o usual é que se utilize uma métrica que 

permita determinar o risco de déficit “aceitável”. 

No caso do setor elétrico, por exemplo, o custo de déficit é calculado para quatro patamares de 

redução da carga elétrica (até 5%; entre 5% e 10%; entre 10% e 20%; maior que 20% da carga 

consumidora cortada) e é baseado em uma metodologia de Matriz Insumo Produto, 

considerando as perdas marginais do PIB decorrentes destas reduções do consumo de energia 

elétrica em distintos setores, conforme estudos realizados pelo extinto Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS). Usando estes resultados, o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE), estabeleceu por meio das Resoluções nº 1/2004 e nº 09/2008, 

que 5% seria um limite aceitável de probabilidade de ocorrência de déficit de suprimento25.  

A partir deste limite, o sistema é planejado para que o custo marginal de expansão esteja 

alinhado ao custo marginal de operação (respeitando-se os limites de déficit aceitáveis, a partir 

                                                
 
23 BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logistical Management: the integrated supply chain process. 1996; 
LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R. Strategic Logistics Management, 3rd. Edition, 1993; MARTIN, C. 
Integrating Logistic Strategy in the Corporate Financial Plan. In: ROBENSON, J. F. (ed). The Logistics 
Handbook, cap. 11. 
24 ALMEIDA, Edmar F. P. J., QUEIROZ,Helder. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução 
histórica e organização industrial. 2007. 
25 RAMOS, D.S.; CASTRO, R.; KAMIMURA, A. Planejamento Indicativo: uma proposta para discussão. 
CIER, Quito, 1998. DUTRA, Joisa; GONÇALVES, Edson; SANCHES, Amanda. Valoração do Custo de 
Escassez de Energia Elétrica e Gestão de Riscos. Eletroevolução, 2014. 
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do custo do déficit)26. No caso, expande-se o sistema quando o custo de expansão é inferior ao 

custo de gerar energia suficiente para garantir que não haja probabilidade de déficit superior a 

5%. Ou seja, garante-se o equilíbrio entre o custo de expansão e o custo de falta de energia. 

No caso de combustíveis, em que é possível estabelecer estoques, a lógica de estocagem 

deve permanecer a mesma. O custo de formar estoques não pode ser superior ao custo total 

do déficit, tendo-se em conta que algum risco de déficit deve ser, necessariamente, aceitável. 

Cabe ao regulador determinar qual o risco aceitável, por meio de uma análise de custo-

benefício, de forma a obter o melhor resultado para a sociedade. 

O estudo de 2002 da ANP e PUC27, denominado Estudo sobre Estoques Estratégicos 

de Combustíveis, desenvolvido para o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), segue a linha de raciocínio descrita no Box 1, levando em consideração o 

trade-off da estocagem. Tal estudo concluiu que, naquele momento, não haveria 

necessidade de ampliação de estoques de GLP. No caso, o custo de estoque 
superaria o custo da falta do produto.  

É importante frisar que esta conclusão se dá no ano seguinte à maior crise energética 

brasileira, como detalhado no Box 2, em que a demanda por GLP estava fortemente 

aquecida. 

É de se esperar que a situação atual seja ainda mais favorável. O cenário futuro 
sinaliza para situação ainda mais confortável, considerando, que alguns elementos 

classificados como riscos de desabastecimento pela ANP28 deixarão de existir nos 

próximos anos, como a dependência externa.    

Ressalta-se que a vinculação do valor do estoque médio semanal proposto na CP nº 

17/2014 à comercialização de GLP no ano anterior cria uma relação inversa à 

eficiência do sistema, uma vez que os estoques deverão crescer constantemente, 

conforme cresce o mercado nacional.  

 

 

                                                
 
26 EPE. Custo Marginal de Expansão – Metodologia de Cálculo, 2011. 
27 O estudo da ANP/PUC-RJ refere-se a estoques estratégicos. Porém, para a discussão desenvolvida 
neste parecer, os resultados do trabalho são aplicáveis para a formação de estoques, definidos de forma 
ampla, sem que haja diferenciação em relação ao seu uso técnico final. 
28 Mais uma vez, seria fundamental para a discussão, que se disponibilizasse uma análise mais ampla 
sobre os fatores de risco de desabastecimento no mercado doméstico de GLP. 
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Box 2 – Efeitos do Racionamento de energia elétrica29  

O episódio de racionamento de energia elétrica no Brasil, que se iniciou em julho de 2001 e 

perdurou até fevereiro de 2002, foi consequência de um descasamento entre oferta e demanda 

de energia que vinha sendo observado desde a década de 80. 

Nas décadas de 80 e 90, a capacidade de geração de energia elétrica instalada no país 

apresentou crescimento inferior ao consumo. Como grande parte da capacidade elétrica do 

país se baseava nas hidroelétricas, a dependência dos níveis dos reservatórios era muito 

grande. Ou seja, situações de baixa pluviometria tinham impacto significativo na oferta do 

sistema. É importante considerar que na geração elétrica não é viável a manutenção de 

estoques. 

O racionamento decretado determinou uma redução média de 20% no consumo de energia no 

país, com relação aos 12 meses anteriores, com variações de acordo com o Estado, classe de 

consumo e tensão de fornecimento. Tal redução foi alcançada, superando as expectativas, 

havendo redução inclusive em Estados não inclusos no racionamento. 

A razão entre PIB e consumo de energia elétrica apresentou forte variação durante o período 

de racionamento. Isso reflete mudanças estruturais no consumo de energia elétrica que não 

foram acompanhadas por variações importantes no PIB. Ou seja, houve baixa resposta da 

atividade econômica à redução de consumo em 2001 e 2002. Em particular, a produção 

industrial, no período de racionamento, cresceu de forma mais lenta que o observado no 

período anterior. Porém, não houve redução no nível de produção. Parte importante, deste 

resultado se deve ao crescimento da produção industrial de bens de capital, principalmente por 

conta da elevação da demanda por grupos geradores no período. 

Nesse sentido, um estudo análogo ao feito pela ANP/PUC seria muito importante para 

que se possa de fato estabelecer a existência de fatores de risco, que justifiquem os 

custos incorridos para formação de estoques hoje e nos próximos períodos, avaliando 

os custos e benefícios da medida proposta.  

A próxima seção apresenta uma análise da LCA sobre a situação atual de estoques de 

GLP no Brasil. 

 

                                                
 
29 As informações apresentadas a seguir, relativas ao racionamento de 2001, estão baseadas, 
principalmente, na análise disponível em: BARDELIN, C. E. A. Os efeitos do racionamento de energia 
elétrica ocorrido no Brasil em 2001 e 2002 com ênfase no consumo de energia elétrica. Dissertação de 
Mestrado. Escola Politécnica da USP, 2004. 
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3.3 Situação atual dos estoques de GLP 
A NT nº 201/SAB, que acompanha a CP, conclui que a capacidade de estoque atual, 

em dias, nas distribuidoras é inferior ao mínimo necessário para garantir a segurança 

do sistema. Reforça-se a necessidade de se ter acesso aos estudos que nortearam a 

dimensão da capacidade de estocagem e de formação e manutenção de estoques 

necessários para que se garanta o adequado funcionamento do mercado, nos moldes 

das práticas destacadas nas seções supracitadas. 

No que diz respeito aos valores apresentados, cumpre destacar que os produtores já 

possuem uma elevada capacidade de armazenamento, sendo capazes de aumentar o 

volume de estoque sem que sejam necessários investimentos adicionais expressivos. 

A NT também deixa de considerar a capacidade de estocagem e os estoques 
disponíveis nos agentes revendedores. Estes agentes são os responsáveis por 

entregar a maior parte do GLP aos consumidores finais.  

Como exercício, a LCA buscou calcular o tamanho do pipeline, ou duto virtual, que 

representa a capacidade de estocagem nos revendedores, incluindo recipientes 
armazenados nas instalações de bases e revendas, em veículos de entrega e em 
trânsito da distribuição à revenda. Esta capacidade de armazenamento reflete-se 

em importante estoque de GLP que está disponível no sistema e pode ser acessado 

pelos consumidores finais. Entendemos assim que uma avaliação de segurança de 

abastecimento deva considerar, portanto, a capacidade de estocagem em toda a 
cadeia de GLP (produtor/importador; distribuidor; revendedor), sob pena de um 

subdimensionamento da capacidade existente. 

Detalhes a respeito dos exercícios realizados são apresentados no Anexo 1 deste 

Parecer. A Figura 1 sumariza, de forma esquemática, os resultados dos exercícios 

realizados, indicando a atual de capacidade de estoque em cada segmento da cadeia 

de GLP. Cumpre destacar que também não se considera a capacidade de estocagem 

de GLP nos próprios consumidores (botijões em domicílio). 
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Figura 1 - Composição da capacidade de armazenagem em dias da demanda 
nacional no Produtor, Distribuidoras e Revendedores 

 

Nota: O valor de 40,7 dias é obtido desconsiderando o quanto está armazenado junto ao consumidor. 

Segundo estimativas da LCA e Sindigás, caso seja incluído o valor estocado pelos consumidores esse 

valor subirá para um estoque de 100,7 dias. Também é importante destacar que a capacidade de 
estoques no revendedor, em dias, está calculada com base na demanda de GLP envasado em 
recipientes de até 13 kg. Se utilizada a demanda total de GLP (como apresentado na NT nº 201/SAB 
para os demais elos da cadeia), este valor seria de 34,8 dias, enquanto a soma total (com 
consumidores) seria de 88,1 dias. O Anexo 1 apresenta os detalhes destes exercícios. 

Fonte: LCA, Sindigás, IBGE e ANP. Elaboração: LCA. 

 

O que se verifica é que há uma elevada capacidade de estoque de GLP no 
mercado, quando se leva em consideração o papel dos agentes revendedores. Desta 

maneira, a eliminação desta capacidade de estocagem torna a análise da Consulta 
Pública incompleta, podendo, portanto, chegar a recomendações inadequadas.  

Isso por si só, já seria suficiente para motivar investigação mais detalhada sobre o 

tema trazido pela referida consulta pública antes que se prossiga para um 

regulamento. 

De toda forma, o presente Parecer Econômico segue avaliando mais dois aspectos, 

como pede a prática da AIR: o custo da medida proposta (seção 3.4) e se a proposta 

de solução do problema é a mais adequada (seção 3.5). 
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3.4 Estimativa de custos para formação de 
estoques de GLP nos moldes da CP nº 
17/2014 

Informações obtidas em pesquisa primária junto aos distribuidores de GLP mostram 

que o custo para formação de estoques30 pode ser bastante elevado.  

O investimento necessário para expansão da capacidade de estocagem, seguindo as 

diretrizes estabelecidas pela CP nº 17/2014, é da ordem de R$ 25.000,00 por 
tonelada de estoque extra31. Este custo inclui apenas o conjunto de equipamentos 

necessários para a estocagem, não considerando custos adicionais de obras civis, 

licenciamento, contratação e qualificação de equipes técnicas e compra de terreno. 

Estes recursos terão que ser imobilizados ao longo dos próximos três anos, 
para atendimento do estabelecido pela CP. Para algumas empresas é importante 

notar que recursos adicionais deverão ser aplicados para locação de espaço 
adicional durante os três primeiros anos para garantir o estoque semanal médio. 

O custo de locação considerado na NT nº 201/SAB foi de R$ 0,29/P13 (total de R$ 
3 milhões), custo do espaço locado no navio-cisterna da região Nordeste. Um 

ponto a ser considerado em tal análise é que estes valores já deveriam compor o 
atual preço do produto, uma vez que fazem parte da infraestrutura do 

produtor/importador. Nesse sentido, a transferência da capacidade de estocagem 
para os distribuidores geraria uma queda no custo de estocagem no produtor. 
Por outro lado, incrementa o custo do distribuidor – o resultado líquido poderia ser 

nulo, porém há que se considerar possíveis perdas de eficiência, além dos custos 

adicionais supracitados que deverão ser arcados pelo distribuidor para atendimento da 

CP. 

                                                
 
30 Reiteramos que para a discussão em todo o parecer econômico, estoques são tratados de forma 
ampla, sem que haja diferenciação em relação ao seu uso técnico final. Nesse sentido, não se estabelece 
nenhuma diferenciação com relação aos usos/finalidades específicos dos estoques, tais como estoques 
de segurança, estratégicos, operacionais, comerciais, etc. 
31 De acordo com a NT nº 201/SAB, a capacidade de estocagem nos distribuidores deveria ser 
aumentada em 0,6 dias de demanda nacional. Assim, o CAPEX total para atendimento desta medida 
seria de R$ 301 milhões. 
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Soma-se a este custo inicial, o volume de recursos necessários para aquisição do 
estoque adicional, incluindo o transporte do produto, que é de R$ 2.050/ton32. O 

custo estimado de manutenção destes estoques adicionais é de R$ 120/ton33. 

É importante destacar que, entre o material disponibilizado no âmbito da CP nº 

17/2014, não se encontram estudos que indicam como a implementação do 

regulamento poderá ocorrer em bases econômicas sustentáveis, como quer o 

parágrafo único do art. 8º da Lei nº 9.478. 

“Art. 8º (...) 

Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este 
artigo, com ênfase na garantia do abastecimento nacional de 
combustíveis, desde que em bases econômicas sustentáveis, a 
ANP poderá exigir dos agentes regulados, conforme disposto em 
regulamento: 

I - a manutenção de estoques mínimos de combustíveis e de 
biocombustíveis, em instalação própria ou de terceiro.” (grifo nosso). 

Idealmente, os benefícios de formação de estoques (redução do risco de 

desabastecimento) deveriam ser comparados a estes custos identificados. Apenas se 
esta comparação indicasse que o custo do déficit é maior que o custo de 
formação e manutenção de estoques, o agente regulador deveria atuar no 
sentido de buscar uma regulamentação que mitigue tais riscos, da forma menos 
custosa para a sociedade. 

O quadro a seguir resume os custos associados à formação de estoques de GLP nos 

moldes da CP nº 17/2014. 

                                                
 
32 Este valor pode apresentar variações significativas entre regiões, principalmente por conta do custo de 
transporte e frete. Os preços médios de aquisição da tonelada de GLP consideram os custos médios de 
aquisição de P-13 e outros. 
33 Para efeito de ilustração da ordem de grandeza, os custos estimados de ampliação da capacidade 
podem atingir R$ 304 milhões (CAPEX; aluguel de espaço no navio-cisterna), enquanto a 
manutenção dos estoques custará cerca de R$ 2.170/ton de GLP ou R$ 28 para cada P13.  
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Custos de formação e manutenção de estoques de GLP 

 
R$/ton R$/P13 

Custo de locação navio-cisterna   R$ 22,00   R$ 0,29  
Aumento da capacidade de estocagem (por tonelada extra)  R$ 25.000,00   R$ 325,00  
Recursos necessários para aquisição do estoque adicional   R$ 2.050,00   R$ 26,65  
Custo de manutenção dos estoques adicionais   R$ 120,00   R$ 1,56  

Fonte: ANP e Sindigás. Elaboração LCA 

A próxima seção explora os efeitos esperados no mercado de GLP da aplicação do 

disposto na CP nº 17/2014. Ou seja, avalia-se se, mesmo que se comprove o mérito e 

motivação (necessidade de ampliação de estoques), a proposta de solução do 

problema (aumento de estoques nas distribuidoras) é de fato a mais adequada (melhor 

benefício líquido para a sociedade). 

 

3.5 Efeitos esperados no mercado de GLP 
da aplicação da CP nº 17/2014 

Os exercícios feitos nas seções anteriores afastam a necessidade de alterações nos 

estoques no mercado de GLP (mercado tem capacidade atual de estoque para 40,7 

dias) e indicam que os custos de tal medida são expressivos para as distribuidoras de 

GLP (R$ 25.000,00/tonelada extra, considerando-se apenas os custos de ampliação 

da capacidade de estoques; custos de manutenção e aquisição de produtos podem 

chegar a R$ 2.170,00/ton).  

A presente seção investiga, adicionalmente, se a sugestão da Consulta Pública para a 

solução, ou seja, ampliação da capacidade de armazenamento bem como do estoque, 

do suposto problema é a menos custosa para a sociedade. Ou seja, qual o custo 
para a sociedade de uma obrigação maior de tancagem e aumento de inventário 
nos distribuidores? 

Neste ponto é importante entender a lógica de atendimento da demanda de 
mercado. Como já apresentado anteriormente, praticamente toda a demanda 

doméstica é atendida pela produção da Petrobras. A estatal é responsável por atender 

as solicitações de demanda de cada polo distribuidor, atuando essencialmente como 

um operador do sistema de GLP no Brasil. 

Historicamente, o que se observa neste mercado é que o volume de GLP entregue 
pela Petrobras às distribuidoras é bastante inferior à sua capacidade nominal de 
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tancagem. A partir de informações dos polos de Araucária – PR, Duque de Caxias – 

RJ, Paulínia – SP, Santo André – SP, Betim – MG e Recife – PE, foi possível 

determinar que as principais distribuidoras operam com capacidade ociosa média em 

torno de 46%.  

Ainda assim, o atual sistema de distribuição consegue atender perfeitamente a 
demanda interna, operando majoritariamente acima da média de vendas diárias 

identificadas entre julho e agosto de 2014, como pode ser observado no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – Evolução do estoque de abertura, vendas diárias e capacidade de 
tancagem nominal (ton) – Julho a Agosto 2014 

 

Fonte: Distribuidoras de GLP. Elaboração: LCA. Dados expandidos a partir de uma amostra de 

empresas representativas do mercado. 
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Box 3 – Dificuldades de abastecimento no mercado interno 

Entre o ano de 2013 e julho de 2014, o mercado de São Paulo, por exemplo, enfrentou 

dificuldades de abastecimento por 10 meses. O Estado é um dos maiores mercados do país, 

com uma das maiores tancagens, mas apresenta déficit na produção de GLP (complementado 

com importações, principalmente através do Porto de Santos). Em 2013, por conta do 

cancelamento de importações e paradas em refinarias, houve dificuldades sucessivas de 

abastecimento. De forma geral, os estoques na cadeia foram suficientes para atender a falta de 

GLP. Apenas entre agosto e outubro, a interrupção no envase chegou a afetar revendedores e 

até uma pequena parcela de consumidores finais. Em 2014, não se observaram problemas que 

afetassem revendedores e consumidores (embora, apenas em janeiro e junho não tenha 

havido eventos relacionados a problemas de abastecimento). 

Nestes períodos, para minimizar os efeitos sobre consumidores finais, as distribuidoras 

atuaram deslocando os mercados do Centro-Oeste e Minas Gerais para serem abastecidos 

pelos polos do Rio de Janeiro; administrando os estoques de clientes a granel; distribuição das 

disponibilidades de GLP entre os Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. 

Como se observa, a disponibilidade de produto parece ser o principal fator de risco para 
o abastecimento nacional. Como contra-exemplo, o mercado da Bahia, que apresenta 

capacidade de tancagem bem inferior ao de São Paulo, apresentou casos muito pontuais de 

problema no abastecimento de produto no mesmo período e nenhum que afetasse 

revendedores e consumidores finais. 

Estes exemplos já indicam que a lógica de formação de estoques nos distribuidores pode 
não ser a mais adequada para solução de risco de abastecimento no mercado brasileiro 

(caso este risco seja relevante e mais custoso que a própria formação de estoques, como já 

mencionado). É necessária uma avaliação dos fluxos logísticos, pois os modais de escoamento 

não são iguais em todas as localidades.  

Como observado pela própria Agência, há uma grande capacidade de armazenamento 

no sistema Petrobras. Também se demonstrou que há grande capacidade de 

estocagem nos revendedores. Ao propor o aumento de capacidade de armazenagem 

nos distribuidores, a ANP leva o mercado a aumentar ainda mais essa capacidade 
de estoque, com pressões de custo que chegarão ao consumidor final. 

Isso porque o custo de estocagem é menor quando realizado de forma 
centralizada, via produção, devido a economias de escala, como é detalhado no Box 

4. Ou seja, mesmo que os preços praticados pela Petrobras caiam na justa medida da 

redução de custos de formação e manutenção de estoques, o preço ao consumidor 
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final subirá, pois esses custos são maiores quando se perde as economias de escala, 

tornando-se os estoques difusos. Ampliar a capacidade de armazenamento de 

produto, o estoque médio, e/ou redistribuir esse estoque entre os agentes da cadeia 

têm impactos de custos que afetarão o consumidor final, por alterarem a 

configuração atual do mercado, exigindo novos investimentos em outros elos da 

cadeia.  

Além disso, observa-se que a capacidade de estoque (tancagem) requerida para 

manter os estoques semanais médios poderá dificultar a entrada de novas 

distribuidoras no mercado, elevando os custos de operação. Tais custos também 

poderiam ser minimizados havendo a possibilidade de compartilhamento de 

infraestrutura, por exemplo. 

 Estes resultados são bastante preocupantes, principalmente por não haver 
evidências claras de que haja benefícios com a medida proposta, visto que não 
se comprova que o atual risco de déficit seja elevado, a ponto de motivar 
alterações regulatórias. 

Box 4 – Custos e Economias de Escala 

Turolla e Ohira (2005) ressaltam que apesar de mercados competitivos, em geral, produzirem 

as melhores soluções para a sociedade, quando comparados a outros mercados, há algumas 

exceções nas quais a livre concorrência não será a melhor alternativa possível. 

Isso ocorre em situações nas quais os investimentos exigem elevados custos fixos, que não 

conseguem ser acomodados pelo mercado concorrencial, bem como incertezas relacionadas 

à possibilidade de mudanças nas condições do mercado. Em tais casos, a maior eficiência 
econômica ocorrerá com uma maior concentração do mercado. 

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 apresentará economias de escala, pois os custos médios 

serão menores que no caso de muitas empresas realizando a mesma atividade34.  

  

                                                
 
34 VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8ª Edição, 2009. 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 
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4. Considerações Finais 

O Parecer Econômico buscou avaliar os benefícios esperados da ação proposta pela 

CP nº 17/2014; os custos envolvidos e; ao final, identificar o benefício líquido da 

regulamentação para a sociedade. 

As informações coletadas e analisadas pela LCA não permitiram identificar 
benefícios da aplicação da regulamentação. Não se verifica necessidade de 

ampliação da capacidade de estocagem e dos estoques de GLP no Brasil: não existe 

desabastecimento por falta de capacidade de estoque das distribuidoras. Ao contrário, 

atualmente a capacidade de estocagem não está plenamente utilizada por conta da 

quantidade do produto entregue pela Petrobras às distribuidoras. 

Mais ainda, há expressiva capacidade de estocagem e de produto disponível nas 

revendedoras, o que reduz ainda mais a necessidade de aumento da capacidade de 

estoque ao longo da cadeia produtiva. As revendas tem capacidade de estocagem de 

cerca de 20 dias de demanda nacional, levando a uma capacidade total de cerca de 

41 dias de demanda do mercado brasileiro35. 

Além de não se encontrarem benefícios, a medida gera custos significativos no 
mercado.   Os investimentos necessários para aumento da capacidade de estocagem 

e manutenção de estoques chegam a valores expressivos e devem impactar o custo 

final do produto ao consumidor. Adicionalmente, a regulamentação não atende às 

exigências da Lei do Petróleo, com relação à necessidade de apresentação das bases 

econômicas sustentáveis para aplicação deste tipo de medida. 

Assim, de posse das informações disponíveis até o momento, o benefício líquido 
para a sociedade parece ser negativo. O funcionamento atual do mercado já parece 

ser suficientemente eficiente para garantir a segurança de abastecimento. Dados 

mostram que a maior parte dos eventos relacionados a problemas de abastecimento 

estão relacionados à falta de produto no produtor. A própria capilaridade dos 

distribuidores permite solucionar problemas locais de abastecimento de forma 

eficiente, sem necessidade de expansão de estoques. Desse modo, o risco de 

desabastecimento não necessariamente será reduzido através de ampliação na 

                                                
 
35 Como já referenciado, se considerada a demanda total de GLP, como feito pela NT nº 201/SAB, a 
capacidade de estocagem é de 35 dias (ou 88 dias se considerada a capacidade de estoques nos 
próprios consumidores finais). 
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capacidade de estocagem, aumento de estoques ou sua redistribuição nos elos da 

cadeia. Além disso, o custo de estocagem pode ser menor quando realizado de forma 

centralizada, via produção, devido aos ganhos de economias de escala. 

Do material analisado, não se consegue evidenciar o mérito (necessidade de 
ampliação de estoques). Adicionalmente, conclui-se que, mesmo que houvesse 
mérito e motivação, a forma proposta (maior estocagem nas distribuidoras) não 
se mostra a mais eficiente para este fim.  

Julga-se importante que os estudos econômicos e logísticos que sustentaram a 
CP nº 17/2014 da ANP sejam disponibilizados para análise do grande público, de 
forma a melhor embasar a decisão técnica sobre relevante tema, sob pena de se 

gerar desequilíbrio econômico aos agentes do setor, sem benefícios para a 

sociedade, com aumento de custo para o consumidor final. 

 

Claudia Viegas – Diretora de Regulação Econômica 

 

Sílvia Fagá de Almeida – Gerente Sênior de Projetos 

 

Edgar Perlotti – Gerente de Projetos 

 

 

Bruna Pugialli da Silva Borges – Analista de Projetos 

 

Ederson Aguiar de Lima – Analista de Projetos  
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ANEXO 1 – Capacidade de Armazenamento 
e Estoques de GLP na cadeia 
distribuidora e revendedora 

Para avaliar a capacidade de armazenamento e a disponibilidade de estoques de GLP 

no país, inicialmente, se deve estimar o universo de recipientes disponíveis no 

mercado. Os valores abaixo são obtidos na ANP, baseado nos limites de aquisição e 

homologações das quotas de GLP36. 

Tabela A.1 – Capacidade de armazenamento de GLP em recipientes do 
universo de até 13 kg 

Recipientes  Universo estimado de GLP (ton) 
P2 (2 kg)  9.373 

P5 (5 kg)  1.742 

P7 (7 kg)  1.703 

P8 (8 kg)  4.992 

P13 (13 kg)  1.417.000 

Capacidade total de 
armazenamento 

[A] 1.434.810 

 

Consumo total em 2013 (ton)* [B] 5.200.849 

Consumo médio diário anual (ton) [C] = [B] / 365 14.249 

Capacidade de armazenamento 
(dias) 

[D] = [A] / [C] 100,7 

Fonte: ANP. Elaboração: LCA. *O consumo se refere exclusivamente ao universo de recipientes de até 13kg. Se 

considerarmos a capacidade total de armazenamento para todo o universo de recipientes (1.565.601 ton) e o 

consumo total (20.078 ton/dia), a capacidade de armazenamento em dias seria de 78 dias de demanda nacional. 

É importante, contudo, considerar que parte deste volume não deve ser considerada 

como capacidade de estoque da cadeia distribuidora e revendedora, propriamente 

dito, pois encontra-se nos processos logísticos, de requalificação ou destroca. 

Também é importante considerar que parte desta capacidade se encontra nas 

residências. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013, do IBGE, indica que 

existiam 65,13 milhões de domicílios permanentes no país. A mesma pesquisa 

apontou que 93,6% destes domicílios utilizam GLP. De acordo com estudo 

                                                
 
36 Disponível em: 
<http://anp.gov.br/?pg=72089&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1411562734528>.  
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disponibilizado pelo Sindigás, os domicílios brasileiros possuem, em média, 1,5 

recipientes de 13kg37. Assumiu-se, adicionalmente, que 10% dos domicílios possuem 

centrais de gás38. Dessa maneira, a capacidade de armazenamento nos consumidores 

é de 1.069.877,5 toneladas de GLP, ou 75 dias da demanda nacional de P13. 

Tabela A.2 – Capacidade de armazenamento de GLP nos domicílios 

Número total de residências no Brasil (em 2013) [A] 65.130.000 

Percentual de GLP presente nos domicílios [B] 93,6% 

Estimativa de residências no Brasil com GLP 

(em 2013) 
[C] = [A] * [B] 60.961.680 

Média de recipientes (de até 13 kg) nas 

residências 
[D] 1,5 

Percentual de residências com Centrais de Gás [E] 10% 

Capacidade de estocagem de GLP nas 
residências em cilindros de até 13 kg (ton) 

[F] = [C] * [D] * [E] * 
0,013 

1.069.877 

Consumo total em 2013 (ton) [G] 5.200.849 

Consumo médio diário anual (ton) [H] = [G] / 365 14.249 

Capacidade de estocagem (em dias) [I] = [F] / [H] 75,1 

Fonte: PNAD 2013/IBGE; ANP; Sindigás/Copernicus. Elaboração: LCA. 

 

Como já mencionado, parte da capacidade de armazenamento está envolvida em 

processos produtivos (distribuição, trânsito com revenda, destrocas). Segundo o 

Sindigás, 33 milhões de recipientes de até 13kg retornam mensalmente para as 

distribuidoras vazios. Supondo 24 dias de operação, são 2,75 milhões de recipientes 

em trânsito diariamente, ou 35.750 toneladas de GLP (equivalentes P13). 

A mesma lógica pode ser utilizada para estimar o volume de GLP imobilizado na 

requalificação. São 1.200.000 cilindros requalificados mensalmente. Em todo o 

processo (ida, requalificação e volta), são 1.950 toneladas de GLP (equivalentes P13) 

envolvidas no processo de requalificação. 

No total, são 37,7 mil toneladas imobilizadas na logística e requalificação. Assumindo 

um fator corretivo, conservador, de 100%, podemos estimar que 75.400 toneladas de 

GLP não está disponível como estoque no mercado (cilindros em trânsito). 

                                                
 
37 Estudo realizado pela Copernicus. 
38 Premissa Sindigás. 
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Tabela A.3 – Volume de GLP imobilizado na logística 

Logística para reabastecimento 
Cilindros 
até 13kg 

 

Logística para requalificação 
Cilindros 
até 13kg 

Média mensal de recipientes que 

retornam vazios para a distribuidora 
33.000.000 

 

Média mensal de recipientes 

submetidos ao processo de 

requalificação  

1.200.000 

Dias de operação por mês 24 
 

Dias de operação por mês 24 

Recipientes em trânsito 

(recipientes vazios)/diário 
1.375.000 

 

Recipientes em trânsito para 

requalificação – ida (recipientes 

vazios)/diário 

50.000 

 Recipientes em trânsito 

(recipientes cheio)/diário 
1.375.000 

 
Recipientes na requalificação 

/diário 
50.000 

 

Recipientes em trânsito ao 

distribuidor – volta (recipientes 

requalificados)/diário 

50.000 

Total recipientes (até 13kg) 
transportados diariamente 

2.750.000 
 

Total recipientes (até 13kg) 
transportados diariamente 

150.000 

Total GLP (ton) 35.750 

 
Total GLP (ton) 1.950 

     Capacidades imobilizadas na logística (ton) 37.700  
Imobilizado na Logística (ton) (com fator corretivo 100%) 75.400  

Fonte: Sindigás. Elaboração: LCA. 

Desse modo, conclui-se que a capacidade de armazenamento apenas na revenda é 

de 290 mil toneladas (diferença entre a capacidade total e a capacidade dos 

consumidores e imobilizado na logística e requalificação). 
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Figura A.1 – Composição da capacidade de armazenagem no duto virtual  

 

 

Fonte: ANP; IBGE; Sindigás; LCA. Elaboração: LCA. (*) Logística de reabastecimento, manutenção (requalificação), 

envasamento e centros de destroca. 

 

Podemos, adicionalmente, determinar o volume de produto estocado nestes 

segmentos. 

Para o segmento residencial, é possível assumir que os botijões estejam com 6,5kg de 

GLP (40% do seu volume total)39. Neste caso, o volume estocado nas residências é de 

428 mil toneladas, equivalente a 30 dias de demanda nacional. 

Para os revendedores, podemos assumir que estes trabalham com 50% de seus 

recipientes cheios40. Assim, o estoque total no segmento seria de 217 mil toneladas. 

Outros cenários são apresentadas na tabela seguinte. 

                                                
 
39 Representa um giro de 60 dias, como é assumido pela ANP (ANP, "Limites de Aquisição de GLP para 
uso em recipientes transportáveis de até 13kg". Disponível em: 
<http://anp.gov.br/?pg=72089&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1411562734528>. Acesso 
em: 24 set. 2014 
40 Premissa Sindigás. 

1.069.877  289.533   75.400  Duto Virtual 
(ton) 

74,6% 

1.434.810 ton 

20,3% 5,3% 

75,1 20,3 5,3 Duto Virtual 
(dias) 

Residências Revendedores Imobilizado na logística* 

100,7 dias 
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Tabela A.4 – Simulação de estoque de produto nas Revendas e Residências  

  Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 
Volume cheio de recipientes equivalentes 

a 13 kg nas Revendas e Residências, 

respectivamente 

50% - 50% 75% - 40%  50% - 40% 

Estoque de produto: Revendedores (ton) 534.939 427.951 427.951 

Estoque de produto: Residências (ton) 144.766 217.149 144.766 

Estoque total de produto (ton) 679.705 645.100 572.717 

   
Estoques em dias Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 
Revendedores 10,2 15,2 10,2 

Residências 37,5 30,0 30,0 

Total (em dias) 47,7 45,9 40,2 

Elaboração: LCA.   
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Sumário Executivo 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através da Nota 

Técnica No247/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 

de Petróleo (GLP) estabelecidas, respectivamente, pela Portaria No 297/2003 e pela Resolução 

No15/2005. 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 
fundamental para diluir os custos da atividade. A concentração regional tem origem na 

regulamentação prévia do setor, que delimitava geograficamente a atuação das empresas. 

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.2 

 

                                                
 
1 Pesquisa Nacional de Amostra de Domícilios – IBGE. 
2 SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.  
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A constatação de elevada concentração de mercado é condição necessária, mas não 

suficiente para caracterizar poder de mercado.3 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. Por caracterizar-

se como um produto homogêneo, o preço do GLP envasado é  relevante vetor de escolha 
do consumidor4 e o custo de troca de fornecedor é muito baixo.5  

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

por mais de 96% das vendas de GLP envasado em todo o país.6 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 

à sua rede de revenda. A venda direta ocorre por conta de eficiências locais e são adequadas 

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. 
4 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. 
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o foco das autoridades deve ser em preservar a concorrência salutar entre agentes 

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 

na transparência e disponibilidade de informações para os agentes do setor. Assim, espera-se 

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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Esse efeito é frontalmente contra o propósito explicitado pela ANP de manter a capilaridade 
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 

contribuir para ambiente competitivo mais salutar, com benefícios para o consumidor.  
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Introdução 

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 

alternativos de suprimento, e restrições à competição, com prejuízo ao consumidor final. 
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2. A Cadeia Produtiva do GLP 

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 

 
Fonte: ANP.7 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 

refinarias e unidades de processamento de gás natural (UPGNs) pertencentes à Petrobras.8 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 

transportado para as engarrafadoras essencialmente através de gasodutos.9 O transporte de 

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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revenda. Assim, quanto mais distante da base de engarrafamento, mais elevado costuma ser o 

preço de venda do produto.10 

Figura 2 - Localização das bases de suprimento              Figura 3 - Localização das Unidades de engarrafamento 

 
 
 

Fonte: Sindigás11 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. 
11 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. 
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jurisprudência em matéria concorrencial geralmente considera cada estado brasileiro como um 

mercado relevante distinto.14  

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 

custos irrecuperáveis (sunk costs)16 na atividade de distribuição de GLP associada à 

especificidade dos ativos,17 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 

 
       Fonte: ANP (vendas de janeiro a setembro de 2014). Elaboração: LCA 
                                                
 
14 SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.  
15 SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.  
16 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. 

Região UF HHI P13 HHI OUTROS Região UF HHI P13 HHI OUTROS
AC 0,66 0,56 AL 0,26 0,32
AM 0,55 0,60 BA 0,28 0,35
AP 0,41 0,49 CE 0,31 0,32
RO 0,52 0,43 MA 0,25 0,32
RR 0,70 0,51 PB 0,34 0,22
PA 0,33 0,33 PE 0,26 0,22
TO 0,32 0,34 PI 0,32 0,40
ES 0,27 0,37 RN 0,35 0,21

MG 0,22 0,26 SE 0,30 0,24
RJ 0,29 0,23 DF 0,29 0,35
SP 0,21 0,24 GO 0,22 0,23
PR 0,22 0,24 MS 0,24 0,30
RS 0,30 0,25 MT 0,23 0,30
SC 0,23 0,24

SUDESTE

SUL

NORTE
NORDESTE

CENTRO-
OESTE
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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 

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 

suficiente para caracterizar poder de mercado.19 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 infraestrutura21 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 operação22 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 

de participação de mercado dada a rivalidade entre as distribuidoras, ainda que se verifique 

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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Box 1 – Custos e Economias de Escala 

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 

competem no mercado.24  

 
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 

envasado é feito para toda a região através de rodovias e vias fluviais.  

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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distribuidoras ali atuantes frente à ameaça de entrada de novos concorrentes. Assim a 

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) 

 

                                                
 
25 Pesquisa Nacional de Amostra de Domícilios – IBGE. 
26 Fonte: Pesquisa interna do Sindigás. 
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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 

rede de revenda exclusiva, o que passou a ser permitido desde a Portaria ANP Nº 297/2003. 

 

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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Produtos (SIMP), que permite à ANP monitorar o fluxo de derivados do petróleo na cadeia a 

jusante.  

Entendemos que esta obrigação adicional faria com que os revendedores fornecessem 

à ANP dados de comercialização por meio eletrônico quando operando no mercado atacadista. 

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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capilaridade, haveria demanda reprimida pelo produto dada a sua essencialidade e baixo nível 

de substitutibilidade.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.  

Em municípios como Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Acre, a distribuição de GLP 

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 SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB 
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uma alternativa para abastecimento com, por exemplo, as distribuidoras atuando com 

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 

quanto por motivo de maior eficiência logística. Ambas as motivações possuem aspectos pró-

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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Figura 4 – Fluxo Indústria-Varejo-Consumidor 
 

 
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 

propriamente, dado que a maior agregação de valor na cadeia do produto se faz através da 

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, 

                                                
 
30 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. 

VAREJO

• Formas de organização
• Canais de venda

Informações sobre o 
consumidor

Informações sobre os 
produtos

CONSUMIDORINDÚSTRIA
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tais como canais de teleatendimento, entrega programada, assistência técnica, procedimentos 

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 

por trocar de bandeira e não atuar mais com a marca do distribuidor. Neste caso, é de 

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 ARAÚJO JÚNIOR, J.T. O Papel da Marca no Setor de GLP. Ecostrat Consultores, julho de 2010. 
32 Informações obtidas pela LCA em pesquisa primária realizada junto a associadas do Sindigás. 
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serviços, seja pela manutenção sem interrupções da concorrência entre as diversas marcas no 

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 

densidade de demanda, as empresas distribuidoras tenderão a optar por não atuar no varejo, 

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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avaliação da eficiência de atuação dos revendedores multibandeira e de outras marcas que ali 

atuam.  

 

 

Figura 5 – Estrutura competitiva na revenda 

 
Elaboração: LCA Consultores. 

 

 

4. Razões para distintos arranjos de 
comercialização do GLP envasado 

O mercado de GLP envasado convive com o enorme desafio da capilaridade, devendo 

estar presente em mais de 95% dos domicílios brasileiros, além de estabelecimentos 

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 

diluição dos custos fixos.34 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 SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB 

Distribuidora Revendedor Consumidor

Consumidor
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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 

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 

integração vertical plena. O conceito de dupla margem, por exemplo, não se aplica nesta 

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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é um preço final ao consumidor maior do que ele encontraria caso houvesse uma integração 

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. 

Fonte: MOTTA, M. Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press, 2004. 
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Considerações Finais 

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 

outros revendedores devem contribuir com a ANP fornecendo informações sobre a destinação 

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. Espera-

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

25 de Junho de 2015 

Sumário Executivo 

3 

Set/2013 
Nota Técnica Nº 247 da 
Superintendência de 
Abastecimento (SAB/ANP) 
 Iniciou discussão sobre a 
necessidade de revisão da 
regulamentação sobre as 
atividade de distribuição e venda 
de GLP 

Notas Técnicas Nº 068 e 084 da Coordenadoria 
de Defesa da Concorrência (CDC/ANP) 
 Distribuidoras atuam na revenda motivadas por 
ganhos de eficiência e aproveitamento de ativos já 
existentes  
 Participação é insuficiente para gerar efeitos 
prejudiciais nos mercados de: (i) P13; (ii) P20 e P45  

Parecer LCA para o Sindigás 
 Venda direta dos distribuidores decorre de 
eficiências logísticas e são adequadas para o 
desenvolvimento de estratégias de mercado 
 Existe rivalidade entre as distribuidoras 
 Não se reconhecem incentivos para uma 
distribuidora causar prejuízo à sua rede de 
revenda 

Out-Dez/2014 

Dez/2014 

Notas Técnicas Nº 
211 e 212 da SAB 
 Recomendou a 
proibição da 
comercialização direta 
entre distribuidores e 
consumidores 

Pareceres Nº 73 e 75 da 
Procuradoria-Geral 
 Alegou que Notas Técnicas 
da SAB careciam de 
fundamentação adequada 
 Recomendou manifestação 
da CDC e da SEAE 

Ago/2014 
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Nota Técnica Nº 151/SAB recomenda restrições ao mercado sem 
fundamentação técnica, com dano às atividades privadas, sem ganhos para o 

consumidor 

Sumário Executivo 

4 

Abr/2015 

ANP coloca em Consulta 
Pública (Nº 05 e 06) as 

minutas que autorizam a 
comercialização direta do 

distribuidor para o 
consumidor 

Nota Técnica Nº 151 da SAB 
 Recomenda à ANP vedar a 
participação das distribuidoras 
na revenda de P13, P20 e 
P40 

Mai/2015 

Nota Técnica Nº 012 da SAB 
 Propôs a realização de Consulta Pública 
estabelecendo os requisitos mínimos para 
a comercialização de GLP 
 Manteve na minuta proposta a permissão 
de verticazalização do distribuidor no 
mercado de revenda 

Jan/2015 

 Panorama do setor e marco regulatório 
 Relações entre distribuidores, 

revendedores e consumidores 
 Razões para distintos arranjos de 

comercialização do GLP envasado 
 Considerações finais 
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 Panorama do setor e marco regulatório 
 Relações entre distribuidores, 

revendedores e consumidores 
 Razões para distintos arranjos de 
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 Considerações finais 

 

Panorama do Setor de GLP no Brasil 

 GLP é um produto homogêneo, de 
caráter essencial, presente em 95% 
do lares do Brasil1 

 Residências representam 78% do 
consumo aparente de GLP 

 Abastecimento pulverizado por todo 
território é garantido através de mais 
de 59 mil revendedores de GLP, 
responsáveis por 95,5% das vendas 
totais ao consumidor2  

 Atividade de revenda é 
caracterizada por baixas barreiras 
à entrada 

 

 

.  

 

 

Risco de desabastecimento  

Necessidade de estoques 

7 

1 PNAD/IBGE 
2 Nota Técnica ANP Nº 151/SAB/2015 

 Principais características da atividade 
de distribuição:  
 Custos fixos elevados 
 Importância de economias de escala 
 Relevância da rede de revenda 

 21 distribuidoras de GLP atuando no 
país2 
 Distintos níveis de concentração por 

estado 

 Segundo a SEAE3, é baixa a 
probabilidade de exercício de poder 
de mercado na distribuição: 
 Produto homogêneo 

 Competição por preços 

 Baixo custo de troca de fornecedor 
3 SEAE – Ofício  Nº 4769/2003/SDE/GAB 
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Marco regulatório atual 

 Resolução ANP Nº15/05 
 Autoriza as distribuidoras a  

comercializarem GLP envasado 
para revendedores e 
consumidores finais 

 Portaria ANP nº297/03 
 Autoriza a venda de GLP 

envasado entre revendedores 
que comercializam produto dos 
mesmos distribuidores 

.  

 Lógica do mercado justifica a 
pluralidade de arranjos de 
comercialização 
 Necessidade de atendimento a 

pulverização do mercado 

 Relevância da eficiência logística 

 Pressão por ganhos de escala 
acirra a competição entre os 
agentes 

Necessidade de estoques 

8 

 Panorama do setor e marco regulatório 
 Relações entre distribuidores, 

revendedores e consumidores 
 Razões para distintos arranjos de 

comercialização do GLP envasado 
 Considerações finais 
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Vendas entre Distribuidor e Revendedor 

 Historicamente, distribuidoras de 
GLP surgiram com foco em 
engarrafamento de gás e venda 
direta ao consumidor 

 Dinâmica de distribuição e venda 
alterou-se significativamente por 
conta da massificação do uso 
gás de cozinha no Brasil 
 Aumento da penetração de GLP em 

localidades mais distantes dos 
centros distribuidores 

 Necessidade de acesso rápido e 
local a fornecedor de GLP é 
imperativo à dinâmica da atividade 
 
 

 Aumento da complexidade da 
cadeia de distribuição tornou a 
eficiência logística um 
importante vetor de agregação 
de valor 
 Estabelecimento de redes de 

revenda representam ganhos de 
escala, essenciais para a viabilidade 
econômica da distribuição 
 

 Distribuidoras têm incentivos de 
aumento de vendas para diluir 
elevados custos fixos de 
distribuição 
 Revendedores monobandeiras ou 

multibandeiras 
 

10 

Venda entre revendedores 

 Venda entre revendedores 
garante maior flexibilidade de 
organização do mercado 

 Garante a capilaridade e a  
segurança de abastecimento em 
localidades remotas 
 Exemplo: Em municípios de grande 

extensão territorial (Regiões Norte e 
Centro-Oeste), revendedores de 
maior porte efetuam a venda de GLP 
para revendedores menores, mais 
próximos ao consumidor final 

 Entretanto, o marco regulatório não 
estabelece obrigatoriedade de 
envio de dados de venda de 
revendedoras atuando no atacado 
 Possibilidade de evasão fiscal e 

venda de GLP para revendedores 
clandestinos 

 Falta de controle e rastreabilidade 
das transações 

 Distribuidoras são obrigadas a 
informar todas as vendas de 
envasados à ANP 
 

 
 

11 
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 Dada a natureza de produto 
homogêneo do GLP, distribuidoras 
desenvolvem estratégias de 
diferenciação dos serviços de 
atendimento ao consumidor 
 Ex: pós venda, horário de atendimento 

estendido, programas de fidelização 

 Qualidade do serviço prestado é um 
importante instrumento para 
construção de reputação e 
preservação/ampliação de 
participação no mercado 

 

 Venda direta dos distribuidores aos 
consumidores permite o 
desenvolvimento de curvas de 
aprendizado em vendas e 
relacionamento 
 Conhecimento e padronização de 

procedimentos podem ser 
posteriormente transferidos à rede de 
revenda  

 Venda direta pode ser adotada como 
estratégia pontual para garantir a 
continuidade de presença da marca 
em caso de perda de revendedor local 
 

12 

 
 
Venda direta dos Distribuidores para os Consumidores 

 
 
Venda direta dos Distribuidores para os Consumidores 

 Atuação na venda direta representa 
4,5% do faturamento das 
distribuidoras e está concentrada 
em regiões próximas às 
unidades de engarrafamento 

 Custos de transporte reduzidos e 
utilização de ativos já existentes 
possibilitam às distribuidoras auferir 
ganhos de eficiência na atividade 
de revenda 

 Eficiência de custos da distribuidora 
está limitada a um raio geográfico 
 Revendedores continuam a atuar 

nestas áreas 

 

 

 Aumento da complexidade e 
custos logísticos de transporte 
tornam a estrutura de custos dos 
revendedores mais eficiente 

Estrutura competitiva na revenda 

13 

Distribuidora Revendedor Consumidor

Consumidor

Elaboração: LCA Consultores. 
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 Panorama do setor e marco regulatório 
 Relações entre distribuidores, 

revendedores e consumidores 
 Razões para distintos arranjos de 

comercialização do GLP envasado 
 Considerações finais 

 

Comercialização direta no varejo das distribuidoras não 
prejudica a competição  

15 

 Dada a relevância dos 
revendedores na ampliação da 
carteira de clientes e escala da 
operação de distribuição, não se 
reconhecem incentivos para uma 
distribuidora causar prejuízo à 
sua rede de revenda 

 Venda direta dos distribuidores 
decorre de eficiências logísticas e 
são adequadas para o 
desenvolvimento de estratégias de 
mercado 

 Prática de preços diferentes para 
distintos canais de venda não é 
suficiente para caracterizar uma 
prática anticompetitiva 

 Cada forma de comercialização 
implica custos distintos 

 É natural que a atuação de uma 
distribuidora no varejo gere 
pressões competitivas sobre 
revendedores de outras empresas, 
pois existe rivalidade entre as 
distribuidoras 
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Organização atual do mercado de GLP no Brasil gera um 
resultado eficiente 

 Não se encontram neste 
mercado características que 
justifiquem a predominância de 
integração vertical plena 
 Conceito de dupla margem não se 

aplica, pois não há monopólio nos 
dois segmentos de mercado 

 Redução de preço de algumas 
distribuidoras devem ser 
compreendidas como acirramento 
competitivo local e não como 
dano à concorrência 

 Impedir a comercialização entre 
distribuidoras e consumidor final 
resultaria em um arranjo de 
mercado menos eficiente 
 Criação de reserva de mercado para 

atividade de revenda poderia limitar 
a rivalidade entre as distribuidoras 

 

16 

 
 

 Panorama do setor e marco regulatório 
 Relações entre distribuidores, 

revendedores e consumidores 
 Razões para distintos arranjos de 

comercialização do GLP envasado 
 Considerações finais 

 

69



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Sumário Executivo: Reunião SEAE 25 de junho de 2015

Considerações finais 

 Marco regulatório pode ser 
aprimorado 
 Necessidade de atribuição de 

simetria nas obrigações regulatórias 
a distribuidores e revendedores no 
que diz respeito ao envio de 
informações 

 Revendedores devem fornecer 
informações de venda à ANP, para 
controle de clandestinos 

 Com maior base de dados 
recebidos, ANP conseguirá controlar 
situações fraudulentas em relação 
ao ICMS de diferentes estados, por 
exemplo 

 Concentração de mercado é 
condição necessária mas não 
suficiente para caracterizar 
poder de mercado 

 Restrição à comercialização 
pode reduzir a rivalidade 
entre os distribuidores ao 
criar reserva de mercado aos 
revendedores, sem nenhuma 
contrapartida positiva para a 
sociedade 
 Geração de menor eficiência 
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www.lcaconsultores.com.br 
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Sumário Executivo 
A LCA Consultores foi contratada pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 

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 

Do ponto de vista do bem-estar do consumidor, no modelo de recarga fracionada o 

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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Introdução 
A LCA Consultores foi contratada pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 

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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2. O setor de Gás LP no Brasil  
 

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 

até 13 kg (P-13) de Gás LP em circulação no Brasil. A estrutura do setor no Brasil ainda 

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

                                                           
1 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-dos-
distribuidores-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/panoramasetorgasemmovimento-
abril2017.pdf. Acesso em 08/06/2017 
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vasilhames. Estudo do IBP4, elaborado pelo ILOS5, mostra que 60% do consumo de Gás 

LP se concentra nas regiões Sul e Sudeste.  

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 

                                                           
4 Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustívei. Disponível em: 
http://www.gasescombustiveis.com.br/premioGás LP/wp-
content/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 
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consumo de Gás LP no país. O consumidor tem à sua disposição diversas opções de 

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 (%) 

Envasado   

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% 

Total 122.686.147 100% 

  

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. 

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 

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. 

Fonte: Sindigás. Elaboração LCA. 
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Entre os vasilhames disponíveis para o segmento residencial, o P-13 é o mais utilizado, 

representando mais de 90% dos vasilhames em circulação, o que, segundo estimativas 

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.  

  

                                                           
12 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 
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Gráfico 1 – Alteração na demanda de Gás LP 

 

 

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 

capita de até R$ 170), programas como o Bolsa Família20 subsidiam o consumo de Gás 

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 

                                                           
17 Copernicus: Marketing Consulting and Research, “Sindigás: Estudo Estratégico”, de julho de 2014 
18 Em oposição aos apartamentos e condomínios de casas por exemplo. 
19 Fonte: Caixa Econômica Federal. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-
familia/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. 
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quatro empresas do setor contam com essa tecnologia. Usualmente, existe um 

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 recebê-

lo 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 

atribuído a uma atividade pode ser caracterizado como desutilidade*, sendo ele, portanto, um custo para o 

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 
 
24 Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/perguntas/247-consumidores/2683-quanto-deve-pesar-o-
botijao-cheio-no-momento-da-compra. Acesso em 11/05/2017.  
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executar transações. Um exemplo desses custos era a necessidade do consumidor de se deslocar até uma 

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)  

 

                                                           
25 Fonte: IPEA e ANP 
26 Os valores refletidos no gráfico já são relativos ao preço de retirada na revenda 
27 Segundo informações do Sindigás 

Fonte: ANP e IBGE. Elaboração: LCA Consultores 
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A existência de programas sociais que subsidiam o consumo de Gás LP, como o Bolsa 

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 

capacitados e treinados para emergências32. Sendo assim, devido aos altos custos 

envolvidos (construção da estrutura adaptada, instalação de tanques estacionários, 

atividades de manutenção, menor possibilidade de otimização de rota) e, inclusive, o 

                                                           
28 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 
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maior preço de compra do gás no produtor nesse modal, o fornecimento de Gás LP a 

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 

aos requisitos estabelecidos na regulação. 

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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Entre os requerimentos para habilitação, o artigo 6º inciso V determina que para 

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 

37. Neste sentido, as distribuidoras fazem a inspeção visual dos vasilhames no 

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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Com dados disponíveis no âmbito do Programa Nacional de Requalificação de 

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 

único distribuidor de Gás LP, do qual exibe marca comercial ou de outro revendedor 

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 

                                                           
33 Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/distribuicao-e-revenda/distribuidor/glp/requalificacao-
inutilizacao-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 
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e a comercialização, indicação de que o gás é inflamável, cuidados com instalação, 

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 

sustentabilidade econômico-financeira do negócio esteja garantida.  

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 

                                                           
35 Disponível em http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletins-
anp/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 
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secundária, se o Gás LP chegar através de caminhões tanque) o Gás LP segue para 

uma base de envase de vasilhames, ou via caminhão tanque para uma base satélite de 

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 

                                                           
37 Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo, fevereiro de 2017. Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-
renovaveis/publicacoes/relatorio-mensal-do-mercado-de-derivados-de-petroleo/2017. Acesso em 
30/04/2017 
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produtor, que inclui custo da matéria-prima, frete de transferência e impostos38. A 

segunda inclui as margens de revenda e margem de distribuição. Estes valores são 

sumarizados na Tabela 2 abaixo. 

 

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

 Custos R$ (%) P-13 

 

 

Preço de 
faturamento do 
produtor  

  

Matéria-Prima R$ 13,13  23% 

Impostos Federais (CIDE, PIS, 

COFINS) 

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% 

 

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. 

Fonte: Ministério de Minas e Energia  
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operação dos caminhões (combustível e equipe) de entrega, tanto de envasados como 

de granel.  

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 ganha-

se 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 P-

13, 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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Segundo informações obtidas através de entrevistas com as empresas distribuidoras 

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 

quantidades pré-definidas, tendo pouca representatividade no consumo total de Gás LP do país.  

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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realizando a entrega em residências através de um caminhão bob-tail. A segunda seria 

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 

caminhões será feita na apresentação dos dados do modelo mais à frente.  

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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Energia (MME)41 e aplicado um desconto de 5%, em linha com um dos benefícios 

sugeridos do modelo de que haveria redução de preços ao consumidor.42 

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 

                                                           
41 Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-
renovaveis/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 
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Resolução ANP nº 49 de 2016. A regra contábil para o período de depreciação deste 

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 

jornada de 8 horas diárias. Isso significa que ela terá 100% de êxito nas suas vendas, 

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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esta empresa hipotética, pois é a média de participação das empresas distribuidoras 

líderes nos Estados. Esta empresa também não consegue realizar a destroca de 

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  
 

 

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.  

Prazo (meses) 48
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 288 8.640

Em P-13 22 665

Share 100%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15,0 32 960

Volume entregue por cliente (kg) 9,0
Preço (R$/Kg) 4,22
Investimento Inicial (Bobtail) 345.000

Caminhão (R$) R$345.000

Nº de caminhões 1
Vasilhames (R$) R$0

Custos R$1.347 R$40.395
Distribuidor

Custo de aquisição do GLP no distribuidor (R$/kg) R$3,26 R$939 R$28.166
Revenda

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$208 R$6.246

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%
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Gráfico 3 - Hipótese de alteração de quilometragem diária 

Análise do VPL do cenário de revenda com fraude 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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%
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Gráfico 5 – Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda com fraude  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Análise de VPL do cenário de revenda com fraude 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  
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No cenário de revenda líder de mercado, (no qual a empresa não enche vasilhames 

de terceiros), mesmo tendo êxito48 em 45% das suas tentativas de recarga, o VPL do 

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 Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 130 3.888

Em P-13 10 299

Share 45%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15,00 14 432

Volume entregue por cliente (kg) 9,00
Preço (R$/Kg) 4,22
Investimento Inicial (Bobtail) 345.000

Caminhão (R$) R$345.000

Nº de caminhões 1
Vasilhames (R$) R$0

Custos R$830 R$24.904
Distribuidor

Preço de Faturamento do Distribuidor R$3,26 R$422 R$12.675
Revenda

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$208 R$6.246

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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Gráfico 7- Hipótese de alteração de quilometragem 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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%
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Gráfico 8 – Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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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Gráfico 9– Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  
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viável economicamente em nenhuma circunstância, não sendo rentável nem no curto e 

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 

de Gás LP consegue vender algo em torno de 428 toneladas. Para ser minimamente 

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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Tabela 9 – Variáveis de entrada do cenário base de distribuidora com fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

vasilhames só considera 45% do volume, uma vez que o resto será enchimento ilegal 

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.  

 

 

 

Prazo (meses) 120
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 14.400 432.000

Em P-13 1.108 33.231

Share 100%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15,0 1600 48000

Volume entregue por cliente (kg) 9,0
Preço (R$/Kg) 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 R$48.746 R$1.462.388
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
Distribuição Final

Custo de Folha Equipe Base (R$) R$429 R$12.861

Operador (R$/mês) R$1.608 5 5                             

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$10.410 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) R$3,20 R$4.671 R$140.143
Impostos (R$/kg) R$0,87 R$12.528 R$375.840
IRPJ/CSLL 34%
WACC Nominal (ao ano) 13,4%

Wacc Real (ao ano) 8,5%
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Gráfico 11 - Hipótese de alteração de quilometragem 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude  

 

  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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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Gráfico 12- Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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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Gráfico 13 - Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude  

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  
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A seguir, será feita a análise do cenário em que a empresa se estabelece como 

distribuidora e não comete fraude.  

Tabela 12 - Variáveis de entrado do cenário base de distribuidora líder de 
mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Prazo (meses) 120
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 6.480 194.400

Em P-13 498 14.954

Share 45%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15 720 21.600                   

Volume entregue por cliente (kg) 9
Preço (R$/Kg) 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 R$33.381 R$1.001.444
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
Distribuição Final

Custo de Folha Equipe Base (R$) R$429 R$12.861

Operador (R$/mês) R$1.608 5 5                             

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$10.410 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) R$3,20 R$4.671 R$140.143
Impostos (R$/kg) R$0,87 R$5.638 R$169.128
IRPJ/CSLL 34%
WACC Nominal (ao ano) 13,4%

Wacc Real (ao ano) 8,5%
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Gráfico 15 - Hipótese de alteração de quilometragem 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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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Gráfico 16 - Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  

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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Gráfico 17 - Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Elaboração: LCA Consultores  

Elaboração: LCA Consultores  
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A Tabela 15 apresenta um resumo dos cenários base apresentados.  

Tabela 15 – Resumo dos cenários base apresentados 

 

 

 

 

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 

Elaboração: LCA Consultores  

Com fraude Sem fraude Com fraude Sem fraude

VPL -R$505.544 -R$691.688 R$3.111.619 -R$36.596.640

Modelo 1 - Revenda Modelo 2 - Distribuidora
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O modelo de recarga fracionada coloca a manipulação do Gás LP e o enchimento de 

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* 

chegou a reconhecer em 2013 que o estado de conservação dos vasilhames constituía um grave perigo 

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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Um acidente na Nigéria***, no dia 24 de dezembro de 2015, é um outro exemplo extremo do risco da 

ausência de controle sobre as plantas de distribuição de gás. Em Abuja, um grande número de pessoas 

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 
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que afeta todas as etapas de distribuição, com efeitos importantes sobre o bem-estar 

social.  

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.   

 

 

 

 

                                                           
55 Disponível em: http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/boletins-
anp/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. 
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Box 5 - Experiência internacional: informalidade e fraude  

A agência reguladora do Uruguai, a URSEA, reconhece* que existe muita informalidade na atividade de 

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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lembrar que para as famílias em situação de pobreza, o Bolsa Família subsidia a compra 

de Gás LP.  

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-analise-
de-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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Considerações Finais 

A aprovação do modelo de recarga fracionada não encontra sustentação do ponto de 

vista da racionalidade econômica, apontando para um resultado de análise de custo-

benefício 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 pré-

medidos 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 

117



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

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

Parecer LCA – p. 47 

manda a lei, existe um desestímulo para a empresa distribuidora, dona da marca, fazer 

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 

dos consumidores. 

Equipe técnica
Cláudia Viegas – Diretora de Regulação Econômica. Doutora em economia.
Fernando Sakon – Analista de Projetos Sênior. Economista.
João Vitor Marchi – Analista de Projetos. Economista.
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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. 

Dentre eles, destacam-se: 1) obrigatoriedade de marca em alto relevo nas embalagens 

e; 2) proibição do enchimento de recipientes de outras marcas. Estes dois mecanismos, 

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.  

                                                
 
1 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-do-
GLP_Abril_2018.pdf>. Acesso em: 19/10/2018. 
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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 
serviço e, neste quesito, logística é fundamental.  

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 

mesmo estando em quase todas as residências do Brasil o setor de GLP não consta 

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: 
 

121



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

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

 

LCA Book Sindigás - p.4 

    

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.  

O presente trabalho, estruturado em quatro capítulos, avalia os aspectos supracitados, 

ilustrados pelo infográfico abaixo. Conclui-se que no Brasil, a estrutura normativa prima, 

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-for-
LPG-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-explosions-
since-2007/>. Acesso em 28/08/2018. 
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2. Efeitos da regulamentação atual do setor 
de GLP no Brasil 

O GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) é um energético 

essencial para a sociedade brasileira. Presente em 100% 
dos municípios e em aproximadamente 66 milhões de 
residências.  

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 

32 gramas de GLP8. Ainda, de acordo com estatísticas do Corpo de Bombeiros do 

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. 
 

Segurança é o pilar da 
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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. 

Nesse contexto, destaca-se o Código de 

Autorregulamentação de 1996, pelo qual se definiu a 

obrigatoriedade de estampagem da marca, a restrição de 

enchimento apenas nos botijões próprios, a 

implementação de sistema de requalificação de botijões 

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-do-
GLP_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.  

13); o recipiente deverá conter lacre de inviolabilidade da válvula que informe a 

marca do distribuidor responsável pelo recipiente (Art. 16)17; é vedado ao revendedor 

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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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.  

O acompanhamento mensal do processo de compra, inutilização e requalificação de recipientes, 

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.  

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, 

portanto, da possibilidade de haver responsabilização do 

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 

processos de segurança que evitem qualquer tipo de problema que possa gerar um 

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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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. 

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 

previsão regulatória, os consumidores podem trocar de marca de recipiente pagando 

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. 
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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 

um recipiente em perfeitas condições. 

A portabilidade e a destroca de recipientes fazem com que o consumidor possa trocar 
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-e-
destroca>. Acesso em 18/10/2018.  
21 Mais à frente, serão apresentadas simulações econômicas que ilustram os efeitos da eficiência 
logística do sistema atual. 
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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.  

Do exposto, nota-se que a regulação do setor de GLP tem a segurança como aspecto 

principal, que resulta na marca ser um elemento de grande relevância para as 

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 

 

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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a.  Relevância da marca 

Sob a ótica do consumidor, a marca em alto relevo 

permite identificar a empresa responsável pelo 

recipiente, possibilitando que ele associe a informação 

da marca com o histórico de segurança e de nível dos 

serviços prestados. O consumidor não deseja ter em sua 

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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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 

custos de medição para o consumidor. É provável que, para continuar 

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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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 

estudo, consumidores podem ter incerteza quanto às características/qualidade dos 

produtos oferecidos pelos vendedores (SHAPIRO, 198227). 

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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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. 

No caso do setor de GLP, caso não houvesse marca em alto relevo, que permite a 

rastreabilidade do recipiente, consumidores teriam incerteza quanto ao cumprimento 

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 

                                                
 
29 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. 
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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 

da reputação da marca. 

b.  Competitividade 

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 
das empresas em cumprir com algum nível de 
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 

da futura operação, assim como define alguns pré-requisitos, visando verificar e garantir a 

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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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 

recipientes estacionários de GLP; c) Sistema de combate a incêndio das instalações; d) Cópia 

autenticada da Licença de Instalação (LI) dentro do seu prazo de validade, em nome da 

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 não-

destrutivos, 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 
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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 

mínimas operacionais, visando a sustentabilidade do abastecimento de GLP no país. 

Desta forma, é necessário um processo de autorização para atuar legalmente no 

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-do-
GLP_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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Figura 3 - Processo de distribuição do GLP  

 
Fonte: Copagaz; Parecer 6/2017/CGAA4/SGA1/SG do processo no 08700.002155/2017-49 do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

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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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) 

 Etapa  Custos (%) P-13 

  
  
Preço de faturamento 
do produtor  
  

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% 

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 

aproximadamente 45% do preço da embalagem de 13 kg 

(P-13) entre 2010 e 2017. As distribuidoras e 

revendedoras ficam com 55% do preço, tendo ainda que 
ser debitados todos os custos operacionais, uma vez 

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.  

Setor concentrado, com 

rivalidade: um terço das 

vendas mensais são feitas 

via troca de marcas por 

parte dos consumidores 
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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) 

Empresa 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, 

constam 17 variáveis (não indicadores) que podem influenciar na análise do grau 
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/dee-
publicacoes-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/publicacoes-
institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>. 
Acesso em 16/07/2018.  
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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 

mês40. Assim, aproximadamente um terço das vendas mensais de GLP no Brasil 
são feitas via troca de marcas por parte dos consumidores, o que demonstra, na 

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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Tabela 3 - Distribuição das destrocas por distribuidora  

Distribuidora 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 

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 

resposta às próprias exigências dos consumidores, 

como pode ser constatado na pesquisa da Copernicus 

Marketing and Research42 que elaborou 750 entrevistas 

com consumidores de GLP em 2014. 

                                                
 
42 Disponível em: http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20-
%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf. Acesso em 24/08/2018.  
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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 

elementos como confiança na distribuidora e nos 

entregadores, agilidade no atendimento, assim como a 

qualidade dos recipientes são importantes motivadores 

da compra de GLP. Cerca de 71% dos entrevistados afirmam que os entregadores são 

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 

praticamente todas as residências do país.   

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-consumidores-
registraram-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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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 

sejam seguidos.  

Problemas similares são apontados em outras iniciativas como a recarga 
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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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, 

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

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 kg46. 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 

recipientes que não são de sua marca, cometendo fraude. Neste caso, o Market Share da 

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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Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 5 anos.  
 

O exercício mostra que o modelo de recarga fracionada não é viável, uma vez que o VPL do 

projeto é negativo, tanto quando a empresa comete fraude (- R$ 505,5 mil) ou é a empresa líder 

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 

 

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.  

  

- R$ 691,7 mil
- R$ 505,5 mil

Revenda - Líder Revenda-Fraude

- R$ 36,7 milhões

R$ 3,1 milhões

Distribuidora - Líder Distribuidora - Fraude
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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/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 

segurança, que exige que os processos de manutenção e enchimento sejam feitos pelas 

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.  

147



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

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

 

LCA Book Sindigás - p.30 

    

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.  

Figura 4 - Números da distribuição e revenda de GLP  

 

Fonte: Elaboração LCA Consultores.  

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-for-
LPG-a-review-of-experience-of-20-developing-countries>. Acesso em 23/08/2018.  
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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 

países da América Latina, Ásia e África, como o México, a Turquia e a África do Sul. De 

fato, dos vinte países em desenvolvimento analisados, apenas Gana50 tem um modelo 

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 

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. 

Exemplo de logística 

centralizada percorre quase 

7 vezes menos a distância 

atingida em modelo 

descentralizado, a um custo 

380% menor 
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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.  

Para simular a rota que o veículo faz entre a base e as residências que deve atender, 

utilizou-se o método de otimização linear conhecido como Traveling Salesman 

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.  

                                                
 
51 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. 
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Figura 5 - Distribuição das residências no espaço 

 

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 

recipiente à base e ainda retornar à sua residência. 
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Figura 6 - Trajetos no cenário descentralizado 

 

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, pré-

definido, o exercício aqui apresentado se torna válido por seu efeito comparativo em 

duas situações, utilizando-se os mesmos parâmetros de custo e demais hipóteses 

necessárias para as estimativas. 

152



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

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

 

LCA Book Sindigás - p.35 

    

Figura 7 - Trajetos no cenário centralizado 

 

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, 

manutenção, pneus e impostos.   Já o custo operacional de um caminhão de pequeno 

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-carro-
compacto-um-sedan-e-um-suv>/. Acesso em 12/09/2018.  
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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 
veículo consegue atender. Basta que o veículo atenda duas residências em uma 
única viagem para que a distância total percorrida nesse modelo seja inferior à do 
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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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 

de logística por recipiente seja menor, independentemente do veículo escolhido, do que 

o que recairia sobre o consumidor caso este fosse responsável pelo transporte. 

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 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 

condições de uso do recipiente pelos consumidores, ao mesmo tempo em que alonga a vida útil 

destes.  

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-e-
destroca>. Disponível em: 31/07/2018.  
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Fonte: Elaboração LCA Consultores. Obs: modelo de VPL a valores constantes com taxa de desconto de 4,0% a.a. (Selic 

Real). 

O custo de não se requalificar os recipientes é substancialmente maior, chegando a uma variação 

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 

centralizado.     

- R$ 1,5 bilhão
- R$ 2,5 bilhões - R$ 3,3 bilhões

- R$ 6,0 bilhões

15 anos 10 anos 5 anos
Base (Atual) Prazo de Inutilização
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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 

responsável pelo cumprimento da regulamentação em vigor e, em especial, a 

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 

preços e nível de serviço. Atualmente, cerca de um terço das vendas mensais de 
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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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 

naturais. 

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.  

 
  

 

Ganhos de Escala 

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.  

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. 

 

Maior vida útil do 
recipiente 

A requalificação periódica sob responsabilidade da distribuidora 

permite a otimização da vida útil do recipiente (45 anos). Arranjos 

alternativos, com redução da vida útil, implicariam em custos 

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

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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Ganhos de 
eficiência  

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 

benefícios diretos de redução dos custos de logística, há 

benefícios indiretos na redução de externalidades ambientais, 

resultantes da menor emissão de poluentes, e a 

comodidade/segurança ao consumidor de ter o serviço prestado 

em sua residência, inclusive a instalação do recipiente.   

 

 

 

 

Otimização dos 
custos de 

fiscalização e 
controle 

Sem a logística centralizada, a fiscalização teria que ocorrer na 

capilaridade da oferta do produto, impondo grande esforço e, 

consequentemente, maiores custos. Logo, os processos da ANP 

são beneficiados pela centralidade das operações do setor, nas 

diversas etapas produtivas (distribuidoras e requalificadoras, por 

exemplo). 

 

Atendimento de um 
maior número de 

consumidores 

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 

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

tem automóvel - chegando a aproximadamente 26% no Norte e 

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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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 

consumidor.  

Considerando-se os ganhos de escala e eficiência, a otimização de custos com 

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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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 

para a sociedade. 
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Sumário Executivo 

A Tomada Pública de Contribuição ANP nº 07/2018 busca coletar contribuições sobre 

dois temas que alteram significativamente a dinâmica do setor: recarga fracionada de 

GLP e comercialização de GLP em recipientes de outras marcas.  

Trazer a público a discussão desses temas é de grande importância, dado o impacto 

potencial de ações dessa natureza para a sociedade. 

A TPC ANP nº 07/2018, porém, não apresenta uma clara motivação, com diagnóstico 

de problema/falha de mercado a ser resolvido, indo na direção contrária ao que 

recomenda as boas práticas regulatórias. Tais práticas estão reunidas no documento 

“Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração da Análise de Impacto 

Regulatório”, da SAG/Casa Civil, que foi aprovado pelo Comitê Interministerial de 

Governança – CIG como recomendação de boas práticas para todos os órgãos da 

Administração Pública Federal.  

Uma Análise de Impacto Regulatório (AIR) tem como ponto inicial a delimitação do 

problema regulatório a ser analisado. A TPC ANP nº 07/2018, no entanto, define como 

resultado esperado da consulta a “avaliar eventual elaboração de ato normativo 

estabelecendo um período mínimo para o reajustamento do preço dos combustíveis”, 

ou seja, não há relação direta entre o que se estuda na TPC (recarga fracionada e 

comercialização de GLP em recipiente de outras marcas) e o resultado esperado. 

Assim, não é possível identificar qual é o problema regulatório que a ANP pretende 

analisar, trazendo grande insegurança ao mercado.  

Essa insegurança é reforçada ainda mais pelo fato do marco regulatório do GLP ter 

sofrido alterações recentemente. Os marcos regulatórios do setor de GLP foram 

promulgados em 2016, já tendo passado por uma revisão posterior. É necessário haver 

estabilidade regulatória, de tal forma que alterações de aspectos importantes da 
dinâmica do setor em curto espaço de tempo devem estar pautadas em um 
preciso diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, algo que a TPC ANP nº 

07/2018 não faz, que justifique a busca de aprimoramentos a despeito do curto espaço 

de tempo entre as mudanças propostas. Vale lembrar que as alterações em estudo na 

TPC nº 07/2018 não constam na Agenda Regulatória 2017-2018 da ANP.   
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A ampla utilização do GLP pela sociedade brasileira faz com que a regulação do setor 
seja voltada para a segurança do produto, uma vez que este é altamente inflamável 

e seu manejo inadequado pode levar a explosões, com perda de vidas e danos ao 

patrimônio. Por este motivo, tanto a comercialização de GLP em recipientes de outras 

marcas como a recarga fracionada são acertadamente proibidas pela regulamentação 

atual. Eventual revogação destas proibições teria efeitos negativos sobre os 
atuais incentivos para investimentos em segurança.  

Atualmente, a presença da marca em alto relevo garante a identificação dos recipientes 

por parte das autoridades e consumidores no caso de sinistros. A proibição do 

enchimento de recipientes de outras marcas garante que apenas a distribuidora que tem 

a marca em alto relevo no recipiente possa realizar o seu enchimento, sendo a única 

responsável pela sua requalificação e manutenção. Desta forma, há garantia da 
rastreabilidade e a responsabilização das distribuidoras em caso de sinistros e as 

empresas são incentivadas a investir nos processos de segurança visando 

minimizar defeitos e acidentes, de forma a manter a reputação de sua marca no 

mercado.  

A Portaria1 MME nº 334 de 1996 reconhece os benefícios do Código de 
Autorregulamentação (1996), responsável pela proibição do enchimento entre 
marcas que desincentivava os investimentos em manutenção. Somente por meio desta 

proibição garantiu-se os incentivos adequados para implementar o Programa Nacional 
de Requalificação (1996), atualmente sob coordenação da ANP, que é essencial na 

garantia da segurança do consumidor e da sociedade. Caso se alterasse tal proibição, 

haveria um retrocesso regulatório no tema, impactando negativamente o 
Programa Nacional de Requalificação, trazendo riscos à sociedade e aumentando 
os custos de fiscalização.  

Quanto à recarga fracionada, o recipiente pré-medido de 13 kg é o mais utilizado no 
Brasil, apesar da existência de recipientes menores, pois ele apresenta a melhor 

relação custo-benefício pro consumidor. O GLP pode ser armazenado tempo ilimitado 

e é de uso contínuo, quanto menor for o número de vezes que ele tiver que ser trocado, 

menos “custo de transação” será demandado dos consumidores (um recipiente de 13 

                                                
 
1 Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/portaria334.pdf>. Acesso em 
05/12/2018.  
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kg dura atualmente em média 45 dias). A recarga fracionada faria com que o consumidor 

tivesse que aumentar a frequência de compras.  

O modelo de recarga fracionada também faria com que o enchimento de GLP ficasse 

próximo aos consumidores aumentando os riscos de danos à sociedade. Atualmente o 

enchimento é feito em zonas industriais controladas. A requalificação seria afetada pois 

os caminhões de entrega à granel que atuariam na recarga fracionada não comportam 

o transporte de recipientes pré-medidos, ficando a cargo do consumidor a 
responsabilidade e custos associados ao processo. Somente 47% dos domicílios 

no Brasil tem ao menos um automóvel, ou seja, há parcela relevante da população que 

não poderia se deslocar com os recipientes, seja pra recarga ou pra requalificação. O 

consumidor também não poderia se utilizar da portabilidade irrestrita, que garante a 

troca de marca sem custos no ato da compra, uma vez que os recipientes não poderiam 

ser recolhidos pelas empresas de recarga fracionada.   

A LCA elaborou exercício quantitativo que verificou que o modelo de recarga fracionada 

móvel não é viável economicamente nas regras atuais do setor. Isto incentiva as 
fraudes de medicação e o enchimento de recipientes de outras marcas, com o 
mencionado efeito negativo do enchimento entre marcas sobre os incentivos aos 
investimentos em segurança. A dificuldade de fiscalização do enchimento pulverizado 

de recipientes, seja no modelo de recarga fracionada móvel ou estacionária, faz com 

que as normas vigentes ou as que venham a ser criadas sejam menos eficientes, por 

não contarem com os atuais ganhos de escala do setor, e acarretem em maiores 
custos para a ANP.  

As mudanças em análise pela TPC ANP nº 07/2018 apresentam riscos significativos 

para a sociedade, de tal forma que é necessário estudos mais aprofundados sobre o 

tema. A ANP precisa definir claramente qual é o problema que se procura solucionar e 

submeter a Análise de Impacto Regulatório (AIR) à apreciação da sociedade, conforme 

recomenda a Casa Civil da Presidência da República. Sem que se tenha claro o 

problema a ser resolvido/evitado, não se deve avançar com a elaboração de 

regulamentos. 
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Introdução 

O presente Parecer Econômico foi solicitado pelo Sindigás à LCA como manifestação 

do setor de distribuição de GLP na Tomada Pública de Contribuições ANP nº 07/2018 

(TPC ANP nº 07/2018), relativa à recarga fracionada de GLP e à comercialização de 

GLP em recipientes de outras marcas. 

Os temas da TPC ANP nº 07/2018 são de grande relevância para a sociedade brasileira, 

pois afeta a forma como o setor de GLP está organizado tendo assim reflexo em todo o 

mercado (oferta, demanda e autoridades). Atualmente o setor atua através da recarga 

e venda de GLP apenas em recipientes próprios (ou com marcas que tenha contrato) e 

com quantidades pré-medidas, isto é, a regulamentação proíbe a recarga fracionada de 

GLP e o enchimento entre marcas. Sendo assim, alterações regulatórias no sentido de 

permitir estas formas de comercialização GLP alteram significativamente a dinâmica do 

setor.  

Mudanças desta relevância requerem estudo aprofundado por parte do regulador, com 

participação da sociedade, por meio de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR) 

conforme sugerido pela OCDE em âmbito internacional e no caso brasileiro pela Casa 

Civil da Presidência da República, que recentemente divulgou o relatório “Diretrizes 

Gerais e Guia Orientativo para Elaboração da Análise de Impacto Regulatório”, que foi 

aprovado pelo Comitê Interministerial de Governança – CIG como recomendação de 

boas práticas para todos os órgãos da Administração Pública Federal.  

Em primeiro lugar, deve-se ter um claro diagnóstico sobre aquilo que se pretende 

corrigir/incentivar em um determinado mercado, para que se justifique a regulamentação 

pretendida. Feito esse diagnóstico, deve-se avaliar se a regulamentação proposta é 

aquela que atende os objetivos identificados com o menor risco de efeitos negativos 

para a sociedade, em suas diversas esferas (produtores, consumidores e governo). Sem 

que se tenha claro o problema a ser resolvido/evitado, não se deve avançar com a 

elaboração de regulamentos. 

Além disso, toda e qualquer mudança também deve zelar pela estabilidade das regras 

já conhecidas, visando a construção e manutenção de um ambiente de negócios 

favorável a investimentos, em atendimento aos anseios da sociedade. 
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Sobre esses dois aspectos, nota-se que a TPC em questão não endereça claramente 

sua motivação, ou seja, qual a falha de mercado que pretende corrigir, o que dificulta 

ainda mais a análise dos instrumentos propostos. Sem que se saiba o resultado 

pretendido, não é possível verificar se há instrumentos regulatórios alternativos que 

alcancem o mesmo propósito, com menos riscos/custos, trazendo assim maior benefício 

à sociedade. Com relação à estabilidade das regras, a Resolução ANP 49/2016 tem 

apenas dois anos, o que torna ainda mais imperioso a identificação clara de um 

diagnóstico do problema a ser resolvido/evitado que motive alteração regulatória em tão 

curso espaço de tempo. 

Este Parecer está dividido em dois capítulos. O primeiro trata dos princípios da boa 

regulação, que devem ser perseguidos em todo e qualquer ato normativo das Agências 

Reguladoras, bem como do Executivo e Legislativo. O segundo, sobre os 

questionamentos trazidos pela TPC ANP nº 07/2018, está divido em duas seções: a 

primeira trata da comercialização do GLP em recipientes de outras marcas e a segunda 

trata da recarga fracionada. Por fim, apresentam-se as considerações finais.  
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2. Princípios da boa regulação e o setor de 
GLP 

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), é um combustível essencial na Matriz Energética 

nacional. Distribuído em todo o território nacional, o GLP tem aplicações industriais, 

comerciais e residenciais, estando presente em mais de 90% dos domicílios brasileiros.   

O mercado de GLP é estratégico para o país pois o produto é amplamente utilizado nas 

residências para cocção de alimentos. Esta intensidade de uso confere ao produto 

importância ímpar, ainda mais considerando as dimensões continentais do Brasil e a 

necessidade de uma estrutura de distribuição eficiente, assim como as dificuldades na 

implantação em larga escala de soluções alternativas2.  

Em função deste aspecto estratégico, a distribuição e comercialização de GLP são 

atividades reguladas, sendo necessária a autorização da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) para exercê-las. Prezar pela boa regulação, seja no setor de GLP, seja nos 

demais setores regulados, é parte fundamental da atuação de todas as Agências 

reguladoras. Isto implica conduzir um constante esforço de atualizar, remover ou 

elaborar novas regulamentações visando ampliar o bem-estar social. Segundo a 

OCDE3: 

Qualidade regulatória requer que os países gerenciem o estoque 

de regulamentações vigentes e o fluxo de novas 

regulamentações para sustentar o crescimento e maximizar o 

bem-estar social. (OCDE, Policy Brief: improving the quality of 

regulation, 2009, p. 2) 

                                                
 
2 O Gás Natural, apesar de ser um importante energético para o Brasil, tem dificuldades de ser 
utilizado em locais mais afastados de centros urbanos, em função das ampla base de 
consumidores necessária para amortizar os custos elevados na implementação da sua rede de 
distribuição. Quanto a eletricidade, os fogões elétricos além de serem mais ineficientes que os 
de GLP, tem como maior dificuldade na implementação em larga escala o pico de consumo de 
energia que seria gerado, onerando o já sobrecarregado sistema de geração de energia elétrica 
nacional. A lenha, por sua vez, é um energético menos eficiente, que impacta negativamente o 
meio ambiente e a saúde de seus usuários, em função da queima e liberação em larga escala 
de Gás Carbônico (CO2) e micropartículas de fuligem.  
3 Em tradução livre. Disponível em: <https://www.oecd.org/regreform/regulatory-
policy/Policy%20Brief%20-%20Improving%20the%20Quality%20of%20Regulations.pdf>. 
Acesso em 03/12/2018.  

170



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

TPC ANP nº 07/2018 – Efeitos esperados do modelo de recarga fracionada e da comercialização de GLP em recipientes de outras marcas

 

Parecer LCA – p.7 

Um dos mecanismos que contribuem para o aprimoramento da atividade regulatória é 

a Análise de Impacto Regulatório (AIR). A Casa Civil da Presidência da República, por 

meio da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais (SAG), 

elaborou o documento “Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração da Análise 

de Impacto Regulatório”, que foi “aprovado pelo Comitê Interministerial de Governança 

– CIG como recomendação de boas práticas para todos os órgãos da Administração 

Pública Federal”4. Segundo o documento mencionado: 

A AIR é um dos principais instrumentos voltados à melhoria da 

qualidade regulatória. Consiste num processo sistemático de 

análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da 

definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das 

alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos 

pretendidos. Tem como finalidade orientar e subsidiar a tomada 

de decisão e, em última análise, contribuir para que as ações 

regulatórias sejam efetivas, eficazes e eficientes. (Casa Civil da 

Presidência da República, Diretrizes Gerais e Guia Orientativo 

para Elaboração da Análise de Impacto Regulatório, 2018, p.23) 

A elaboração de uma AIR visa municiar o regulador ou autoridade pública com 

possibilidades de atuação perante um determinado problema regulatório. O processo 

de análise não necessariamente deriva em um novo regulamento ou em uma alteração 

regulatória, pois nem sempre a melhor solução para o problema identificado é a 
uma intervenção do poder público no mercado. Sendo assim, o principal benefício 

da AIR é a reflexão sobre os potenciais impactos da regulação, mediante exploração 

das alternativas possíveis de ação5 (Casa Civil, 2018). A AIR é, em suma, um subsídio 
à tomada de decisão.  

O IBRAC – Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio 

Internacional reforçou - no âmbito da Tomada Pública de Contribuições nº 04/2018, com 

menção às TPCs ANP nº 1 a 6 de 2018 - a importância da elaboração das Análises de 

Impacto Regulatório (AIR), do diagnóstico preciso dos problemas regulatórios a serem 

                                                
 
4 Disponível em: <http://www.casacivil.gov.br/regulacao/apresentacao-regulacao-pasta/comite-
interministerial-de-governanca-aprova-as-diretrizes-gerais-e-roteiro-analitico-sugerido-para-
analise-de-impacto-regulatorio-diretrizes-air-e-o-guia-orientativo-para-elaboracao-de-analise-
de-impacto-regulatorio-guia-air/diretrizes_guia_air_cig_11junho2018.pdf>. Acesso em 
03/12/2018.  
5 Ver nota de rodapé 4 para fonte. 
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enfrentados pela regulação e visão coordenada e coesa na política e regulação nacional 

de combustíveis. Nessa manifestação, o IBRAC destaca6: 

[...] se deve garantir que todo o processo de AIR seja conduzido 

de forma transparente, assegurando-se a participação social dos 

agentes potencialmente afetados em todas as etapas cruciais do 

processo, inclusive para validação do problema, objetivos e 

alternativas regulatórias selecionadas.  

Em suma, é essencial que a ANP promova a realização de 

processo de AIR efetivo, o qual deve ser iniciado tão logo quanto 

possível, com a devida transparência fixada na legislação 

nacional, de forma a conferir eficiência e legitimidade ao 

processo de tomada de decisão da agência.     

A identificação adequada do problema regulatório é essencial para que a atividade 

regulatória atinja seus objetivos, uma vez que estes podem tomar diferentes formas e 

envolver diversos atores e setores. Segundo a Casa Civil, a boa regulação deve 

“considerar a distribuição dos seus efeitos entre diferentes atores e grupos” e “ser 

consistente com outros regulamentos e políticas”. Com base nas recomendações da 

OCDE, a Casa Civil sumarizou as características que pautam uma boa regulação, 

apresentadas no Quadro 1.   

Quadro 1 - Principais características da boa regulação  

a) Busca resolver problemas e alcançar metas claramente definidas e ser eficaz na 
consecução desses objetivos 

b) É fundamentada em evidências e proporcional ao problema identificado 

c) Estar fundamentada em uma base legal sólida 

d) Produz benefícios que justifiquem os custos 

e) Considera a distribuição dos seus efeitos entre os diferentes atores e grupos 

f) Minimiza os custos administrativos e eventuais distorções de mercado resultantes de 
sua implementação 

g) É clara e compreensível aos regulados e usuários 

h) É consistente com outros regulamentos e políticas 

                                                
 
6 Disponível em: <http://www.anp.gov.br/images/Consultas_publicas/2018/TPC/TPC4-
2018/TPC_4-2018.zip>. Acesso em 18/12/2018.  
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i) É elaborada de modo transparente, com procedimentos adequados para a 
manifestação efetiva e tempestiva de atores e grupos interessados 

j) Considera os incentivos e mecanismos para alcançar os efeitos desejados, incluindo 
estratégias de implementação que potencializem seus resultados 

Fonte: Casa Civil da Presidência da República, Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração da 

Análise de Impacto Regulatório, 2018, p.22 

A seção 2.1 apresenta a Tomada Pública de Contribuições (TPC) ANP nº 07/2018 e 

avalia a sua aderência às boas práticas regulatórias.   

2.1 Sobre a Tomada Pública de Contribuições ANP nº 
07/2018  

A TPC ANP nº 07/2018 trata do enchimento fracionado de recipientes transportáveis de 

GLP e da comercialização de GLP em recipientes de outras marcas, buscando avaliar 

os seguintes fatores:  

1) Os impactos sobre a requalificação de recipientes de GLP 

2) As vantagens esperadas do enchimento fracionado de recipientes transportáveis 

de GLP em relação ao cenário atual; e  

3) As vantagens esperadas da comercialização de GLP em recipientes de outras 

marcas em relação ao cenário atual.  

Observa-se que a TPC nº 07/2018 não permite à sociedade contribuir de maneira efetiva 

sobre os temas apresentado, uma vez que não há clara definição do problema 
regulatório a ser resolvido.  

As boas práticas regulatórias indicam que o processo adequado de uma Análise de 

Impacto Regulatório se inicia com a clara delimitação do problema a ser resolvido.  
Neste sentido, o item 6 da TPC nº 07/2018, que trata dos resultados, parece não guardar 

relação com o tema posto em discussão, uma vez que após análise das 
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contribuições seria editado regulamento definindo o período mínimo de reajuste 
de preços de combustíveis7: 

6. Resultados 

6.1 As contribuições recebidas serão consideradas públicas e 

estarão disponíveis pela Agência em seu sítio eletrônico, 

preservando-se os dados sigilosos dos participantes; 

6.2 Após receber as contribuições do público alvo dessa TPC, 

de acordo com o resultado alcançado, a ANP irá efetivar estudos 

internos e avaliar eventual elaboração de ato normativo 

estabelecendo um período mínimo para o reajustamento do 

preço dos combustíveis. (TPC nº 07/2018, item 6) 

Sendo assim, não é possível identificar o que a ANP espera como resultado da 

discussão acerca do enchimento fracionado de recipientes transportáveis de GLP e da 

comercialização de GLP em recipientes de outras marcas, assim como não é possível 

identificar a motivação para esta discussão.  

Sem a clara definição do problema (o que se pretende resolver) e de maiores 

informações sobre como se daria o enchimento parcial e a comercialização em 

recipientes de outras marcas, tem-se um campo muito amplo de possibilidades, cada 

uma com impactos diferentes. Por este motivo, a TPC não preenche os requisitos do 
primeiro item do check list adotado pela OCDE (1995) na formulação de medidas 
regulatórias, que é justamente se o problema está corretamente definido: 

O problema a ser resolvido deve ser precisamente definido, 

dando clara evidência de sua natureza e magnitude, e 

explicando por que ele surgiu (isto é, identificando os incentivos 

de agentes afetados e seu consequente comportamento). Feito 

corretamente, a definição do problema irá por si só sugerir 

potenciais soluções e eliminar outras que claramente não são 

adequadas [...] (OCDE, The OECD Cheklist for Regulatory 

Decision-Making, 1995, question nº 1)8 

                                                
 
7 Cumpre destacar que na consideranda da TPC nº 07/2018 a ANP “resolve convidar a sociedade 
a participar da TPC para coletar contribuições, dados e informações sobre a necessidade e 
adequação da criação de norma limitando o período mínimo para reajustamento do preço dos 
combustíveis”.  
8 Original: “The problem to be solved should be precisely stated, giving clear evidence of its 
nature and magnitude, and explaining why it has arisen (that is, identifying the incentives of 
affected entities and their consequent behaviors). Properly done, problem definition will itself 
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A Figura 1 apresenta o fluxo de uma AIR conforme definido pela Casa Civil.  

Figura 1 - Processo de Análise de Impacto Regulatório 

 

Fonte: Casa Civil, Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração da Análise de Impacto Regulatório, 

2018, p.23 

Cumpre destacar que é necessário previsibilidade na atuação do regulador, pois isto 

permite à sociedade se preparar adequadamente para contribuir nas discussões em 

pauta, além de reduzir a incerteza acerca de mudanças importantes em marcos 

regulatórios, o que cria insegurança jurídica e retrai investimentos. Atenta à essa 

necessidade, a ANP produz a cada dois anos uma Agenda Regulatória, definindo temas 

regulatórios a serem atualizados, revisados ou até extintos. Atualmente está vigente a 

Agenda Regulatória 2017/2018.  

A discussão acerca da recarga fracionada e da comercialização de GLP em recipiente 

de outras marcas não consta na referida agenda estratégica da ANP para o biênio 

2017/2018. A inclusão deste tema, em detrimento da conclusão ou início de outros 

previstos na Agenda, não é salutar do ponto de vista de boas práticas regulatórias.  

Adicionalmente, vale lembrar que os Marcos Regulatórios do setor de distribuição e 

revenda de GLP foram implementados em 20169, já tendo passado por uma revisão no 

que diz respeito a aspectos burocráticos da concessão de autorização para operação. 

É importante que haja estabilidade regulatória, não sendo adequado a revisão 
frequente de aspectos relevantes do setor. Com revisões menos frequentes e com 

                                                
 
suggest potential solutions, and eliminate others that are clearly not suitable”. Disponível em: 
<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0278>. Acesso em 
04/12/2018.   
9 Resolução ANP 49/2016 e Resolução ANP 51/2016.  
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tempo hábil para que as partes interessadas possam contribuir para o debate, os 

reguladores conseguirão atingir de maneira mais eficiente os seus objetivos.  

No caso da ANP, a Lei do Petróleo (Lei Federal 9.478/199710), define como atribuição 

da ANP: 

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: 

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional 

de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política 

energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com 
ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, 

gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o 

território nacional, e na proteção dos interesses dos 
consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos 
produtos;  (grifo nosso) 

A Resolução11 CNPE nº 01, de 08 de março de 2005, por sua vez, ao instar a ANP a 

realizar uma revisão da regulamentação do setor de GLP, determinou como objetivos12 

da mesma:  

a) A garantia do suprimento regular de GLP em todo o território nacional;  

b) A proteção dos interesses do consumidor no tocante a qualidade e preços; 

c) Cuidados especiais na manipulação e envasamento do produto, visando a 

preservação da segurança do consumidor e a proteção de seu patrimônio;  

d) A promoção da livre concorrência entre os agentes do mercado, estimulando 

a competição nesse segmento.   

                                                
 
10 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm>. Acesso em 
06/12/2018.  
11 Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/1139147/Resolucao01.pdf/0627725d-d088-4def-
974f-5a33ebb52151>. Acesso em 03/12/2018.  
12 Tais objetivos ainda permanecem uma vez que há menção à esta Resolução no atual marco 
regulatório do setor de distribuição de GLP, a Resolução ANP nº 49/2016.  
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A regulamentação da ANP para o setor de GLP não deve observar estes objetivos 

isoladamente, mas de maneira conjunta, evitando que o atingimento de um objetivo 
afete os demais. Em outras palavras, deve-se buscar equilíbrio entre os objetivos. 

Conforme será demonstrado na seção 3, os reflexos das hipóteses aventadas na TPC 

ANP nº 07/2018 não observam este equilíbrio.   

3. Impactos esperados do modelo de 
recarga fracionada e da comercialização 
de GLP em recipientes de outras marcas  

A implementação do modelo de recarga fracionada e do enchimento de recipientes de 

outras marcas enseja mudanças em pilares fundamentais da regulamentação do GLP. 

Portanto, seria necessário que mais do que uma Tomada Pública de Contribuições, 

houvesse uma Análise de Impacto Regulatório que identificasse um problema 

regulatório e comparasse os diferentes modelos que poderiam ser adotados em 

comparação com o cenário atual.  

Como na TPC ANP nº 07/2018 não há indicação sobre quais modelos operacionais de 

recarga fracionada e comercialização de GLP em recipientes de outras marcas estão 

em análise pela ANP, há maior dificuldade para mesurar os impactos do modelo 

hipoteticamente a ser implementado sobre a requalificação de recipientes e suas 

vantagens e desvantagens frente ao modelo atual.  

Na próxima seção será tratado o tema do enchimento de recipientes de outras marcas 

e posteriormente o tema da recarga fracionada.  

3.1 Impactos esperados da comercialização de GLP em 
recipientes de outras marcas  

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 
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residências do país. Os marcos regulatórios atuais garantem os incentivos para que as 

distribuidoras invistam na segurança dos recipientes, por meio dos processos de 

requalificação e testes de segurança, como os de vazamento, ao longo do procedimento 

de enchimento. O incentivo para que estes investimentos ocorram estão 
diretamente ligados à presença da marca em alto relevo nos recipientes e à 
proibição do enchimento de recipientes de outras marcas.  

A presença da marca em alto relevo garante a identificação dos recipientes por parte 

das autoridades e consumidores no caso de acidentes e/ou defeitos. A proibição do 

enchimento de recipientes de outras marcas, por sua vez, garante que apenas a 

distribuidora que tem a marca em alto relevo no recipiente possa realizar o seu 

enchimento, e, portanto, seja a única responsável pela sua requalificação e 

manutenção. Sendo assim, a marca em alto relevo e a proibição de enchimento de 
outras marcas garantem a rastreabilidade e a responsabilização das 
distribuidoras em caso de sinistros.  

Uma vez que há potencial de responsabilização e fácil identificação das marcas pelos 

consumidores, as distribuidoras são incentivadas a investir nos processos de segurança 

visando minimizar defeitos e acidentes, com o objetivo de preservar sua reputação 

perante a sociedade. A partir do momento que uma empresa passa a apresentar 
histórico de acidentes, os consumidores migrarão para outras marcas com 
facilidade, dado que o GLP é um produto homogêneo, o que faz com que no médio 

prazo os preços não sejam muito diferenciados (no curto prazo há períodos de intensa 

competição por preços, visando ganho de demanda) e a experiência de consumo 

similar. Soma-se a isso a portabilidade de recipientes prevista na regulação, que permite 

ao consumidor trocar de marca e/ou tamanho de recipiente sem custo financeiro ou 

burocrático adicional, ficando as distribuidoras/revendas obrigadas a recolher o 

recipiente da marca concorrente no momento da venda. Com a facilidade de troca entre 

as marcas, estimula-se a concorrência por meio de nível de serviço, beneficiando os 

consumidores.  

Assim, a presença da marca em alto relevo e a proibição do enchimento de 
recipientes de outras marcas são fundamentais para a segurança da sociedade. A 

eventual permissão para que as distribuidoras encham os recipientes de outras, sob 

justificativa de ampliar a concorrência, reduzindo sunk costs (custos não recuperáveis) 

que seriam os investimentos em recipientes para entrar no mercado, não apresenta 

relação de custo-benefício positivo para a sociedade. Vale lembrar que a Resolução 

CNPE nº 1 de 2005 determinou quatro objetivos para a regulação de GLP:  
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a) A garantia do suprimento regular de GLP em todo o território nacional;  

b) A proteção dos interesses do consumidor no tocante a qualidade e 

preços; 

c) Cuidados especiais na manipulação e envasamento do produto, visando 

a preservação da segurança do consumidor e a proteção de seu 

patrimônio;  

d) A promoção da livre concorrência entre os agentes do mercado, 

estimulando a competição nesse segmento.  

O regulador deve perseguir todos os objetivos mencionados e, no caso de conflito entre 

eles, é adequado pesar os reflexos para a sociedade na priorização de cada um. Neste 

sentido, as boas práticas regulatórias indicam que é necessário avaliar o impacto de 

uma medida sob todos os aspectos relevantes, de tal forma que aumentar a 
concorrência “abrindo o acesso à recipientes em circulação” só seria viável caso 
não houvesse nenhuma externalidade negativa para a sociedade. No caso do GLP 
isso não é verdade, pois acidentes com o produto podem levar a perda de vidas e 
à destruição de patrimônio.  

Cumpre destacar que a proibição do enchimento entre marcas deriva do Código de 

Autorregulamentação de 1996, produto do grupo de trabalho criado pela Portaria nº 15 

do Departamento Nacional de Combustíveis13, que determinava o início de estudos 

sobre um sistema de requalificação nacional. A Portaria14 MME nº 334 de 1996 por sua 

vez reconhece os benefícios do Código de Autorregulamentação e da proibição do 

enchimento entre marcas, que desincentivava os investimentos em manutenção.  

A ANP ao realizar Análise de Impacto Regulatório15 (2015) sobre o Programa de 

Requalificação, reconhece estes fatos: 

Até a década de 1990, o mercado de GLP não possuía um 

programa voltado para a segurança dos botijões. As 

distribuidoras não eram estimuladas a zelar pela qualidade dos 

recipientes, uma vez que era permitido, a outras distribuidoras, 

                                                
 
13 Disponível em: <http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-federal/portarias/portarias-
dnc/1991&item=pdnc-15--1991&export=pdf>. Acesso em 05/12/2018.  
14 Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/portaria334.pdf>. Acesso em 
05/12/2018.  
15 Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/images/Consultas_publicas/Concluidas/2015/n10/Relatorio_Analise_Im
pacto_Regulatorio.pdf>. Acesso em 05/12/2018.  
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o livre envase e comercialização, sem consenso prévio do 

distribuidor detentor da marca.  

Em maio de 1991, o Departamento Nacional de Combustíveis – 

DNC editou a Portaria nº 15, instituindo Grupo de Trabalho com 

a atribuição de elaborar um programa de requalificação de 

recipientes transportáveis para GLP, como medida urgente para 

reduzir o número de acidentes causados pela má conservação 

dos botijões de 13 kg comercializados pelas distribuidoras. 

(ANP, Relatório de Análise de Impacto Regulatório - 

Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), 2015) 

O Gráfico 1 apresenta o histórico de requalificação e inutilização de recipientes de GLP 

no âmbito do Programa Nacional de Requalificação.  

Gráfico 1 - Histórico de requalificação de recipientes de GLP (mil) 

Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores.  

O Gráfico 2 apresenta o histórico dos acidentes de GLP no Estado de São Paulo.  
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Gráfico 2 - Acidentes envolvendo GLP em São Paulo  

Fonte:  Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em ANP "Relatório de Análise de 

Impacto Regulatório Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP)" 

É notável, portanto, o retrocesso regulatório que seria promovido caso fosse permitido 

o enchimento de recipientes de outras marcas, sendo esta proibição um desincentivo 

ao Programa Nacional de Requalificação, que é marco da segurança do GLP 

residencial.    

3.2 Modelo de recarga fracionada 

A LCA entende que os modelo de recarga fracionada pode existir de duas maneiras: a) 

recarga fracionada móvel e; b) recarga fracionada estacionária. Enquanto que no 

primeiro modelo haveria um veículo circulando e fazendo o enchimento fracionado na 

residência dos consumidores, no segundo modelo os pontos de recarga fracionada 

seriam estabelecimentos comerciais, cabendo ao consumidor se dirigir até os mesmos 

com os seus recipientes para fazer a recarga.  

O modelo de recarga fracionada, móvel ou estacionário, teria como alegado benefício 

ao consumidor, permitir que este adquirisse a quantidade desejada de GLP ao invés de 

ter que adquirir uma quantidade fixa do produto, usualmente 13 kg. Desta forma, o 

consumidor teria a possibilidade de desembolsar menos dinheiro, podendo, de forma 

hipotética, ampliar o acesso ao produto. 

No entanto, o consumidor já tem à disposição para compra recipientes de 5 kg, 7 kg, 8 

kg e 13 kg, sendo este último responsável por mais de 90% do consumo de GLP 

atualmente. Ou seja, a despeito da existência de recipientes menores a preços mais 
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baixos, o mais consumido no Brasil é o de 13 kg. Isto ocorre, pois, este porte de 
recipiente apresenta a melhor relação custo-benefício para o consumidor.  

Como o GLP pode ser armazenado por tempo ilimitado e é de uso contínuo, quanto 

menor for o número de vezes que ele tiver que ser trocado, menos esforço será 

demandado dos consumidores (um recipiente de 13 kg dura atualmente em média 45 

dias). Por outro lado, o recipiente não pode ser muito grande pois deve ser colocado 

nas residências, além de ter que ser manuseável pelo consumidor (um recipiente de 13 

kg vazio pesa em torno de 15 kg, cheio o recipiente pesa em torno de 28 kg).   

Quanto ao preço, em 2017 o recipiente de 13 kg representou aproximadamente 7% do 

valor do salário mínimo vigente. Adicionalmente, famílias na faixa de pobreza recebem 

subsídio para compra de GLP através do Bolsa Família. Como o recipiente de 13 kg 

dura em média 45 dias, a renda comprometida é ainda menor, cerca de 5% da renda de 

um mês e meio16. Cumpre destacar que entre 2010 e 2017 os impostos e o GLP na 

refinaria representaram em média, respectivamente, 17% e 27% do preço do recipiente 

de 13 kg. 

Outra característica do mercado de GLP é que entre 10 e 20 por cento das compras de 

GLP são feitas através de cartão de crédito. Destas compras, aproximadamente 25% 

são parceladas. Com a evolução do mercado de meio de pagamentos e o lançamento 

de aplicativos de compra de GLP, assim como a compra online no site das empresas, 

se faz cada vez menos necessária a disponibilidade do total de dinheiro necessário para 

a compra do recipiente no ato da compra.  

Desta forma o modelo de recarga fracionada não parece apresentar benefícios 
relevantes ao consumidor. Sendo assim, não é possível identificar tal modelo como 

disruptivo. Não há potencial para criação de uma nova demanda ou ampliação da 

demanda existente por GLP (que já está presente em 100% dos municípios); não há 

inovação tecnológica relevante e o potencial de redução de custos operacionais é baixo 

dada descentralização do enchimento e menor escala operacional.  

Porém, é importante considerar que os reflexos do modelo sobre a sociedade mostram-

se potencialmente negativos.  

Ambos os modelos, de recarga fracionada móvel e estacionária, atentam contra 
os incentivos atuais para investimentos em segurança, prejudicando a sociedade 

                                                
 
16 Transformando o rendimento mensal em diário.  
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por meio da ampliação dos riscos de acidentes, que podem ocasionar a perda de 
vidas humanas e danos ao patrimônio.  

A seção 3.2.1 trata das particularidades do modelo de recarga fracionada móvel e a 

seção 3.2.2 do modelo de recarga fracionada estacionária.  

3.2.1 Recarga fracionada móvel 

No caso do modelo de recarga fracionada móvel, a LCA adotou como premissa que 

haveria um grande número de caminhões circulando nas zonas urbana realizando o 

enchimento na residência dos consumidores.  

Neste modelo, dado que a fiscalização passa a ser mais difícil, há fortes incentivos 

para que para que as empresas de recarga fracionada façam o enchimento de 
recipientes que não são de sua propriedade, visando ampliar a sua lucratividade. 
A dificuldade de fiscalização também leva a maiores riscos de fraude de medição nas 

balanças no momento da recarga, de tal forma que o consumidor pagará por um volume 

que não recebeu.  

A dificuldade de fiscalização de pontos muito pulverizados pelo território pode ser 

observada com o caso das revendas. Em 2017 foram fiscalizadas 5.062 revendas17 de 

GLP, de um total de 68.421 de revendas no país18, o que representa 7,4% do total. Este 
esforço de fiscalização é notável e é da máxima importância para garantir a 
segurança do consumidor. A despeito do esforço da ANP, a maior parte das revendas 

não são fiscalizadas, o que tende a se agravar se o modelo de recarga fracionada móvel 

for aprovado, uma vez que os caminhões estarão em circulação a todo momento. 

Estes efeitos adversos são mitigados quando há o enchimento centralizado de 
recipientes, como no modelo atual. Isso reduz os esforços necessários para ANP 
e aumenta a eficiência das ações fiscalizatórias.  

A LCA em análise econômica desenvolvida anteriormente verificou que não há 

viabilidade econômica no modelo de recarga fracionada móvel se mantida a proibição 

                                                
 
17 Disponível em <http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-
anp/Boletim_Fiscalizacao_do_Abastecimento_em_Noticias/Boletim_Fiscalizacao_do_Abasteci
mento_em_Noticias_No13-2017.pdf>. Acesso em 05/12/2018.  
18 Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/novosite/wp-content/uploads/2018/09/Panorama-
do-GLP_agosto_2018.pdf>. Acesso em 05/12/2018.  
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de enchimento de outras marcas.,. Foi elaborado exercício quantitativo de Valor 

Presente Líquido (VPL), com premissas construídas com base em dados públicos e 

dados das empresas associadas ao Sindigás. Este exercício indica VPL negativo para 

a maioria dos cenários, ficando positivo apenas no caso de a empresa hipotética encher 

o recipiente de outras empresas, aumentando seu volume de vendas. O Box 1 

apresenta os principais resultados obtidos. Para maiores detalhes do modelo ver o 

Anexo.  

Box 1 - Principais resultados 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 kg19. 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 

recipientes que não são de sua marca, cometendo fraude. Neste caso, o Market Share da 

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 3 - VPL dos cenários do modelo de revenda 

 
 
Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 5 anos.  
 

O exercício mostra que o modelo de recarga fracionada não é viável, uma vez que o VPL do 

projeto é negativo, tanto quando a empresa comete fraude (- R$ 505,5 mil) ou é a empresa líder 

de mercado (- R$ 691,7 mil).  

                                                
 
19 Disponível em <http://www.aiglp.org/aiglp2018/docs/claudia-viegas-lca-consultores.pdf>. 
Acesso em 18/10/2018   

- R$ 691,7 mil
- R$ 505,5 mil

Revenda - Líder Revenda-Fraude
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▪ 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 atual, 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 4 - VPL dos cenários do modelo de distribuidora 

 
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.  

A partir do momento que as empresas de recarga fracionada passam a manipular os 

recipientes de outras marcas (ainda que a recarga fracionada seja feita pelas atuais 

distribuidoras o risco permanece) torna-se difícil identificar a responsabilidade sobre 

eventuais acidentes, incentivando menores investimentos em requalificação e 

segurança (ver seção 3.1).  

Outro aspecto relevante no que diz respeito à segurança do modelo de recarga 

fracionada móvel, é que ele traz o enchimento de recipientes para dentro da zona 

urbana, aumentando as chances de explosões no caso de vazamento, dado o grande 

número de fontes de ignição e o potencial de dano à sociedade em função do local 

(dentro das cidades). Em função destes riscos, há atualmente normas rígidas de 

segurança que só permitem a manipulação de GLP em zonas controladas, como plantas 

industriais. Para levar a manipulação de GLP para zonas urbanas, seria necessário 
realizar uma avaliação com diversos órgãos responsáveis (INMETRO, Corpo de 
Bombeiros, ABNT, Secretarias de Meio Ambiente, entre outros), não cabendo 
exclusivamente à ANP decisão sobre a adoção do modelo. Em prol da estabilidade 

- R$ 36,7 milhões

R$ 3,1 milhões

Distribuidora - Líder Distribuidora - Fraude
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regulatória, se faz necessário ter o envolvimento dos órgãos relevantes previamente a 

qualquer decisão sobre o tema.  

No que diz respeito ao processo de requalificação de recipientes, o modelo de recarga 

fracionada faz com que seja necessário que o consumidor identifique a falta de 

conformidade dos recipientes ou que os operadores (entregadores de gás) façam essa 

identificação, pois o recipiente deixa de voltar pra a base de enchimento, onde sempre 

passa por inspeção visual e teste de vazamento da válvula. Mesmo que o operador faça 

a identificação, os caminhões de entrega a granel (que atuariam na recarga fracionada) 

não comportam o transporte de recipientes pré- medidos, o que faria com que, na 

prática, apenas os consumidores possam levá-los para ser requalificado. Há evidente 
perda para o Programa Nacional de Requalificação caso o modelo de recarga 
fracionada seja aprovado.  

Adicionalmente, não havendo espaço para transporte de recipientes nos caminhões de 

entrega a granel, perde-se o benefício da portabilidade, ou seja, o consumidor terá 

que ter recipientes de várias marcas caso deseje trocar o fornecedor, dado que não será 

possível ao entregador de gás recolher o recipiente e levar para um centro de destroca. 

Isto aumenta os custos ao consumidor e prejudica a concorrência.  

O modelo de recarga fracionada móvel não apresenta relação de custo-benefício 
positiva para a sociedade. Há exposição dos consumidores aos riscos no processo de 

enchimento, além de perdas importantes para o processo de requalificação e riscos 

elevados de fraude através do enchimento de recipientes de outras marcas, que, por 

sua vez, desincentiva os investimentos em segurança dada a impossibilidade de haver 

responsabilização em caso de acidentes/defeitos. Estes incentivos perversos são 

agravados pela dificuldade de fiscalização (que terá maior custo), de caminhões que 

ficariam em circulação.  

3.2.2 Recarga fracionada estacionária 

A LCA entende que o modelo de recarga fracionada estacionária estaria pautado em 

pontos de enchimento espalhados pelos municípios e que caberia ao consumidor se 

dirigir aos pontos de reabastecimento com o seu recipiente. Assim, diferentemente do 

modelo de recarga fracionada móvel, não haveria entrega na casa dos consumidores.  

Cumpre destacar que se por um lado o modelo estacionário poderia reduzir os custos 

operacionais das empresas (no caso da recarga fracionária móvel há custos com a 
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circulação dos caminhões), por outro é de se esperar que haja menor demanda, uma 

vez que passa a ser responsabilidade do consumidor se dirigir até o ponto de 

enchimento. Isto representa maiores custos financeiros e de esforço para este 

consumidor. Representa, também, maior risco pois os consumidores não estão 

preparados para transportar recipientes de gás em seus veículos e, provavelmente, 

pequenos veículos fariam o transporte de vários botijões sem se respeitar as regras da 

ANTT de transporte de produtos perigosos. 

Segundo levantamento da Copernicus Marketing and Research20, que realizou 750 

entrevistas com consumidores de GLP em 2014, o consumidor considera ideal receber 

o recipiente encomendado em até 17 minutos. Além disso, é usual que a instalação dos 

recipientes seja feita pelos próprios entregadores (cerca de 71%). Esta agilidade exigida 

pelo consumidor deriva da própria utilização do GLP nas residências, para cocção, de 

forma que a falta do mesmo impede a preparação de refeições. Assim, o consumidor 
é pouco incentivado a se deslocar até os pontos de enchimento para recarga 
fracionada dos recipientes, quando ele pode recebê-los rapidamente em casa.  

Um paralelo usualmente utilizado em defesa do modelo de recarga fracionada 

estacionário é o caso dos postos de combustíveis, ou, em outras palavras, por que não 

poderia haver enchimento de GLP em locais como postos de combustíveis, uma vez 

que isso é feito com o Gás Natural Veicular. Ocorre que atualmente existem cerca de 

117 milhões de recipientes de 13 kg em circulação21 que não foram preparados para 
esta finalidade, mas sim para o enchimento industrial, onde são realizados testes 
de segurança (vazamento, pressão, entre outros) a cada enchimento. Isto garante 
que os riscos ao consumidor sejam mínimos, inclusive porque se houver um 
vazamento em teste, os recipientes estão em ambiente controlado, o que não 

ocorreria em postos de combustíveis, levando a potenciais explosões e perdas de vidas. 

Para levar a manipulação de GLP para zonas urbanas, seria necessário realizar uma 

avaliação com diversos órgãos responsáveis (INMETRO, Corpo de Bombeiros, ABNT, 

Secretarias de Meio Ambiente, entre outros), não cabendo, exclusivamente à ANP 

decisão sobre a adoção do modelo, conforme mencionado anteriormente.  

Assim, liberar o enchimento deste parque de recipientes, seja em postos de 

combustíveis, seja em revendas ou locais específicos, potencialmente aumenta os 

                                                
 
20 Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20-
%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf>. Acesso em 06/12/2018.   
21 Fonte: Sindigás e ANP.   
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riscos à sociedade. Soma-se a isso a dificuldade - já existente atualmente - de 

fiscalização destes estabelecimentos, que tem o potencial de aumentar as fraudes 
de medição. Consequentemente, torna-se mais difícil garantir que não haverá 

enchimento entre de recipientes de diferentes marcas, o que levaria a desincentivos 
de investimentos em segurança e ao Programa Nacional de Requalificação (ver 
seção 3.1).  

Cumpre destacar que a modalidade de recarga fracionada estacionária atenderia a uma 

parcela pequena da população, pois deve-se considerar que apenas 47% dos 
domicílios brasileiros têm ao menos um automóvel22, 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 o percentual de domicílios com 

ao menos um automóvel é de apenas 26% e 27%, respectivamente. 

Desta forma, não há benefícios claros à sociedade da adoção de um modelo de recarga 

fracionada em bases estacionárias, ainda mais considerando que apenas uma pequena 

parcela da população teria automóvel de forma a ser capaz de levar os recipientes para 

recarga, enquanto que os riscos atrelados ao modelo são altos, tanto em termos de 

segurança quanto em termos de fraude. Sendo assim, este modelo apresenta relação 

de custo-benefício negativa para a sociedade.  

 

Considerações Finais 

As boas práticas regulatórias indicam que qualquer regulamentação com potencial de 

impacto no mercado e na sociedade deve passar por um amplo processo de estudo, por 

                                                
 
22 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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meio de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR). A elaboração de uma AIR permite 

ao Poder Público refletir sobre as diversas opções de atuação perante determinado 

problema regulatório, inclusive a não intervenção. 

Para que uma AIR seja bem-sucedida, é necessário primeiro que haja clara 
identificação de qual o problema que se pretende resolver e quais os resultados 

que o regulador deseja obter com eventual mudança na regulamentação. A Tomada 

Pública de Contribuições (TPC) ANP nº 07/2018, que promove mudanças relevantes no 

setor, não atende a esses princípios, não deixando claro qual o problema regulatório 
identificado e, consequentemente, não permitindo que a sociedade contribua de 
maneira efetiva na consulta, visando melhores soluções. Adicionalmente, o Marco 

Regulatório do setor foi recentemente revisado, ao final de 2016, já tendo passado por 

uma revisão ao longo de 2017, não sendo adequado do ponto de vista das boas práticas 

regulatórias a revisão recorrente, sob risco de criar insegurança jurídica e impactar 

investimentos, ainda mais porque tal medida não consta na Agenda Regulatória 

2017/2018.  

A TPC ANP nº 07/2018 pede contribuições sobre dois tópicos: comercialização de GLP 

em recipiente de terceiros e recarga fracionada de GLP. Apesar da falta de detalhes e 

do problema que ensejaria mudanças neste sentido, a LCA analisou com base em 

premissas a respeito de possíveis formas de operacionalizar estas medidas 

regulatórias.  

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. Os marcos regulatórios atuais garantem os incentivos para que 

as distribuidoras invistam na segurança dos recipientes, por meio dos processos de 

requalificação e de testes de segurança e vazamento nos procedimentos de 

enchimento. O incentivo para que estes investimentos ocorram estão diretamente 
ligados à presença da marca em alto relevo nos recipientes e à proibição do 
enchimento de recipientes de outras marcas, o que garante rastreabilidade e 
responsabilização em caso de acidentes. Pelo lado da demanda, se uma 

determinada marca tem um histórico de acidentes, os consumidores podem migrar 
com facilidade para outras, em função da portabilidade irrestrita e da 
homogeneidade do GLP que faz com que no médio e longo prazo os preços sejam 

similares.   
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A potencial liberação para o enchimento de recipientes de outras marcas faz com que 

não seja possível ter essa rastreabilidade, desincentivando investimentos em 

segurança. Esta é uma questão que começou a ser tratada na década de 90, pois o 

governo estava preocupado com a grande quantidade de acidentes que ocorriam. Neste 

contexto que se criou o Programa Nacional de Requalificação, conjuntamente com a 

proibição do enchimento entre marcas, para garantir os incentivos corretos. Desta 

forma, permitir o enchimento entre marcas seria um retrocesso regulatório e colocaria 

em risco a sociedade por meio de maior exposição à acidentes. Buscar a ampliação da 

concorrência por meio da liberação deste tipo de enchimento, não atende ao equilíbrio 

necessário entre os objetivos da ANP, que além da concorrência e livre iniciativa, deve 

prezar pela segurança do consumidor.  

O modelo de recarga fracionada não apresenta relação de custo-benefício positiva para 

a sociedade, pois expõe o consumidor a riscos de enchimento de recipientes em zonas 

urbanas, sem contrapartidas positivas relevantes. No caso do modelo de recarga 

fracionada estacionária, há ainda a necessidade do consumidor se deslocar com o 

recipiente até os pontos de enchimento e apenas 47% da população tem automóvel que 

permitiria o deslocamento. Já no caso da recarga fracionada móvel, a grande 

quantidade de caminhões em circulação faz com que seja difícil e mais custoso fiscalizar 

a adequação às normas de segurança, incentivando as empresas de recarga fracionada 

a cometerem fraudes de medição e promoverem o enchimento de recipientes de outras 

marcas. Conforme mencionado, o enchimento entre marcas desincentiva os 

investimentos em segurança, o que pode acarretar em maiores riscos de acidentes.  

No modelo de recarga fracionada móvel também não é possível realizar a 

requalificação, dado que os caminhões a granel não comportam o transporte de 

recipientes impossibilitando a troca de recipientes inadequados ao processo de 

enchimento. Sendo assim, caberia ao consumidor ao verificar as condições 

inadequadas de seu recipiente ou caso informado pelo responsável pela recarga das 

mesmas, leva-lo para requalificação. O mesmo ocorre no caso da recarga fracionada 

estacionária, o consumidor fica a cargo da manutenção dos recipientes. Sendo assim, 

há notável perda para o Programa Nacional de Requalificação e aumento de custos 

aos consumidores, que terão que arcar com a manutenção de seus recipientes e à ANP, 

que gastará mais com fiscalização. 

Portanto, as medidas consideras na TPC ANP nº 07/2018 não são condizentes com os 

princípios regulatórios da Agência, conforme delimitado na Lei do Petróleo e da 

Resolução CNPE nº 1/2005, pois afetam diretamente o princípio da segurança do 
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consumidor. Sem que se tenha claro o problema a ser resolvido/evitado, não se deve 

avançar com a elaboração de regulamentos. 
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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, 

 

Parecer LCA – p.27 

consumidor. Sem que se tenha claro o problema a ser resolvido/evitado, não se deve 

avançar com a elaboração de regulamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

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,  

Parecer LCA – p.28 

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 

caminhões será feita na apresentação dos dados do modelo mais à frente.  

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 

Energia (MME)23 e aplicado um desconto de 5%, em linha com um dos benefícios 

sugeridos do modelo de que haveria redução de preços ao consumidor.24 

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 salarial25 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 

                                                
 
23 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-
renovaveis/publicacoes/relatorio-mensal-do-mercado-de-derivados-de-petroleo/2017>. Acesso em 
15/03/2017 
24 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 
25 Estima-se que o custo de folha, considerando benefícios, é 60% maior do que o salário do trabalhador 
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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 
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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 

caminhões será feita na apresentação dos dados do modelo mais à frente.  

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 

Energia (MME)23 e aplicado um desconto de 5%, em linha com um dos benefícios 

sugeridos do modelo de que haveria redução de preços ao consumidor.24 

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 salarial25 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 

                                                
 
23 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-
renovaveis/publicacoes/relatorio-mensal-do-mercado-de-derivados-de-petroleo/2017>. Acesso em 
15/03/2017 
24 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 
25 Estima-se que o custo de folha, considerando benefícios, é 60% maior do que o salário do trabalhador 
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23 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-
renovaveis/publicacoes/relatorio-mensal-do-mercado-de-derivados-de-petroleo/2017>. Acesso em 
15/03/2017 
24 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 
25 Estima-se que o custo de folha, considerando benefícios, é 60% maior do que o salário do trabalhador 

192



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

TPC ANP nº 07/2018 – Efeitos esperados do modelo de recarga fracionada e da comercialização de GLP em recipientes de outras marcas

 

Parecer LCA – p.29 

granel26. 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 ponderado27 nominal (WACC nominal) da operação hipotética 

tem como referência o estudo28 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 

Resolução ANP nº 49 de 2016. A regra contábil para o período de depreciação deste 

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, 

                                                
 
26 Disponível em: <https://www.dti.ufv.br/dtr/plancusto/plan.htm>. Acesso em 17/05/2017 
27 Considera a taxa de remuneração da operação, descontada a inflação, observando-se os custos de 
capital (próprio e de terceiros) 
28 Disponível em: <http://ri.ultra.com.br/Download.aspx?Arquivo=WXiJc6ZvmFX4Ysh3pixWmg. Acesso> 
em: 17/05/2017 
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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 

jornada de 8 horas diárias. Isso significa que ela terá 100% de êxito nas suas vendas, 

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 share29 de 45% para 

esta empresa hipotética, pois é a média de participação das empresas distribuidoras 

líderes nos Estados. Esta empresa também não consegue realizar a destroca de 

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 

                                                
 
29 Dados disponibilizados pelo Sindigás  
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Quadro 2 - Variáveis de entrada no cenário de VPL de revenda com fraude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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 5.  

Prazo (meses) 48
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 288 8.640

Em P-13 22 665

Share 100%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15,0 32 960

Volume entregue por cliente (kg) 9,0
Preço (R$/Kg) 4,22
Investimento Inicial (Bobtail) 345.000

Caminhão (R$) R$345.000

Nº de caminhões 1
Vasilhames (R$) R$0

Custos R$1.347 R$40.395
Distribuidor

Custo de aquisição do GLP no distribuidor (R$/kg) R$3,26 R$939 R$28.166
Revenda

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$208 R$6.246

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%
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Gráfico 5 - Hipótese de alteração de quilometragem diária 

Análise do VPL do cenário de revenda com fraude 

  

 

 

 

 

 

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.   

Quadro 3 - Hipótese de alteração de tempo por cliente  

Análise do VPL do cenário de revenda com fraude 

 

 

 
 
 

 
 
Elaboração: LCA Consultores  
 

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%
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Gráfico 6 - Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise do VPL do cenário de revenda com fraude 

 

 

 

 

 

 
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.    

Quadro 4 - Hipótese de alteração do volume entregue por cliente 

Análise do VPL do cenário de revenda com fraude 

 
 
 
 
 
 

Elaboração: LCA Consultores  

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%
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Gráfico 7 – Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda com fraude  

 

 

 

 

 

 

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 8 - Hipótese de alteração de R$/Kg 

Análise de VPL do cenário de revenda com fraude 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  
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No cenário de revenda líder de mercado, (no qual a empresa não enche vasilhames 

de terceiros), mesmo tendo êxito30 em 45% das suas tentativas de recarga, o VPL do 

cenário base é negativo em R$ 691.688, cerca de 36% mais negativo do que no cenário 

de fraude.  

Quadro 5 - Variáveis de entrada no cenário base de revenda líder de mercado 

 
Elaboração: LCA Consultores  

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.  

 

                                                
 
30 Market Share de 45% 

Prazo (meses) 48
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 130 3.888

Em P-13 10 299

Share 45%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15,00 14 432

Volume entregue por cliente (kg) 9,00
Preço (R$/Kg) 4,22
Investimento Inicial (Bobtail) 345.000

Caminhão (R$) R$345.000

Nº de caminhões 1
Vasilhames (R$) R$0

Custos R$830 R$24.904
Distribuidor

Preço de Faturamento do Distribuidor R$3,26 R$422 R$12.675
Revenda

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$208 R$6.246

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%
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Gráfico 9- Hipótese de alteração de quilometragem 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Quadro 6 - Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  
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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%
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Gráfico 10 – Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

A terceira variável é a de volume entregue por cliente. Neste caso, o VPL não fica 

positivo em nenhuma das hipóteses.  

Quadro 7 - Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboração: LCA Consultores  

 

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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Gráfico 11– Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 12 – Hipótese de alteração de R$/Kg 

Análise de VPL do cenário de revenda líder de mercado 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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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viável economicamente em nenhuma circunstância, não sendo rentável nem no curto e 

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 armazenamento31 de 60 toneladas (no valor32 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 vasilhame33, 

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 disponível34 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 

de Gás LP consegue vender algo em torno de 428 toneladas. Para ser minimamente 

eficiente e atingir esse volume a empresa deve operar com 50 caminhões na sua 

distribuição. O Quadro 8 apresenta os dados de entrada do modelo do cenário de 

distribuidora com fraude. 

                                                
 
31 Esse investimento é obrigatório para qualquer empresa que se estabeleça como distribuidora, conforme 
artigo 11º da Resolução ANP nº 49 de 2016. 
32 Fonte: Sindigás 
33 O preço de aquisição de vasilhames é uma estimativa da LCA com base nos dados das 
associadas do Sindigás 
34Fonte: ANP. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/?dw=12901>. Acesso em: 13/06/2017 
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Quadro 8 - Variáveis de entrada do cenário base de distribuidora com fraude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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 

vasilhames só considera 45% do volume, uma vez que o resto será enchimento ilegal 

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.  

 

Prazo (meses) 120
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 14.400 432.000

Em P-13 1.108 33.231

Share 100%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15,0 1600 48000

Volume entregue por cliente (kg) 9,0
Preço (R$/Kg) 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 R$48.746 R$1.462.388
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
Distribuição Final

Custo de Folha Equipe Base (R$) R$429 R$12.861

Operador (R$/mês) R$1.608 5 5                             

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$10.410 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) R$3,20 R$4.671 R$140.143
Impostos (R$/kg) R$0,87 R$12.528 R$375.840
IRPJ/CSLL 34%
WACC Nominal (ao ano) 13,4%

Wacc Real (ao ano) 8,5%
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Gráfico 13 - Hipótese de alteração de quilometragem 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude 

 

  

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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. 

Quadro 9 - Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude 

Elaboração: LCA Consultores  

 

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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Gráfico 14- Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Para a variável kg/cliente observa-se o mesmo efeito, VPL negativo nas sensibilidades 

de redução e de VPL positivo nas sensibilidades de aumento.  

Quadro 10 - Hipótese de alteração de R$/kg 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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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Gráfico 15 - Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora com fraude 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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 16 - Hipótese de alteração de R$/kg  

Análise de VPL do modelo de distribuidora com fraude 

 

 

 

 

 

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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A seguir, será feita a análise do cenário em que a empresa se estabelece como 

distribuidora e não comete fraude.  

Quadro 11 - Variáveis de entrado do cenário base de distribuidora líder de 
mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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.  

 

 

Prazo (meses) 120
Capacidade do Veículo (kg) 1.500

Em P-13 115
Unidade Diário Mensal

Quilometragem (por caminhão) 100 3.000
Rendimento (Km/l) 3,5

Preço Diesel (R$/l) 3,2

Arla (R$/km) 0,02
Jornada (h) 8 240
Volume Entregue 6.480 194.400

Em P-13 498 14.954

Share 45%

Tempo despendido por cliente (min; nº de clientes) 15 720 21.600                   

Volume entregue por cliente (kg) 9
Preço (R$/Kg) 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 R$33.381 R$1.001.444
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
Distribuição Final

Custo de Folha Equipe Base (R$) R$429 R$12.861

Operador (R$/mês) R$1.608 5 5                             

Custo de Folha Equipe Distribuição (R$) R$10.410 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) R$3,20 R$4.671 R$140.143
Impostos (R$/kg) R$0,87 R$5.638 R$169.128
IRPJ/CSLL 34%
WACC Nominal (ao ano) 13,4%

Wacc Real (ao ano) 8,5%
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Parecer LCA – p.45 

Gráfico 17 - Hipótese de alteração de quilometragem 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

No teste de sensibilidade para o tempo gasto por cliente, o VPL também se mantém 

negativo em todas as variações analisadas.  

Quadro 12 - Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

Elaboração: LCA Consultores  

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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Parecer LCA – p.46 

Gráfico 18 - Hipótese de alteração de min/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

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.  

Quadro 13 - Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

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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Parecer LCA – p.47 

Gráfico 19 - Hipótese de alteração de kg/cliente 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: LCA Consultores  

Por fim, na análise de sensibilidade do variável preço por quilograma vendido, o VPL 

também se mantém negativo em todas as variações.  

Gráfico 20 - Hipótese de alteração de R$/kg 

Análise de VPL do cenário de distribuidora líder de mercado 

 

 

 

 

 

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.  
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Parecer LCA – p.48 

O  Quadro 14 apresenta um resumo dos cenários base apresentados.  

Quadro 14 - Resumo dos cenários base apresentados 

 
 

 

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.  

 

 

 

Cláudia Viegas 

Diretora de Regulação Econômica 

Doutora em Economia 

 

 
João Vitor Marchi 
Analista de Projetos 
 

 

 

 

Fernando Malateaux Sakon 

Gerente de Projetos 

Com fraude Sem fraude Com fraude Sem fraude

VPL -R$505.544 -R$691.688 R$3.111.619 -R$36.596.640

Modelo 1 - Revenda Modelo 2 - Distribuidora
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Ficha técnica 

TPC ANP nº 07/2018 – Efeitos esperados do modelo de recarga 
fracionada e da comercialização de GLP e em recipientes de outras 
marcas 

 

 

Equipe técnica 
Cláudia Viegas – Diretora de Regulação e Políticas Públicas, Doutora em Economia. 

Fernando Sakon – Gerente de Projetos. Economista.  

João Marchi – Analista Pleno. Economista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCA Consultores 
Rua Cardeal Arcoverde, 2450, Conjunto 301 - São Paulo, SP 
Fone: 11 3879-3700 | Fax: 3879-3737 
Site: www.lcaconsultores.com.br 
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Sobre o Estudo
 O Sindigás solicitou à LCA a elaboração de estudo com o objetivo de identificar as oportunidades de atuação do setor privado e do 

setor público para a ampliação do uso e acesso do GLP pela sociedade brasileira, a preços justos, com a busca constante por 
eficiência produtiva, assentada na livre concorrência entre combustíveis e entre as empresas do setor de GLP

 O estudo apresenta os pilares do setor de GLP, confrontando-se afirmações comumente feitas sobre o setor, com base em dados, 
fatos e evidências demonstráveis, de forma a endereçar ações que podem efetivamente conduzir a sociedade para os objetivos 
supracitados

 A LCA baseou suas análises em dados públicos, dados disponíveis no sítio eletrônico do Sindigás, entrevistas e compilação de 
dados das empresas associadas ao Sindigás

 As análises financeiras e tributárias foram elaboradas a partir de informações das empresas associadas ao Sindigás, com amostra 
que representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel)
▪ As informações foram recebidas, consolidadas e analisadas pela LCA, resguardando a confidencialidade das empresas. Os dados aqui

apresentados permitem uma análise do setor, mediante uma empresa hipotética, construída a partir de dados reais, sem que se espelhe 
especificamente nenhuma empresa em particular. Além de resguardar a confidencialidade das informações, a análise assim elaborada
permite verificar o alcance de determinados cenários e políticas voltadas ao setor do GLP, em âmbito nacional

▪ Quando necessário, a LCA utilizou-se de premissas próprias para a harmonização dos dados informados pelas empresas, de forma a 
viabilizar a construção dos indicadores e números apresentados, com base nas boas práticas contábeis e financeiras tipicamente utilizadas 
em estudos desta natureza, respaldadas pela teoria econômica (metodologias de análise de balanço, análises sobre desempenho 
econômico-financeiro de empresas, construção de indicadores de desempenho). Isso permite a comparação dos resultados da empresa 
hipotética com outros setores e países distintos

▪ O estudo teve duração de quatro meses, envolvendo distintas áreas das empresas que compuseram a amostra (como controladoria, 
planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados aqui apresentados guardam coerência com os demonstrativos financeiros e 
contábeis das empresas

3

SEGURANÇA é o pilar fundamental da estruturação do mercado de GLP, 
devendo ser preservada sempre. Com essa moldura, refletida na 
regulamentação do setor, a oferta busca atender as necessidades do 
CONSUMIDOR da forma mais eficiente possível, visto que a competição 
impõe desafios constantes para a manutenção/expansão de parcela do 
mercado. Ampliar o uso do GLP traz benefícios sociais, por dar maior 
liberdade de escolha ao consumidor e possibilidade de ganhos de escala 
para a indústria. Combustível limpo, com longevidade de recipientes, atende 
a boas práticas AMBIENTAIS, trazendo ganhos à economia ao ter uso 
ampliado, em especial ao substituir definitivamente a lenha como combustível 
de cocção. O tratamento tributário atual não condiz com a essencialidade do 
setor e a realidade SOCIAL, altamente dispare no país, indica necessidade 
de ações diretas para população mais vulnerável ter acesso ao produto de 
forma continuada. Tal política deve ser definida em linha com as 
características do mercado, sob pena de causar distorções produtivas, com 
danos para todos os consumidores. Deve-se construir um ambiente atrativo 
para investimentos em INFRAESTRUTURA, com mais capital privado, que 
amplie ainda mais a segurança do abastecimento nacional, sem que se crie 
assimetrias em relação ao Gás Natural, de forma a permitir o melhor 
aproveitamento do esperado incremento de produção desses combustíveis 
na matriz energética nacional. Esses elementos norteiam a AGENDA 
POSITIVA PARA O GLP, que elenca ações para o setor, com vistas a 
aumentar o bem-estar social.

4

Segurança
• Pilar fundamental da 

estruturação do mercado de 
GLP, desde a produção até o 
consumidor final

Consumidor
• Disputa pelo mercado 

impulsiona inovação e 
eficiência, dada a alta 
rivalidade entre concorrentes

Ambiental
• Baixa emissão de gases de 

efeito estufa e logística 
reversa fazem do GLP uma 
energia limpa

Social
• Produto essencial, deve ter 

seu consumo massificado, 
incluindo a população mais 
vulnerável

Infraestrutura
• Setor intensivo em capital, 

requer segurança jurídica e 
previsibilidade para atração 
de investimentos privados

SETOR DE GLP NO BRASIL
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Segurança como pilar central: o setor de GLP não admite 
experimentações

Segurança, nos diversos elos da cadeia, é essencial:
✓O GLP, como outros combustíveis, é altamente inflamável
✓A energia liberada na explosão de 1kg de GLP é 6 vezes maior do que a 

mesma quantidade de uma dinamite¹ 
✓Presença do produto em mais de 90% dos domicílios

Regulação setorial prevê diversos mecanismos para garantir a segurança 
dos usuários, com estrutura de incentivo adequada para investimentos 
constantes dos agentes em segurança
✓Responsabilidade sobre os cilindros é ponto relevante, que deve ser sempre 

preservado

Obrigatoriedade de Análise de Impacto Regulatório deve assegurar 
que mecanismos de segurança e combate a fraudes estejam sempre 
garantidos, em qualquer alteração de regramento para o GLP, sob 
pena de grave risco para a sociedade

Segurança
• Pilar fundamental da 

estruturação do mercado de 
GLP, desde a produção até o 
consumidor final

Consumidor

Ambiental

Social

Infraestrutura

¹ Fonte: LCA Consultores com base em Sindigás e DEWES, V.M.. “Estimação da energia dissipada e dos parâmetros da onda 
de choque na fase positiva com uso de baixo-explosivos”. Disponível em 
<https://www.fc.unesp.br/Home/Departamentos/Matematica/revistacqd2228/v10a03ic-estimacao-da-energia-dissipada-e-dos-
parametros.pdf> Acesso em: 8/12/2020 5

 A Agência Nacional de Petróleo (ANP) é responsável pela regulamentação do 
setor, havendo participação em aspectos específicos por parte de outra entidades 
como:
▪ INMETRO: verificação da adequação dos recipientes de GLP às normas técnicas

▪ ABNT: normas para produção, manutenção e requalificação de recipientes

▪ Corpo de Bombeiros: avalia as condições de segurança das bases de distribuição e das 
revendas de GLP 

 Pré-requisitos buscam garantir segurança na operação das bases de distribuição 
e que a empresa será capaz de atender ao volume projetado de vendas, 
reduzindo os riscos de desabastecimento. Exemplos:
▪ Obter Autorização de Construção (AC) e autorização de operação das bases de distribuição 

(AO)

▪ Apresentar as fontes de suprimento e instalações de armazenamento e distribuição de GLP, 
com a previsão dos intervalos de ressuprimento.

▪ Apresentar quais são os modais de transporte entre as fontes de suprimento e de distribuição

▪ Comprovar ter pelo menos uma base de distribuição de GLP com 120 m³ de armazenamento 
para operar o envasado e 60 m³ para distribuição apenas o granel

▪ Comprovar ter número de recipientes compatíveis com os fluxos de suprimento previstos

6

 Principais marcos regulatórios

▪ Resolução ANP nº 784/2019: estabelece os 
requisitos necessários à concessão de autorizações 
operação de bases de distribuição de GLP

▪ Resolução ANP nº 49/2016: regulamenta a atividade 
de distribuição de GLP

▪ Resolução ANP nº 51/2016: regulamenta a atividade 
de revenda de GLP 

 Principais atividades do agentes regulados:

▪ Produtores de GLP: responsáveis pela produção do 
GLP a partir do Petróleo ou do Gás Natural

▪ Importadores: adquirem o GLP no mercado externo

▪ Distribuidoras: compra e armazenagem GLP; 
mantém estoque de recipientes; envase do GLP e 
venda a granel; transporte dos recipientes até os 
revendedores

▪ Revendas: entrega de recipientes na residência dos 
consumidores; venda direta ao consumidor, 
assistência técnica e instalação dos recipientes 

GLP é um produto regulado

Fonte: Resolução ANP nº 784/2019, Resolução ANP nº 49/2016, Resolução ANP nº 51/2016. 

Fonte: Sindigás - Do tamanho do Brasil. 
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 O GLP é um subproduto do processo de refino do petróleo ou do 
processamento do gás natural

 Produto inodoro, composto de propano e butano, ao qual é 
adicionado o mercaptano, permitindo identificação de vazamentos

O GLP, como outros combustíveis, é altamente inflamável

A energia liberada na explosão de 1kg de GLP é 6 vezes 
maior do que a mesma quantidade de uma dinamite¹

Presença do produto em 91,1% dos domicílios (65,9 
milhões) faz com que segurança, nos diversos elos da 
cadeia, seja essencial2

Regulação setorial prevê diversos mecanismos para 
garantir a segurança dos usuários:

7

a) Recipientes são produzidos conforme NBR 8460; devem contar marca em 
alto relevo, lacre com nome da distribuidora e certificado Inmetro →
garante responsabilização em caso de sinistro

b) Recipientes possuem plugs fusíveis que liberam o gás em caso de aumento 
de pressão; recipientes são projetados para resistir até 5 vezes a pressão 
máxima de trabalho

c) Distribuidoras são obrigadas a realizar o enchimento dos recipientes apenas 
em suas bases de distribuição → local onde os riscos do enchimento são 
controlados

• Revendas não podem fazer o enchimento de recipientes ou o 
transvase de um recipiente para outro

d) Distribuidoras só podem encher recipientes de sua própria marca → reforça 
a rastreabilidade da responsabilização em caso de sinistro

e) Distribuidoras são obrigadas a realizar a manutenção e requalificação³ de 
recipientes → mantém parque de recipientes em bom estado

• A inspeção visual dos recipientes (NBR 8866) é obrigatória sempre 
que ocorre o enchimento. Caso seja identificado alguma 
irregularidade com o recipiente, ele deve ser enviado para 
requalificação ou inutilização. Mesmo se aprovado na inspeção 
visual, há a obrigatoriedade de requalificação1 após os 15 primeiros 
anos de vida útil, passando, a partir daí, a ser obrigatória a cada 10 
anos.

f) Revendas e distribuidoras são obrigadas a prestar assistência técnica aos 
consumidores; revendas devem garantir que haja lacre de inviolabilidade 
da válvula em todos os recipientes vendidos, assim como instruções de uso 
e aviso de riscos 

Segurança é o pilar da regulamentação do setor de GLP 

³ No Brasil, existem atualmente 31 empresas de requalificação. Fonte: Sindigás.

¹ Fonte: LCA Consultores com base em Sindigás e DEWES, V.M.. “Estimação da energia dissipada e dos parâmetros da onda de 
choque na fase positiva com uso de baixo-explosivos”. Disponível em 
<https://www.fc.unesp.br/Home/Departamentos/Matematica/revistacqd2228/v10a03ic-estimacao-da-energia-dissipada-e-dos-
parametros.pdf> Acesso em: 8/12/2020
2 Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 - IBGE

 A marca em alto relevo nos recipientes é obrigatória para todos os recipientes de 
GLP, que já saem das fábricas com essa identificação

 Como cada distribuidora é exclusivamente responsável pelo enchimento, 
manutenção e envio para requalificação de seus próprios recipientes, sabe-
se quem é o único responsável por qualquer defeito ou acidente envolvendo o 
recipiente

 Caso não houvesse a marca em alto relevo esta identificação estaria 
comprometida

 Diferentemente de lacres, etiquetas, ou outras formas de identificação, a 
marcação na embalagem de metal é irremovível, permitindo identificar o 
responsável pelo recipiente a todo momento
▪ Acidentes com GLP podem envolver explosões, que facilmente inutilizariam outras formas de 

identificação das distribuidoras

8

Segundo a ANP:

“Até a década de 1990, o mercado de GLP não 
possuía um programa voltado para a segurança 

dos botijões. As distribuidoras não eram 
estimuladas a zelar pela qualidade dos 

recipientes, uma vez que era permitido, a outras 
distribuidoras, o livre envase e comercialização, 
sem consenso prévio do distribuidor detentor da 

marca. 

Em maio de 1991, o Departamento Nacional de 
Combustíveis – DNC editou a Portaria nº 15, 

instituindo Grupo de Trabalho com a atribuição de 
elaborar um programa de requalificação de 

recipientes transportáveis para GLP, como medida 
urgente para reduzir o número de acidentes 

causados pela má conservação dos botijões de 
13 kg comercializados pelas distribuidoras”

Fonte: ANP, Relatório de Análise de Impacto Regulatório - Requalificação de 
Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 
2015. 

 Entre 1995 e 2013 número de acidentes com 
laudo conclusivos caíram cerca de 48%

Fonte: Elaboração LCA com base nos dados do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo apresentados no "Relatório de Análise de Impacto Regulatório 
Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP)“ da ANP

Incentivos para investimentos em segurança

¹ Pode envolver processos judiciais, multas, entre outros.

Marca e proibição do enchimento de recipientes de outras distribuidoras  
permitem a responsabilização civil¹ em caso de acidentes, incentivando as 
distribuidoras a investirem na segurança dos seus recipientes 

A marca permite a construção da reputação da distribuidora perante os 
consumidores
▪ Uma distribuidora que tem histórico de acidentes perderia competitividade o que 

motiva ainda mais as distribuidoras a investir na segurança de seus recipientes 
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9

Na média anual, entre 2007 e 2019, 10,9% do 
parque de recipientes passou pelo processo de 
requalificação ou inutilização:
▪ 966,1 mil recipientes inutilizados por ano (0,9%) 
▪ 10,8 milhões de recipientes requalificados por ano 

(10,0%) (Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores)

Requalificação, Inutilização e Compra de 
Recipientes de GLP (milhões)

R$ 700 milhões de investimentos em compras 
de recipientes e manutenção/requalificação em 
2019 (Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores)

No mesmo período, foram adquiridos 34,2 
milhões de recipientes novos
(Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores)

Acidentes por milhão de recipientes de 13 kg 
vendidos

Na média, entre 1995 e 2013, ocorrem apenas 
11,0 acidentes a cada um milhão de recipientes 
vendidos 
▪ Laudos do Corpo de Bombeiros de São Paulo indicam que 

maior parte dos acidentes tem como causa o uso inadequado 
dos recipientes pelos usuários e não falhas de segurança dos 
mesmos (Fonte: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Elaboração LCA 
Consultores)
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Fonte:  Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em ANP "Relatório de Análise de Impacto Regulatório 
Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)“. Elaboração LCA Consultores

Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores.

Alterações no regramento do mercado devem sempre zelar para manutenção 
da segurança como pilar do setor de GLP

Proposição de Políticas precisam vir 
acompanhadas de Análise de Impacto 
Regulatório
Proposição de política pública deve obedecer ao disposto no 
Decreto 10.411/2020 (passa a vigorar em abril de 2021), que prevê 
obrigatoriedade de elaboração de Análise de Impacto Regulatório 
para que alterações tragam efeito líquido positivo para a sociedade

▪ AIR: procedimento, a partir da definição de problema regulatório, de 
avaliação prévia à edição dos atos normativos, que deve conter 
informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a 
razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão

▪ Relatório de AIR: ato de encerramento da AIR, que deve conter os 
elementos que subsidiaram a escolha da alternativa mais adequada ao 
enfrentamento do problema regulatório identificado e, se for o caso, a 
minuta do ato normativo a ser editado

▪ A AIR deverá conter, entre outros: identificação do problema regulatório; 
identificação dos agentes econômicos e usuários afetados; definição dos 
objetivos a serem alcançados; exposição dos possíveis impactos das 
alternativas identificadas; identificação e definição dos efeitos e riscos 
decorrentes da edição, da alteração ou da revogação do ato normativo

Nível III nas classificações de Risco, o setor GLP 
não admite experimentações: a regulação precisa ser 
debatida e desenvolvida com base em estrita observância 
de AIR (Análise de Impacto Regulatório)

Elementos essenciais para uma AIR:

Identificação clara do problema que se pretende 
resolver é condição necessária para avaliação da necessidade de 
regulamentação e quais alternativas para solução do problema 
identificado apresentam melhor relação de custo-benefício para a 
sociedade.

Definição adequada do público alvo da política é 
relevante para mensuração dos custos e benefícios almejados

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

O Anexo 1 ilustra, com a discussão da venda fracionada, a 
relevância de uma AIR no processo de tomada de decisão de 
definição de políticas e regulamentos

10
¹Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.411-de-30-de-junho-de-2020-264424798. Acesso em 
23/10/2020. 
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Consumidor é o protagonista do mercado
 Alta rivalidade entre concorrentes de GLP conferem ao consumidor relevância na 

definição do funcionamento do mercado, que deve atender às exigências de:

✓baixo tempo de entrega (usuário espera receber o GLP em até 17 minutos)

✓preço competitivo (produto homogêneo, não permite aumento unilateral de preços)

✓nível de serviço elevado (diferenciação entre as marcas)

 Combinação da portabilidade irrestrita e da destroca garante que o consumidor 
pode trocar de marca sem nenhum custo ou burocracia adicional: 1/3 das vendas 
de GLP ocorre com troca de marca¹

✓Disponibilidade de aplicativos que possibilitam comparação de preços e tempo de entrega a 
cada compra (além dos aplicativos das próprias distribuidora, há diversos aplicativos que 
permitem a compra de GLP)

✓ Inovação em serviços e equipamentos

 Logística é crucial para atendimento do cliente em sua residência, na capilaridade 
dos domicílios, com as exigências de segurança e preferência do consumidor 
atendidas

Novos usos para o GLP traz benefícios socioeconômicos:

✓Permite ao consumidor escolher o combustível mais adequado às suas necessidades

✓Permite ganhos de escala que, por conta da rivalidade presente no mercado, serão 
repassadas ao consumidor via preço e aumento da qualidade dos serviços prestados

Segurança

Consumidor
• Disputa pelo mercado 

impulsiona inovação e 
eficiência, dada a alta 
rivalidade entre concorrentes

Ambiental

Social

Infraestrutura

¹ Por mês, são feitas 33,7 milhões de vendas de recipientes (2019) e 9,8 milhões de recipientes passam pelas bases de destroca (2019). 
Volume de vendas mensais equivale a 13 recipientes entregues por segundo no Brasil 11

GLP tem ampla presença nos domicílios brasileiros

12

Acesso ao GLP supera saneamento básico (esgoto)

Energia Elétrica está em 99,5% dos domicílios, graças a elevados 
investimentos públicos em programas com o Luz para Todos

Agências dos Correios1 estão em 5.561 municípios e as revendas 
de GLP estão em 5.425 municípios²
¹ Fontes: Correios – Relatório Integrado 2018; ²ANP.Elaboração LCA Consultores. 

Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 (IBGE) – Características Gerais dos Domicílios e Moradores 2019

Número de domicílios com acesso aos 
produtos/serviços (milhões)

72,0 70,7 65,9

49,1

Energia Elétrica Abastecimento de
Água

GLP EsgotoÉ utilizado em 91,1% (65,9 milhões) dos domicílios brasileiros 
Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 IBGE 

94,6% das famílias que integram o Bolsa Família utilizam o GLP 
o Esta proporção é de 0,8% para o GN e de 38,8% para a lenha ou carvão 

O Gás Natural (GN) chega a 7,5% (5,5 milhões) dos domicílios 
brasileiros, concentrado nas faixas mais altas de renda. Fonte: PNAD 
Contínua Anual 2019 IBGE

o O GN é entregue por meio de tubulações subterrâneas que precisam 
chegar na porta do cliente

Lenha ou carvão ainda são utilizados por 19,3%(14,0 milhões) dos 
domicílios, concentrados em faixas de renda mais reduzidas. Anexo 
2 apresenta mais informações sobre consumo de lenha no Brasil 
Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 IBGE

Este combustível traz riscos à saúde devido à inalação de fumaça e poluentes de forma 
continuada, além de danos ao meio ambiente

23,60%

29,06% 28,67%

9,40%
5,69%

3,57%3,99%
7,30%

18,82%
15,67%

19,39%

34,83%
37,69%

29,32%

21,15%

5,92%
3,41% 2,52%

0,0%
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10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Até 1/2 SM Mais que 1/2
SM até 1 SM

Mais que 1
SM até 2 SM

Mais que 2
SM até 3 SM

Mais que 3
SM até 5 SM

Mais que 5
SM

GLP GN Lenha

Distribuição do consumo dos combustíveis por faixa 
de renda

Fonte: Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 (IBGE) – Características Gerais dos Domicílios e Moradores 2019
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GLP Outros Eletricidade Lenha GN

26.655 10³ Tep 8.870 10³ Tep 4.276 10³ Tep 78.817 10³ Tep

Uso do GLP no Brasil ainda é predominantemente residencial

13

79,9%
6.499 10³ TEP

4,8%
391 10³ Tep

3,2%
261 10³ Tep

0,3%
21 10³ Tep

11,8%
963 10³ Tep

Outros Residencial Comércio Público Indústria

Consumo Total de 
GLP: 8.135 10³ Tep

Residências: cocção, aquecimento de água e calefação

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

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

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

Algumas aplicações atuais do GLP no Brasil Distribuição do consumo de GLP (2019) Fonte: Balanço Energético Nacional 2019

 79,9% (6.499 10³ Tep) do consumo total de GLP (8.135 10³ Tep) no Brasil ocorre nas 
residências

▪ Isso representou 24,6% (6.499 10³ Tep) do consumo energético total (26.655 10³ Tep) 
dessas famílias. Lenha representou 26,6% do consumo das famílias

 Em outros segmentos, uso do GLP ainda é reduzido, representando do consumo 
total energético dos segmentos:

▪ 1,2% (963 10³ Tep) da indústria (78.817 10³ Tep), 

▪ 4,4% (391 10³ Tep) do Comércio (8.870 10³ Tep)

▪ 6,1% (261 10³ Tep) do Setor Público (4.276 10³ Tep)

Distribuição do Consumo do GLP por segmento 
(2019)

Distribuição do consumo energético total dos segmentos 
(2019)Fonte: EPE – Balanço Energético Nacional 

2019
Fonte: EPE – Balanço Energético Nacional 
2019

Público: escolas, hospitais, universidades, entre outros 

Restrições legais ao uso do GLP limitam expansão de consumo

 O uso menos intenso do GLP nos setores produtivos tem relação 
com as restrições legais de uso atualmente existentes

 Restrição aos usos do GLP foi motivada pela guerra do Golfo 
(1991) em que se restringiu o uso de diversos derivados do 
petróleo para evitar desabastecimento

 Segundo a Lei 8.176/1991, são proibidos o “uso em motores de 
qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, 
ou para fins automotivos, em desacordo com as normas 
estabelecidas na forma da lei”¹

 Cenário atual não justifica manutenção das restrições: há ampla 
oferta de GLP no cenário internacional, com perspectivas de 
ampliação

 O Gás Natural (GN), que não enfrenta as mesmas restrições do 
GLP, é importado em proporção similar (28,76%)² ao GLP 
(26,95%)³

Diagrama de usos permitidos e proibidos do GLP no Brasil

14

Fonte: Sindigás. Situação do Gás Liquefeito de Petróleo no Brasil. 2017. 

¹ A Resolução ANP 49/2016 traz uma exceção para o uso do GLP em motores de empilhadeiras e equipamentos industriais de 
limpeza
² EPE, BEN– 2019. Elaboração LCA Consultores. 
³ Fonte: ANP. 2019. Elaboração LCA Consultores. 14
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 GLP é o 4º energético mais barato para o consumidor
▪ O Gás Natural (GN) é 114,6% mais caro 
▪ A Energia Elétrica residencial também se mostra mais cara que o GLP, em 

cerca de 59,7% 
▪ GLP permite aquecer o dobro de água em relação ao chuveiro elétrico, a 

um custo 47,4% menor por litro (Anexo 5)

Obs: cumpre destacar que a  análise do custo benefício do uso de cada energético depende de diversos 
fatores, como as condições de uso, para qual finalidade ele será empregado e as tecnologias utilizadas na 
conversão da energia. Assim, o comparativo aqui apresentado pode ter resultados distintos, para aplicações 
especificas.

Efeitos esperados da ampliação 
do uso do GLP

15

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

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

R$7,67 

R$10,30 

GNV ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL
S10

GLP GASOLINA
COMUM

ETANOL
HIDRATADO

Eletricidade -
tarifa média

2019

GN -
Residencial

Preço dos energéticos (mil reais por TEP)
2019

Fonte: ANP. ANEEL. Ministério de Minas e Energia. Elaboração LCA Consultores. 

¹ A TEP é a unidade padrão do Balanço Energético Nacional (BEN – EPE) para comparar o 
consumo de diferentes fontes de energia. A EPE oferece as tabelas de conversão das unidades 
de consumo de cada energético para a TEP. Isso permite converter  litros, toneladas e metros 
cúbicos em uma mesma unidade.  
Os preços foram coletados nos relatórios das agências reguladores e do executivo. 

 Aumenta economias de escala do setor, 
trazendo benefícios ao consumidor:
▪ Aspectos competitivos (Anexo 3) do mercado 

favorecem que ganhos de eficiência sejam 
repassados ao consumidor, via redução de 
preços.

▪ Estrutura produtiva, em que logística é 
fundamental (Anexo 4), dada a capilaridade do 
consumo, torna economias de escala ainda mais 
relevantes

 Maior liberdade para usuário optar por 
combustível mais adequado às suas 
necessidades.
▪ Decisão do consumidor pode ser pautada pela 

necessidade de desembolso para se obter a 
mesma quantidade de energia (1000 Toneladas 
Equivalentes de petróleo – TEP¹) de diferentes 
energéticos

Ampliação do uso do GLP traz benefícios socioeconômicos

Aumentar as possibilidades de utilização do GLP  traz ganhos ao consumidor:

 O GLP é um produto eficiente quando comparado a outros energéticos, de forma que a expansão de suas possibilidades de aplicação pode 
levar a redução de custos ao consumidor, devendo este ser soberano na escolha do combustível mais adequado às suas necessidades
▪ A análise de preço por energia gerada demonstra que tanto a Energia Elétrica quanto o Gás Natural são substancialmente mais caros do que o GLP (59,8% e 

114,6%, respectivamente)

 Propicia ganhos associados ao aumento da escala de fornecimento de GLP 
▪ O aumento da escala tende a gerar redução dos custos de fornecimento

▪ A rivalidade presente no mercado de GLP garante que esses ganhos sejam compartilhados com os consumidores, por meio de redução de preços e aumento do 
nível de serviço

Ampliação dos usos permitidos ao GLP, em linha com o observado internacionalmente, demanda alteração 
regulatória

 A Lei nº 8.176/1991 criminaliza a utilização do GLP para motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para 
fins automotivos

 Revogação do artigo 33 da Resolução ANP 49/2016 seria suficiente para liberação dos usos, conforme entendimento do Sindigás¹

 A restrição à oferta mundial de GLP que justificou medidas proibitivas não persiste mais, não havendo razões para sua manutenção

16

¹O Sindigás entende que o órgão que detém competência para rever, manter ou revogar as restrições ao uso de GLP (ref. art. 33, R.ANP 49/2016) é a ANP, conforme a Lei 9.478/1997 (art. 7º e 8º, inc.I) que a constituiu. Importante 
elucidar que apesar da menção na Lei 8.176/1991, art. 1º, inciso II das restrições, consideramos que o dispositivo não constitui proibição direta e de pronto para o uso do GLP em saunas, caldeiras, piscinas e motores. Consideramos 
que na verdade o citado inciso II da citada lei constitui uma norma penal em branco do tipo heterogênea. Em outras palavras, o dispositivo legal depende de prévia integração por uma outra norma distinta, e não necessariamente da 
mesma hierarquia. Assim, como a lei brasileira atribui à ANP competência regulatória das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, acreditamos que basta ato infralegal da ANP para efetiva liberação dos usos do GLP. 
O argumento se sustenta ainda mais quando em 2013 a ANP pela Resolução 33/2013 permitiu o uso de GLP em equipamentos industriais de limpeza movidos a motores de combustão interna – enceradeiras. (Nota técnica Sindigás 
009/2020 sobre restrição ao uso do GLP)
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GLP é energia limpa
 Emissões diretas de GLP (formado por Propano e Butano) não contribuem para 

alterações climáticas, ou seja sua “pegada de carbono” (PAG, Global Warming 
Potential, GWP) é zero1

✓Para gerar a mesma quantidade de energia, o GLP é 44,8% menos poluente do que o 
querosene; 96,14% menos poluente do que o carvão vegetal e; 98,6% menos poluente do 
que a lenha2

✓Gás Natural é composto por 90% de metano, um gás que se não queimado possui 
significativo poder de efeito estufa. Regramento atual permite vazamentos de até 1% durante 
o transporte, o que pode significar dano ao meio ambiente maior do que a queima do GLP3

 Logística Reversa, com respeito aos regramentos de segurança, garante 
longevidade e correto descarte dos recipientes, contribuindo para redução de 
GEE
✓310 mil toneladas de CO2 seriam emitidas na produção do aço necessário para fabricação de 

todos os 11,3 milhões de recipientes (15kg/recipiente) comprados entre 2014 e 2017, caso 
não houvesse a requalificação 

✓Ganhos da longevidade do recipiente também garantem preços mais baixos para os usuários

GLP, assim como o GN, são combustíveis limpos e contribuem para uma 
matriz energética mais sustentável: tratamento isonômico entre os 
combustíveis permite que consumidor faça melhor opção para suas 
necessidades específicas
✓GLP tem usos para o agronegócio e setor empresarial, além de possibilidade de expansão 

no uso residencial, para além da cocção de alimentos, o que traz benefícios econômicos, 
sociais e ambientais.

Segurança

Consumidor

Ambiental
• Baixa emissão de gases de 

efeito estufa e logística 
reversa fazem do GLP uma 
energia limpa

Social

Infraestrutura

¹ Disponível em: http://www.sindigas.org.br/novosite/wp-
content/uploads/2017/10/IMPACTOS_AMBIENTAIS_COMPARACAO_ENTRE_O_GAS_LP_E_OUTROS_COMBUSTIVEIS_E_OS_POSSIVEIS_IMPACTOS_NAS_MUD
ANCAS_CLIMATICAS-MEIO_AMBIENTE.pdf. Acesso em 10/12/2020. 
2GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global. quim. 
nova, Vol. 41, No. 8, 839-848, 2018 [http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170260]
3 COSTA, Fernando Cörner; MONTEIRO, Denis Pinto. Redução das emissões de carbono com misturas GLP. Premio GLP de Inovação e Tecnologia 2014. 
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Emissões de poluentes por combustível comumente usado para cocção 

O GLP é alternativa menos poluente entre os 
combustíveis usualmente utilizados para cocção de 
alimentos

 Segundo estimativas de GIODA (2018)1, o dano 
ambiental causado pela queima de combustíveis é de:
▪ Gás Natural: 222,8 tCO2e /TJ
▪ GLP: 229,4 tCO2e /TJ
▪ Querosene: 511,65 tCO2e /TJ
▪ Carvão vegetal: 5944,4 tCO2e /TJ
▪ Lenha: 9.566,9 tCO2e /TJ
✓ tCO2e: toneladas equivalentes de dióxido de carbono ao longo de 100 

anos, medida usualmente adotada para mensurar o Potencial de 
Aquecimento Global, ou Pegada de Carbono

 Ou seja, para gerar a mesma quantidade de energia, o 
GLP é 44,8% menos poluente do que a querosene; 
96,14% menos poluente do que o carvão vegetal e; 
98,6% menos poluente do que a lenha

18

1GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global. quim. nova, Vol. 41, No. 8, 839-848, 2018 [http://dx.doi.org/10.21577/0100-
4042.20170260]
2 Estima-se que 72% do consumo de lenha no Brasil seja utilizada em fogões. Essa estimativa baseia-se em pesquisa empírica realizada no município Lavras-SC (Passos, Bruna, et al. Características do consumo residencial de lenha e 
carvão vegetal. Floresta, Curitiba, PR, v. 46, n. 1, p. 21 - 29, jan. / mar. 2016. [http://dx.doi.org/ 10.5380/rf.v46i1.39714]).

 Um dos fatores determinantes para o aumento da 
eficiência energética no Brasil tem sido a substituição 
gradativa da lenha e do carvão vegetal pelo GLP no 
preparo de alimentos¹

 A substituição integral da lenha por GLP no uso 
residencial levaria a uma redução de 97,3% da Pegada 
de Carbono
▪ Segundo o Balanço Energético, o Brasil consumiu 7080 mil TEP 

de lenha em 2019²

222



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: diagnóstico e proposições (estudo completo)

¹ Fonte: WLPG. LPG Charter of Benefits. 
² Fonte: Dr. Kirk Smith, professor de Saúde Ambiental Global da Universidade
da Califórnia, em Berkeley em “Sindigás - Queima de lenha e carvão em ambientes fechados, Poluição do ar e riscos para a saúde”
³ Kadir MM et al. Exposure of pregnant women to indoor air pollution: a study from nine low and middle income countries
4Sindigás - Queima de lenha e carvão em ambientes fechados, Poluição do ar e riscos para a saúde
5GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e sua influência no 
aquecimento global. quim. nova, Vol. 41, No. 8, 839-848, 2018 [http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170260]

Produz 150 vezes mais monóxido de carbono que o GLP¹

Pessoas expostas a fumaça interna nas residências têm de 2 a 3 vezes mais 
chances de desenvolver doenças crônicas pulmonares¹ 

A queima de lenha em um fogão rústico corresponde a 400 cigarros por hora²

A exposição à poluição em ambientes fechados representa 4% da carga global 
de doenças3 – esforço científico para quantificar a magnitude da perda de saúde devido a 
doenças, lesões e fatores de risco

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

Uso de lenha de origem ilegal, sem manejo adequado, traz danos ao meio 
ambiente

• Mais de 90% da lenha utilizada em residências ao redor do mundo não é de 
fontes renováveis, de forma que sua utilização contribui significativamente para 
o impacto no aquecimento global5

Lenha é a principal alternativa ao 
GLP para população de renda 
mais baixa

19

Embora o consumo de GLP seja 
difundido no Brasil, ainda há 

residências (19,3%) que utilizam a 
lenha para cocção

Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 IBGE. Para mais detalhes sobre uso da 
lenha, ver Anexo 2.

A emissão de poluentes por este 
combustível traz importantes riscos 

à saúde dos usuários e efeitos 
ambientais adversos

Efeitos adversos do uso continuado de lenha ou carvão para
cocção

Simulação feita pela LCA (2018) analisa 11,3 milhões de recipientes
comprados ente 2014 e 2017, dispersos em um fluxo de caixa ao
longo de 45 anos

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. A cada inutilização os recipientes são vendidos como sucata a um valor de
R$ 4,5 cada um e substituídos a um valor de R$ 120.
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 O sistema de requalificação obrigatória garante a 
extensão da vida útil dos recipientes de GLP (45 anos 
atualmente)
▪ Primeira requalificação obrigatória ocorre após 15 anos e 

depois a cada 10 anos

 Caso não houvesse esse sistema, os recipientes teriam 
que ser inutilizados com mais frequência, para 
minimizar os riscos de acidentes
▪ Mais recipientes de GLP teriam que ser adquiridos para 

compensar os que fossem retirados de circulação

▪ 310 mil toneladas de CO2 seriam emitidas na produção do 
aço necessário para fabricação de 11,3 milhões de 
recipientes (15kg/recipiente)¹ - total de recipiente 
comprados entre 2014 e 2017.

 LCA (2018) elaborou um exercício quantitativo, a pedido 
do Sindigás, que visa comparar o modelo de 
requalificação atual com um alternativo em que os 
recipientes são inutilizados com mais frequência

▪ Análise aqui feita é exclusiva para avaliação do custo de requalificação 
e inutilização do recipiente. Não se considera aqui frete e destroca, por 
exemplo. O objetivo é evidenciar os benefícios ao meio ambiente e ao 
consumidor de se ampliar a vida útil do recipiente.

Recipiente de GLP tem logística 
reversa: ganhos para o meio 
ambiente e para o consumidor

- R$ 1,5 bilhão - R$ 2,5 bilhões - R$ 3,3 bilhões
- R$ 6,0 bilhões

15 anos 10 anos 5 anos
Base (Atual) Prazo de Inutilização

Análise dos custos de requalificação e de inutilização de recipientes (VPL 2018)

Fonte: Elaboração LCA Consultores. 

Resultados: custos de não requalificar os recipientes de GLP, adotando um 
modelo de inutilização, pode levar a custos até 306,6% maiores (cenário de 5 anos) 

Sistema de requalificação além de garantir a segurança dos recipientes, reduz o 
custo do sistema, de forma ambientalmente correta, reduzindo descarte de 
embalagem, com sistema eficiente de logística reversa.

1 Segundo a World Steel Association, cada tonelada de aço produzido emite aproximadamente 1,83 tonelada de 
CO2 . Disponível em <https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/sustainability/sustainability-indicators.html> Acesso 
em 04/12/2020
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Uso do GLP traz benefícios ambientais e deve ser ampliado

Aumentar as possibilidades de utilização do GLP  traz ganhos ao meio ambiente:

 Substituição da lenha por GLP pode ser mais rápida e efetiva do que por GN: expansão de Gás Natural requer disponibilidade de
infraestrutura de dutos de forma dispersa em todo o território nacional. Alcance à população de mais baixa renda, usuária de lenha, é mais 
limitado e demorado.
▪ Isonomia de tratamento entre GN e GLP propicia maior rapidez na penetração de combustível limpo na matriz energética nacional, substituindo de forma definitiva 

a lenha utilizada para cocção de alimentos

 Como o metano representa 90% da composição do GN, as perdas nos processos de distribuição e transmissão faz com que o GN seja mais 
poluente do que o GLP (que libera GEE apenas em sua queima)

Mecanismo atual, de logística reversa, deve ser preservado

 Além dos aspectos de segurança, mecanismo é ambientalmente correto, ao reduzir o descarte de materiais na natureza, ampliando a vida útil 
do recipiente, com otimização de custo para o usuário

Redução de gases de efeito estufa faz parte de acordos internacionais e está em linha com diretrizes definidas como 
Estratégia Federal de desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031

 Decreto 10.531, de outubro de 2021, elege o tema ambiental como um dos eixos para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro nos 
próximos anos. Nos termos do decreto:
▪ aumentar a participação das fontes alternativas na matriz energética, de modo a contribuir para o atingimento da meta brasileira de redução de emissões de gases 

de efeito estufa - GEE, com incentivo à eficiência energética e à modernização e racionalização de ativos existentes, sem dependência de subsídios que acarretem 
custos e ineficiências à sociedade (disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-2020-285019495, acessado em 28 de 
outubro de 2020, página 14).
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GLP é um produto essencial e seu acesso deve ser 
preservado e ampliado
 Livre mercado atual possibilita amplo acesso ao produto, condição que deve ser preservada.
▪ 65,9 milhões de domicílios utilizam o GLP (91,1% dos domicílios brasileiros), atingindo 192,9 milhões de 

brasileiros.

 Principal componente do preço é a aquisição de GLP nos produtores (33,8%): sujeito a variações 
conforme cotações internacionais, sem ingerência por parte da cadeia produtiva
▪ Políticas de amortecimento de variação de preço carecem de instrumentos complexos, cuja implementação 

prática traz o inconveniente de privar o consumidor de preços baixos, em momentos de queda

 Dados divulgados pela ANP de margem bruta não refletem o lucro das distribuidoras e trazem 
distorções com relação a outros elos da cadeia
▪ LCA estimou que entre 2017 e 2019, a margem bruta da distribuição foi de 15,6% (R$ 10,2), 7.9 p.p menor 

do que a estimada pela ANP (23,5% - R$ 15,4)

▪ Margem líquida (lucro líquido) da distribuição foi de R$ 1,1 por recipiente vendido no mesmo período

Dar tratamento ao GLP condizente com a sua essencialidade, preservando os pilares de livre
mercado que vigoram atualmente, de forma a reduzir a necessidade de recursos públicos
diretos necessários para disponibilizar GLP a domicílios em condição de vulnerabilidade

 Conferir ao GLP tratamento tributário similar ao dado a bens essenciais. 
▪ Propostas de Reforma Tributária devem mirar na redução dos encargos do setor ou, no mínimo, não ter 

impacto positivo na carga atual.

 Desenhar política de incentivo direto, podendo identificar elegíveis via Cadastro Único ou Bolsa 
Família
▪ A quantidade de domicílios que usam lenha ou carvão na cocção é de 14,0 milhões, dos quais 9,8 milhões 

são de Baixa Renda - segundo critérios do Cadastro Único -.e que poderiam ser alvo de eventual política 
pública para facilitação do acesso ao GLP, contra outros 56,9 milhões que usam GLP e não se enquadram 
nestes critérios¹

Segurança

Consumidor

Ambiental

Social
• Produto essencial, deve ter 

seu consumo massificado, 
incluindo a população mais 
vulnerável

Infraestrutura

22
¹ 65,9 milhões de domicílios usam GLP, mas 9,0 milhões já estão sendo considerados como elegíveis para política pública, sendo subtraídos 
deste total
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Importante entender a composição dos 
preços do GLP para identificar espaços de 
atuação de política pública que possam 
ampliar o acesso e uso do GLP pela 
sociedade brasileira 

 Evolução do preço do 
GLP

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

 Evolução do preço do 
GLP

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?
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Evolução do preço do GLP nos últimos 10 anos
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 Preço do recipiente P-13 representa 6,7% do Salário 
Mínimo vigente em 2020

 Como o P-13 dura em média 58,7 dias nas residências, o 
peso do consumo mensal no salário mínimo, é, na prática, de 
3,4%

 Desde 2009 o preço de P-13 não supera o patamar de 8,0% 
do salário-mínimo, tendo atingido 6,0% em 2014 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores

Peso do P-13 no salário mínimo

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ja
n-

10
m

ai
-1

0
se

t-1
0

ja
n-

11
m

ai
-1

1
se

t-1
1

ja
n-

12
m

ai
-1

2
se

t-1
2

ja
n-

13
m

ai
-1

3
se

t-1
3

ja
n-

14
m

ai
-1

4
se

t-1
4

ja
n-

15
m

ai
-1

5
se

t-1
5

fe
v/

16
ju

n/
16

ou
t/1

6
fe

v/
17

ju
n/

17
ou

t/1
7

fe
v-

18
ju

n-
18

ou
t-1

8
fe

v-
19

ju
n-

19
ou

t-1
9

fe
v-

20
ju

n-
20

Preço real do GLP (R$ de ago/2020)

Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores

Preço real do GLP (R$ de ago/2020)
 Em termos reais1, preço do GLP em 2020 (R$ 70,0 em 

agosto/20) está próximo do patamar de janeiro de 2010, de R$ 
67,52 (em valores de ago/2020), uma variação de 3,6%

 Em 45,7% dos meses o preço do GLP ficou entre R$ 60,00 e 
R$ 70,00
▪ Mínimo atingido foi de R$ 56,59/P13 em ago/2015 

▪ Máximo foi de R$ 73,78 /P13 em junho de 2018

 Preço médio do período foi de R$ 64,01

1O IPCA acumulou 75,8% entre janeiro de 2010 e agosto de 2020. Ou seja, o GLP P-13 teve aumento de 3,6% 
acima da inflação acumulada no período.
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Até P-13 Outros Preço Único

Paridade com preços internacionais alterou dinâmica de mercado

 Desde julho de 2017 o preço doméstico dos combustíveis segue 
alinhado ao preço internacional

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

 Em relação a março de 2020, a queda do preço do GLP em abril 
foi de 15,0%. Já entre março de 2020 e novembro de 2020 o 
preço subiu 19,1% (7 meses consecutivos de alta)
▪ Alinhamento ao mercado internacional aumenta a variação dos preços 

(para cima e para baixo)

 Distribuidoras e revendedoras não repassaram todo o 
aumento com o custo de aquisição do GLP (Produtor + 
Impostos) para o consumidor. Entre julho de 2017 e agosto de 
2020:
▪ Custo de Aquisição do GLP subiu 59,1%

▪ Preço de Distribuição subiu 28,8%

▪ Preço ao Consumidor subiu 21,6% 
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Preço real do GLP (R$ de ago/2020)

Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores

Variação do Preço do Produtor 
Semanal (jan/2013 a nov/2020)

Evolução dos preços nominais do GLP
Mensal - (jan/2010 a ago/2020)

Fim  dos preços 
diferenciados no 
GLP em função do 
uso
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 Evolução do preço do 
GLP

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

Carga Tributária Efetiva do setor de distribuição de GLP

28

A carga tributária efetiva considera não apenas os tributos cobrados no GLP, mas também o volume de tributos em insumos que não geram 
créditos para as distribuidoras, chamados de resíduos tributários

Sobre o Faturamento Líquido (%, 
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Sobre Faturamento das Distribuidoras 
(2019)

Obs 1: preço final ao consumidor P-13 considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras
Obs 2: não são considerados os tributos incidentes no elo de revenda, derivados do enquadramento de revendas no 
Simples Nacional

 Quando calculada sobre o preço final ao consumidor, a carga 
efetiva tem o valor de 19,19% para o P-13 e 22,91% para o 
Granel

 Carga efetiva sobre o faturamento das distribuidoras, 
considerando apenas os tributos sobre consumo, é de:

▪ 24,78%, quando calculado pelo faturamento bruto (por dentro)

▪ 25,13%, quando calculado pelo faturamento líquido (por fora)
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Sobre o Preço Final ao Consumidor
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Obs: maior parte da amostra analisada lança o ICMS como custo. Ajuste foi feito nas empresas que lançam na 
rubrica de tributos da DRE, afetando o faturamento líquido. 
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Carga tributária relativa do setor de GLP
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Fonte: Tesouro Nacional (2019) e dados das empresas do setor,  Elaboração: LCA Consultores.
Total denota a soma dos principais impostos sobre bens e serviços 
Preço final ao consumidor P-13 considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras. 

 Carga efetiva dos impostos sobre 
bens e serviços do GLP até 13 kg 
(19,19%) é 6.31 p.p maior do que a 
média da economia (12,85% do PIB) 
▪ Maior discrepância está no ICMS, em que a 

carga é 8.46 p.p maior 

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

Carga comparada com a arrecadação total da economia 
(%) – P-13

Federal

Estadual

Municipal

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

% domicílios Alíquota de ICMS

Tributação do ICMS encarece GLP justamente em áreas de mais baixa renda
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Estados com mais usuários exclusivos de lenha ou 
carvão se concentram na região Norte e Nordeste, 
onde alíquotas de ICMS são mais altas

 Na maior parte dos estados brasileiros (24), menos de 4% 
dos domicílios de baixa renda (41,7 milhões no Brasil)¹ utiliza 
apenas lenha ou carvão para cocção de alimentos, ou seja, 
não utilizam nem o GLP ou GN

 Estado com mais domicílios de baixa renda que utilizam apenas 
lenha: Maranhão (8,7%), Piauí (5,3%), Pará (4,8%), Ceará 
(3,4%), Bahia (3,4%),  Roraima (3,2%), e Acre (3,1%)

 Na média, estado que tem ICMS de 12% tem 0,8% de domicílios 
de baixa renda que usam apenas lenha ou carvão na cocção. 
Este número de 2,9% nos estados que tem alíquota de 17% e de 
2,8% nos estados com alíquota de 18%

Alíquotas de ICMS são mais elevadas em regiões de 
menor renda per capita

 Renda per capita média das regiões Norte e Nordeste é de R$ 
927,5 enquanto nas demais é de R$ 1.751,6

% Domicílios de baixa renda que utilizam apenas lenha ou 
carvão (sem GLP ou GN) e alíquota ICMS – por estado, 2019

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

Renda per capita (R$/mês) – por estado, 2019

Fonte: IBGE. Elaboração LCA Consultores

Fonte: IBGE. Elaboração LCA Consultores. Em 2020, Maranhão alterou sua alíquota para 14%. 

¹ Famílias de baixa renda são aquelas que tem renda per capita de até meio salário mínimo ou renda domiciliar total até 
3 salários mínimos. Fonte: Decreto nº 6.135/2007. 
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 Evolução do preço do 
GLP

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

R$ 22,1 (33,8%)

R$ 2,2 (3,3%)

R$ 9,0 (13,8%)

R$ 10,2 (15,6%)

R$ 21,9 (33,4%)

1

32

 Margem bruta de distribuição estimada em 15,6% pela LCA é 
7.9 p.p menor do que a estimada pela ANP (23,5%)
▪ Distribuidoras atuam em grande escala, levando os recipientes 

até as revendas de GLP 

 A margem de revenda, por sua vez, é maior em 7.4 p.p
▪ As revendas atuam em menor escala e devem atender o 

consumidor, levando o GLP até as residências

 A Metodologia utilizada pela ANP calcula a margem de 
revenda a partir dos preços praticados exclusivamente nos 
revendedores varejistas. 
▪ A margem bruta de distribuição, calculada de forma residual, 

inclui também as margens brutas dos revendedores 
atacadistas que podem fornecer GLP aos revendedores 
varejistas

▪ Informações da Receita Federal indicam que em 2018 havia 
45.790 CNPJs de revendas varejistas e 521 de revendas 
atacadistas; os atacadistas representaram 42,0% do faturamento 
do segmento revenda. Isso demonstra a relevância desses 
agentes no segmento de revenda. 

 ANP considera como margem bruta de distribuição uma 
parcela que deveria ser atribuída à atividade de revenda 
atacadista, de tal forma que  a Margem Bruta de Distribuição 
calculada pela ANP é maior do que a margem efetivamente 
observada pelas distribuidoras
▪ Adicionalmente, algumas distribuidoras concedem descontos para 

a revenda após a emissão de nota fiscal. Tais descontos são 
alocados na rubrica “Deduções” da DRE. Assim, ao não 
considerar tais descontos, a margem estimada para as 
distribuidora ficará equivocadamente superior ao verificado na 
prática 

R$22,0 (33,6%)

R$2,2 (3,3%)

R$8,8 (13,5%)

R$15,4 (23,5%)

R$17,0 (26,0%)

1

ANP - MME
R$ 65,4/P-13

Obs 1: diferentemente da carga tributária efetiva, este cálculo considera apenas os tributos próprios do GLP, sem inclusão dos resíduos tributários e outros impostos (IPI e ISS)
Obs2: LCA solicitou às distribuidoras informações da Demonstração de Resultado de Exercício (2017-2019), de forma desagregada entre P-13 e Granel. A amostra analisada  
representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel).

Distribuidoras
R$ 65,4/P-13

Matéria Prima (GLP)

Margem Bruta de Revenda 

Margem Bruta de Distribuição 

ICMS

PIS/COFINS

A ANP e o Ministério de Minas e Energia realizam o 
levantamento dos preços do GLP. 

Com base em informações financeiras fornecidas pelas 
distribuidoras associadas ao Sindigás, LCA realizou 
estimativas da margem de distribuição, com objetivo de 
compará-la com a estimada pela ANP

Estimativa LCA

Fonte: ANP.
Elaboração LCA Consultores

Fonte: ANP e informações 
financeiras das 
distribuidoras associadas 
ao Sindigás

Observação: Os resultados 
permitem uma análise do 
setor, mediante uma 
empresa hipotética, 
construída pela LCA a partir 
de dados reais, sem que se 
espelhe especificamente 
nenhuma empresa em 
particular. O estudo 
envolveu distintas áreas 
das empresas que 
compuseram a amostra 
(como controladoria, 
planejamento financeiro e 
tributário), de forma que os 
dados aqui apresentados 
guardam coerência com os 
demonstrativos financeiros 
e contábeis das empresas

Composição do preço do GLP P-13 (2017-2019) 
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R$ 2.343,9 (48,9%)

R$ 167,7 (3,5%)

R$ 785,2 (16,4%)

R$ 1.494,1 (31,2%)

1

R$ 1.700,5 (33,8%)

R$ 167,7 (3,3%)

R$ 692,5 (13,8%)

R$ 785,8 (15,6%)

1.680,9 (33,4%)

1

Obs: resultados do P-13 foram convertidos 
em tonelada para permitir comparabilidade 
com o Granel, que pode ser vendido em 
volumes não pré-medidos
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 Segmento Granel não tem margem 
de revenda, pois venda é feita 
diretamente aos consumidores finais 
pelas distribuidoras

 Comparação de Margem Bruta:
▪ Granel: R$ 1.494,1/tonelada 
▪ P-13: é de R$ 785,8/tonelada

 Peso do GLP e Impostos no Preço 
Final ao Consumidor: 
▪ P-13: 50,9%
▪ Granel: 68,8%

Observação: Os resultados permitem uma análise do setor, 
mediante uma empresa hipotética, construída pela LCA a partir 
de dados reais, sem que se espelhe especificamente nenhuma 
empresa em particular. O estudo envolveu distintas áreas das 
empresas que compuseram a amostra (como controladoria, 
planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados 
aqui apresentados guardam coerência com os demonstrativos 
financeiros e contábeis das empresas. Representatividade da 
amostra: 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em 
termos de volume (P-13 e Granel).

Comparação da composição do preço do GLP 
P-13 e Granel (2017-2019) – Estimativas LCA

P-13
R$ 5.027,4/Tonelada

Matéria Prima (GLP)

Margem Bruta de Revenda 

Margem Bruta de Distribuição 

ICMS

PIS/COFINS

Granel
R$ 4.790,9/Tonelada

Obs 1: diferentemente da carga tributária efetiva, este cálculo considera apenas os tributos próprios do GLP, sem inclusão dos resíduos tributários e outros impostos (IPI e ISS)
Obs2: LCA solicitou às distribuidoras informações da Demonstração de Resultado de Exercício (2017-2019), de forma desagregada entre P-13 e Granel. A amostra analisada  
representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel).

 A margem bruta de distribuição é a diferença entre o preço de venda das 
distribuidoras de GLP e o custo de aquisição de GLP com tributos (ICMS e 
PIS/COFINS). Ela deve ainda remunerar uma série de outros custos operacionais, 
tais como: 
a) custo de frete das refinarias até as bases de distribuição; 

b) frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; 

c) processo industrial de envase do GLP; 

d) mão de obra da empresa; 

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

e) depreciação e amortização

f) despesas financeiras

g) imposto de renda 

 O lucro efetivo das distribuidoras deve ser observado na Margem Líquida 
(Lucro Líquido) do mesmo período (2017-2019)

 A infraestrutura de distribuição atende tanto o segmento Granel como P-13

 Dado o compartilhamento de custos, cuja separação ensejaria premissas ad hoc, 
a LCA optou pela estimativa da margem líquida agregada do GLP.
▪ Entende-se que a margem líquida agregada é representativa do patamar da margem líquida 

do P-13, uma vez que o consumo nesse segmento representou 73,0% do total entre 2017-
2019

34

Estimativas LCA:

Margem Bruta de Distribuição 
do P-13 (2017-2019)

=

R$ 10,2/13kg

Margem de Distribuição Líquida 
(2017-2019, média P-13 e Granel)

= 

R$ 1,1/13kg

Observação: Os resultados permitem uma análise do setor, mediante uma 
empresa hipotética, construída pela LCA a partir de dados reais, sem que se 
espelhe especificamente nenhuma empresa em particular. O estudo envolveu 
distintas áreas das empresas que compuseram a amostra (como 
controladoria, planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados 
aqui apresentados guardam coerência com os demonstrativos financeiros e 
contábeis das empresas. Representatividade da amostra: 92,4% das vendas 
de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel).

Margem bruta de distribuição não é sinônimo de 
lucro
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Distribuição de GLP tem margens financeiras abaixo de diversos setores

Margem EBITDA de diferentes setores (2017- 2019)

EBITDA=Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
Margem EBITDA = EBITDA/Receita Líquida
Fonte: Valor 1000. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019. 

 O Jornal Valor Econômico divulga anualmente o ranking das 1000 maiores empresas brasileiras com base no faturamento bruto. Este ranking 
traz diversos indicadores econômicos, dentre eles, o EBITDA , normalmente utilizado para comparar diferentes setores. 

 Comparação de 28 setores mostra que a margem EBITDA total das distribuidoras, considerando tanto o P-13 como o segmento Granel, é 
uma das menores do país

39,9%

27,2% 27,1% 25,6%
22,8% 21,1% 20,6% 20,1% 19,6% 19,2% 18,9% 18,3% 18,2%

13,7% 13,4% 13,3% 11,7% 11,5% 11,5% 10,9% 10,9% 10,2% 8,3% 7,5% 7,2% 6,5% 5,5% 5,4% 3,8%
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BR Distribuidora Ipiranga Raízen Combustíveis GLP

Comparação entre o setor de GLP e de distribuição de combustíveis líquidos
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 Os resultados mostram que o setor de GLP não destoa do setor de distribuição de combustíveis líquidos

EBIT = Lucros antes de juros e impostos. 
Margem EBIT = EBIT/Receita Líquida
Fonte: Relatórios Contábeis das Empresas e Status Invest. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, 
representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019.

Margem EBIT do setores de distribuição de combustíveis líquidos e de GLP (P-
13 e Granel)
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22,08%

14,09% 13,69%

9,90%
8,49% 8,20%

3,4%

Comgás Compagas Gasmig Gasbrasiliano Copergas Bahiagas GLP

O setor de GLP opera com margens financeiras menores que as do Gás 
Natural (GN)
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EBIT = Lucros antes de juros e impostos. 
Margem EBIT = EBIT/Receita Líquida
Fonte: Relatórios Contábeis das Empresas . Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das 
vendas de GLP entre 2017 e 2019.

Margem EBIT do setores de distribuição de Gás Natural e de GLP (P-13 e Granel) 
Média 2014 – 2019
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Comparação do setor de GLP brasileiro e internacional

38

 As margens financeiras de empresas brasileiras de distribuição de GLP brasileiras são menores do que a de empresas 
que atuam no Chile, México e Estados Unidos

 Em relação a Espanha, as margens brasileiras estão em patamar similar a da Repsol e maiores do que a Petromiralles

Fonte: Análise Accenture Strategy para dados internacionais. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao 
Sindigás, representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019. 

Margem EBITDA de empresas nacionais vs. internacionais 
(média entre 2015 e 2017) – Brasil inclui segmento P-13 e Granel
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 Evolução do preço do 
GLP

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

Decomposição do preço do GLP permite concluir que:

 O GLP P-13 teve aumento de 3,6% acima da 
inflação acumulada entre 2010 e 2020
▪ Uma aplicação em CDI nesse mesmo período, teve 

rendimento de 159,8%. Isso representa um ganho de 
106,0% acima da inflação.

(Fonte: Bacen, Disponível em 
<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPeloCDI.do?method=corrigirPeloCDI>)

 Enquadramento tributário não condiz com 
essencialidade do setor
▪ Carga efetiva dos impostos sobre bens e serviços do 

P-13 (19,19%) é 6.31 p.p maior do que a média da 
economia (12,85% do PIB) 

▪ Carga Efetiva de ICMS no preço final ao consumidor é 
de 15,47%, 8.46 p.p a mais do que a média da 
economia (7,01%)

▪ Estados com maior proporção de famílias de baixa 
renda utilizando apenas lenha para cocção são os que 
tem alíquota de ICMS mais elevada

 Setor de distribuição de GLP não tem margens 
elevadas (2017-2019)
▪ Imprecisões na metodologia da ANP majoram o valor 

da margem bruta de distribuição, estimada pela LCA 
em 15,6% (R$10,2), 7.9 p.p menor do que a estimada 
pela ANP (23,5% - R$15,4) por recipiente de 13 kg

▪ Margem bruta não é sinônimo de lucro da atividade de 
distribuição ou revenda. LCA estimou que a margem 
líquida (lucro líquido) das distribuidoras de GLP foi de 
R$ 1,1 por recipiente de 13kg

▪ EBITDA do setor é um dos menores entre 28 
analisados, considerando as 1000 maiores empresas 
do mercado em faturamento bruto
– É menor do que empresas de GLP de outros países

▪ EBIT do setor não destoa do setor de distribuição de 
combustíveis líquidos  

▪ EBIT do setor é menor do que o de Gás Natural

40
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 Evolução do preço do 
GLP

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

 No Brasil, existem 41,7 milhões de domicílios/famílias de baixa 
renda
▪ Define-se como família/domicílio de baixa renda aquela que tem rendimento de 

até meio salário mínimo (1/2 SM) per capita ou até 3 SM de rendimento total 
(Fonte: Decreto 6.135/2007, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm. Acesso em 
30/11/2020)

▪ Famílias de baixa renda são elegíveis ao Cadastro Único, que permite o 
recebimento de recursos de políticas sociais

Obs: nem todas as famílias elegíveis são beneficiadas pelo Cadastro Único. Em dez/2019 havia 28,9 
milhões de famílias registradas, equivalente a 67,3% das famílias de baixa renda.

 Identificou-se com base na PNAD Contínua Anual-2019, que dos 14,0 
milhões de domicílios que utilizam lenha ou carvão para cocção, 9,8 
milhões são de baixa renda e elegíveis ao Cadastro Único 
(CadUnico), totalizando 31,9 milhões de pessoas 

42

Identificação adequada do público alvo 
é essencial para eficiência e 

efetividade das políticas sociais

Brasil tem hoje no Cadastro Único um 
importante filtro para identificação de 
famílias vulneráveis e distribuição de 

recursos para políticas sociais

LCA estimou que 9,8 milhões de 
famílias, cerca de 31,9 milhões de 

pessoas utilizam lenha para cocção e 
seriam elegíveis ao Cadastro Único

Obs: média de pessoas por domicílio no Brasil é de 2,9. No entanto, verifica-
se que nos domicílios de baixa renda que utilizam lenha o número de pessoas 
por domicílio é de 3,24. 

Políticas de facilitação do acesso ao GLP devem focar 
população que atualmente está alijada do consumo

Fonte: IBGE. PNAD Contínua Anual 2019. Elaboração LCA Consultores. 
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 Buscar determinar de maneira exógena o preço de um produto ou serviço 
afeta o equilíbrio entre oferta e demanda o que, inexoravelmente, traz distorções e 
ineficiências aos mercados e, por fim, onera os cofres públicos
▪ A imposição de prejuízos a entes privados não encontra sustentabilidade e 

acarreta ineficiências produtivas, com danos ao erário e à sociedade

– Caso ocorra, por exemplo, a imposição de preço máximo ao consumidor ou a limitação de repasse de variações 
dos preços da matéria-prima para outros elos da cadeia produtiva, haverá redução de ofertantes no mercado, 
pois a atividade deixa de ter sustentabilidade econômica. Isso causará pressão para aumento de preço por conta 
da restrição da oferta. Para que não haja uma crise de suprimento, o ente privado precisará ser substituído pelo 
Estado, o que representa grave ineficiência, visto que a presença do Estado não deveria ser requisitada em 
atividades econômicas que podem ser exercidas pela iniciativa privada

– Como recursos são finitos, a presença do Estado em atividades que devem ser exercidas por entes privados 
impõe restrições para que serviços públicos sejam disponibilizados em quantidade e qualidade adequadas

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

 No atual cenário de restrição fiscal o uso mais eficiente dos recursos é 
imperioso
▪ Brasil passa por grave crise fiscal (resultado primário esperado para 2020 é de -13%), sem espaço 

para ampliação de gastos públicos, devendo preservar o bom funcionamento da atividade produtiva 
privada

43

Políticas intervencionistas sempre oneram cofres públicos
▪ As políticas públicas 

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

▪ Garantir a 
viabilidade 
econômica para 
atividades privadas, 
prescindindo-se 
assim da atuação 
pública direta, é 
relevante diretriz de 
política pública, 
ainda mais vital em 
cenário fiscal 
restritivo

43

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

Políticas para ampliação de acesso ao GLP devem ser focadas em 
público-alvo específico, com a indicação clara dos recursos públicos e 
mecanismos que serão utilizados para esse fim 

Desafios das políticas voltadas ao preço de combustíveis
Considerações sobre o nível de preços
 Políticas para ampliar o acesso a um produto podem se justificar quando o preço 

do produto o torna inacessível a uma parcela da população
▪ É possível oferecer subsídios diretos ao preço do GLP (focalizados nas famílias mais 

pobres)

▪ Políticas bem sucedidas de subsídio focalizado, condicionados à renda, foram 
implementadas na Índia (desde 2014, atingindo 150 milhões de usuários) e na Colômbia 
(desde 2013, atendendo 500 mil beneficiários)1, NotaTécnica nº 2/2017 – Política de Incentivo ao GLP, 
Sindigás.

 Soluções de política pública devem partir de um diagnóstico adequado do problema 
a ser enfrentado 
▪ Como o GLP é amplamente consumido em domicílios de todas as faixas de renda, 

subsidiar seu preço de forma linear acaba por alcançar famílias que não precisam do 
beneficio. Isso onera de forma equivocada o poder público por alocar recursos de forma 
ineficiente, atingindo famílias que hoje já fazem uso do GLP. Atualmente, 65,9 milhões 
de domicílios fazem uso do GLP (91,1% dos domicílios ou 192,9 milhões de 
brasileiros).

Distribuição de domicílios brasileiros (milhões), por faixa de renda (2019):

Considerações sobre a variação de preços
 Políticas com foco na variação dos preços buscam amenizar oscilações 

relevantes nos preços ao produtor

 A coordenação e aplicação desse tipo de mecanismo é complexa, com 
limitações de ordem política em represar reduções de preço, no momento de 
queda
▪ Evidência disso é que, no Brasil, a CIDE-Combustíveis, criada para subsidiar 

preços e amortecer variações no preço internacional dos derivados do petróleo, é 
historicamente subutilizada. No caso do GLP foi instituída em dez/2001 e desde 
abril/2004 incide com alíquota zero nos produtores

 Políticas de subsídio aos produtores podem ser ineficientes e ter elevado 
custo
▪ Em 2018, a alta do preço do petróleo levou à criação de um subsídio de R$ 

0,46/litro do Diesel – repassados à Petrobrás - como resposta à greve nacional 
de caminhoneiros. Entre maio e dezembro de 2018, a medida custou R$ 12,34 
bilhões aos cofres públicos e foi abandonada com a queda do preço no mercado 
internacional
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até ½ 
SM

entre 0,5 e 
1 SM

entre 1 e 2 
SM

entre 2 e 3 
SM

entre 3 e 5 
SM

acima de 5 
SM

Total Brasil 
(72,4 M)

16,4 M
(22,70%)

19,8 M
(27,29%)

20,0 M
(27,65%)

7,1 M
(9,79%)

4,8 M
(6,69%)

4,3 M
(5,88%)

Usuários 
GLP (65,9 M)

15,6 M
(23,61%)

19,2 M
(29,06%)

18,9 M
(28,67%)

6,1 M
(9,40%)

3,7 M
(5,69%) 

2,4 M
(3,57%)

Fonte: Fonte: PNAD Contínua Anual 2019 (IBGE) – Características Gerais dos Domicílios e Moradores 2019
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Infraestrutura é fator crítico para GLP

 Plano de desinvestimento da Petrobrás apresenta oportunidade para ampliação 
da atuação privada na produção de GLP
▪ Riscos: alta relevância da Petrobras requer segurança jurídica para atração efetiva de capital 

privado

 Exploração do Pré-Sal abre agenda relevante para tratamento do GN e do GLP 
na matriz energética nacional
▪ Riscos: tratamento assimétrico entre GN e GLP, em desfavor do segundo, afetando de forma 

artificial o preço relativo dos combustíveis

 Infraestrutura de importação é limitada
▪ Risco: reduz possibilidade do mercado doméstico aumentar a importação em momentos de 

preços mais baixos, de forma a melhor gerenciar o preço doméstico

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

 Isonomia de tratamento entre GLP e Gás Natural, evitando intervenções no preço 
relativo dos combustíveis e distorções competitivas. 

Segurança

Consumidor

Ambiental

Social

Infraestrutura
• Setor intensivo em capital, 

requer segurança jurídica e 
previsibilidade para atração 
de investimentos privados
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Petrobrás controla maior parte da oferta de GLP

 Petrobrás entregou 99,5% do GLP no Brasil (2019)
▪ Braskem: 0,3% 
▪ Refinaria Rio Grandense: 0,2% 
Fonte: ANP.

 Infraestrutura de entrega de GLP é formada por 24 
refinarias, 8 terminais da Transpetro e 4 Unidades de 
Processamento de Gás Natural (UPGN) (Fonte: Petrobrás. Book Digital 2019)

▪ Anexo 6 apresenta detalhamento da estrutura de oferta do GLP
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 Petrobrás responde por 96,5% das importações, que 
corresponderam a 26,95% do GLP consumidor no Brasil 
(2019) (Fonte: ANP)

▪ Estados Unidos (EUA) foi a origem de 75,0% das importações 
(2019) (Fonte: ANP)

▪ Porto de Suape é a principal porta de entrada (75,9% das 
importações) (Fonte: ANP) 

▪ Petrobrás faz a cabotagem para outros portos (Fonte: Petrobrás. Book Digital 
2019)

Infraestrutura de entrega de GLP
Fluxos de Cabotagem

Fonte: Petrobrás. Book Digital 2019
Fonte: Petrobrás. Book Digital 2019
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Infraestrutura de importação é limitada

 Infraestrutura para importação de GLP no Brasil é limitada:
▪ Portos saturados e/ou com restrições técnicas (assoreamento, calado, entre outros)
▪ Baixa capacidade de armazenamento
▪ Limitação da infraestrutura de transporte para bases de distribuição

 Falta de clareza sobre papel da Petrobras no suprimento de GLP afastou 
investimentos privados

 Evolução da exploração do Pré-Sal deve direcionar investimentos em 
capacidade de armazenagem nas bases de distribuição vinculadas às rotas do 
pré-sal, localizadas em Duque de Caxias (RJ) e em São José dos Campos 
(SP)

 Importação de GLP ocorre através de Porto de Suape (PE), Porto de Santos 
(SP), Paranaguá (PR) e Rio de Janeiro (RJ). Porto de Rio Grande não tem 
sido utilizado para importação mas teria capacidade

 Segundo o estudo “Gargalos na infraestrutura da cadeia de GLP” produzido 
pelo ILOS a pedido do IBP, constatou-se que caso a demanda por GLP 
alcançasse 9,2 milhões de tonelada e a parcela importada se mantivesse 
próxima a 18%, haveria a necessidade de investimentos em infraestrutura de 
importação e de armazenamento de forma a garantir o suprimento
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Investimentos entre R$341 milhões 
e  R$ 400 milhões a depender da 

manutenção de fluxo regular e 
aumento de giro 

Fonte: Nota Técnica n° 411 / 2017 / SAB-ANP

Plano de desinvestimento da Petrobras e exploração do Pré-Sal

 Petrobras deverá vender 8 
refinarias até dezembro de 2021
▪ REGAP, RLAM, RNEST, LUBNOR, 

REMAN, REFAP, REPAR e SIX 

▪ Capacidade de 1,1 milhão de barris 
de petróleo por dia 
(aproximadamente 50% da 
capacidade de refino nacional)

 Desinvestimento da parcela da 
Petrobras nas redes de 
gasodutos 
▪ Nova Transportadora do Sudeste 

(NTS, com participação da 
Petrobras de 10%), Transportadora 
Associada de Gás (TAG, com 
participação da Petrobras de 10%) e 
Transportadora Brasileira Gasoduto 
Bolívia-Brasil (TBG, com 
participação da Petrobras de 51%)

 Compromisso de acesso não 
discriminatório de terceiros às 
unidade de processamento de 
gás natural

 Risco: refinarias a venda pela Petrobras representam 39% da oferta de GLP¹
▪ Produção de GLP ocorre durante o processo de refino de petróleo para a produção de combustíveis líquidos como 

a gasolina e o diesel

▪ Mix de produtos nas refinarias a serem alienadas pela Petrobras poderá se alterar para opções com maior 
atratividade em detrimento da oferta, entre outros, de GLP. Na transição entre Petrobrás e novos players, 
continuidade da oferta de GLP deve ser assegurada, ainda mais considerando o fato de que a infraestrutura de 
importação de GLP é limitada e investimento necessário é elevado

 Oportunidade: exploração do Pré-Sal 
tem promovido aumento da oferta de 
GN² com maior conteúdo de 
substâncias que compõe o GLP
▪ Gargalo no escoamento do gás associado 

à exploração do Pré-sal tem resultado em 
re-injeção de gás e comprometimento da 
produção de petróleo

▪ Entrada de novos players no mercado 
pode atrair investimentos que permitam 
melhorar a infraestrutura nas etapas de 
recebimento, transporte e processamento 
de GN e seus derivados

▪ Potencial de tornar Brasil autossuficiente 
e até exportador de GLP

¹ Disponível em <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,anp-esta-
preocupada-com-abastecimento-de-gas-de-cozinha-apos-venda-de-refinarias-
da-petrobras,70003375165> Acesso em 27/11/2020
² Anexo 7 apresenta informações sobre expectativa de expansão de Gás Natural 
no Brasil

Fonte: Disponível em <https://exame.com/negocios/como-o-brasil-pode-se-tornar-autossuficiente-em-glp-gas-de-
cozinha/#:~:text=O%20mercado%20doméstico%20depende%20de,estudo%20da%20consultoria%20Gas%20Energy.&text=Atualmente
%2C%20a%20produção%20é%20concentrada,o%20insumo%20em%20suas%20refinarias.> Acesso em 27/11/2020
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Expansão de capital privado na infraestrutura é fator crítico para 
desenvolvimento do GLP

Segurança energética, com modicidade tarifária são os pilares da matriz energética brasileira.

Isso implica, entre outras coisas, diversidade de fontes energéticas
 Ampliar capital privado no elo da produção de GLP amplia a segurança da matriz energética nacional, promovendo maior 

autonomia de abastecimento para o país

 GLP é simultaneamente subproduto e concorrente do Gás Natural (GN): 
▪ Isonomia de tratamento entre os dois energéticos traz ganhos socioeconômicos:

– GLP penetra de forma mais célere na matriz, pois não há necessidade de construção de infraestrutura específica, como no caso do GN 
– Avanços tecnológicos são constantes. Assim, a qualquer momento, podem surgir equipamentos com maior eficiência energética no uso

de um combustível específico. Expandir a matriz, de forma isonômica, para que consumidor seja soberano na escolha, aumenta os
ganhos para a sociedade.
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Agenda Positiva para o GLP

Sistema atual é funcional: aprimoramentos devem potencializar benefícios 
existentes, sem ameaçar segurança e eficiência (Anexo 8)

▪ Segurança, dada a presença ampla nos domicílios e a característica de ser 
altamente inflamável, deve se manter como pilar do setor

▪ Uso de instrumentos de mercado geram ambiente favorável para ampliação 
de investimentos, aspecto crucial para não onerar o Estado, dada a 
precariedade das contas públicas (déficit primário deverá ser recorde, de 13%, 
em 2020).

▪ Eficiência produtiva favorece soluções sustentáveis, aspecto crucial para 
combustíveis, em que se deve afastar crises de abastecimento

▪ Abertura de mercado, com menor interferência do Estado, favorece ambiente 
de negócios 

Potencializar os pontos fortes da estruturação atual do mercado, via políticas 
horizontais, reduz a necessidade de recursos públicos para atendimento de 
políticas voltadas a públicos específicos (políticas verticais), otimizando 
necessidade de recursos, altamente escassos com atual crise fiscal do Estado 
brasileiro.
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Segurança
• Pilar fundamental da 

estruturação do mercado de 
GLP, desde a produção até o 
consumidor final

Consumidor
• Disputa pelo mercado 

impulsiona inovação e 
eficiência, dada a alta 
rivalidade entre concorrentes

Ambiental
• Baixa emissão de gases de 

efeito estufa e logística 
reversa fazem do GLP uma 
energia limpa

Social
• Produto essencial, deve ter 

seu consumo massificado, 
incluindo a população mais 
vulnerável

Infraestrutura
• Setor intensivo em capital, 

requer segurança jurídica e 
previsibilidade para atração 
de investimentos privados

SETOR DE GLP NO BRASIL
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5. Subsídio 
Diretos

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

3. Ampliação do Uso do GLP: favorece ganhos de escala para oferta, com benefícios ao consumidor, 
via redução de preço e maior liberdade de escolha
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2. Tratamento Tributário: condizente com essencialidade do produto e isonômico com combustíveis 
concorrentes

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

Até 1/2 SM 
(22,7% dos 
domicílios)

+ -

+ 5 SM
(5,9% dos 

domicilios)

+ 3 < 5 SM
(6,7% dos 
domicílios

+ 2 < 3 SM
(9,8% dos 

domicílios)

+ 1/2 < 2 SM
(54,9% dos 
domicílios)

Políticas Horizontais

Fortalecem os pontos positivos já presentes 
no mercado, de forma a potencializar efeitos 

benéficos para a toda a sociedade, 
reduzindo a necessidade de recursos 

públicos diretos para atingimento de público 
específico, via políticas verticais

Direcionadas a públicos 
específicos. Se forem 

tratadas de forma horizontal, 
acarretam distorções que 

trazem prejuízos para toda a 
sociedade

Políticas Verticais

Efeitos esperados
 Garantia da preservação da segurança como pilar 

fundamental do mercado de GLP

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

 Atualmente o Brasil é o 124º no ranking de países 
para se fazer negócios 

Fonte: Doing Business 2020 do Banco Mundial (pesquisa abrange 190 
países).

 Melhora do Brasil em indicadores dos Eixos 
Institucional, Infraestrutura e Ambiental, trazidos 
pelo Decreto 10.531/20 como alvos para o Brasil, 
tais como:
▪ Pilar “Instituições” do ICG, do FEM

▪ Grau de facilidade de fazer negócios, do BM

▪ Aumento da participação de obras de infraestrutura 
no PIB 

▪ Pilar “infraestrutura” do ICG, do FEM

▪ Porcentagem de domicílios com condição 
satisfatória de bem-estar, do IBGE

▪ Ambiental (Environmental Performance Index - EPI), 
do Yale Center of Environmental Law and Policy

Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-
outubro-de-2020-285019495, acessado em 28 de outubro de 2020

Proposições 
 Respeito ao Decreto 10.411/2020, 

que prevê obrigatoriedade de 
elaboração de Análise de Impacto 
Regulatório, em toda e qualquer 
alteração de regramento e legislação 
relativa ao GLP
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1. AIR: 
Análise de 
Impacto 
Regulatório
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Proposições 

 Tratamento tributário condizente com a 
essencialidade do setor
▪ Reformas tributárias não podem trazer distorções 

competitivas entre combustíveis concorrentes, nem 
aumentar a carga tributária atual

 Idealmente, GLP deveria ter o mesmo 
tratamento tributário que é dado a itens 
de cesta básica.
▪ Propostas de Reforma Tributária para serem 

efetivas devem tratar do PIS/COFINS e do ICMS, 
principais tributos do setor, conjuntamente

 GLP deve ter tratamento tributário condizente 
com a sua essencialidade. Para tanto:
▪ Não pode ser incluído no Imposto Seletivo

– PEC 110/2019 prevê a inclusão do GLP no Imposto 
Seletivo, que pode ter alíquota igual ao IBS, 
potencialmente dobrando a carga do setor em relação a 
outros produtos e serviços 

– A PEC 45/2019, prevê a existência do Imposto Seletivo, 
mas não especifica quais produtos serão enquadrados. De 
forma análoga, GLP não deve compor este 
enquadramento. 
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2. Tratamento 
Tributário

Efeitos Esperados
 Ao obter o mesmo tratamento tributário que 

itens da cesta básica (alíquotas de 7% para 
ICMS e  0% para PIS/COFINS), o preço ao 
consumidor final teria uma queda de 9,1% a 
17,3%

 Estados como Pernambuco, que 
atualmente têm uma alíquota de 18% para 
GLP, teriam uma queda de 17,3% no preço

 Efeitos calculados com base na 
metodologia da ANP¹, com dados de maio a 
outubro de 2020

¹ Disponível em: http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-
concorrencia/precos/levantamento-de-precos/estruturas-de-
formacao-dos-preços. Acesso em 04/12/2020. 

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

Estados (ICMS) Atual Cesta Básica Variação %

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

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

Pernambuco - 18% R$ 67,63 R$ 55,94 - R$ 11,69 -17,3%

Fonte: Elaboração LCA Consultores. Obs: Preço atual diverge em média em 1,8% do 
divulgado pela ANP, pois LCA elaborou estimativas próprias para os mesmos com 
dados da ANP, com vistas a preservar a comparabilidade dos cenários. 
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3. Ampliação 
do uso do 
GLP

3. Ampliação do uso do GLPProposições
 Revogação do artigo 33 da Resolução ANP 

49/2016 seria suficiente para liberação dos 
usos, conforme entendimento do Sindigás¹.  

▪ Em relação a outros derivados de petróleo, GLP é 
o único que enfrenta estas restrições, que não se 
justificam. Por exemplo, importações de GLP 
representam cerca de 26,95% da demanda 
nacional, patamar semelhante ao Gás Natural 
(28,76%)

Efeitos Esperados
 Mais uso de GLP contribui para redução de GEE e 

gera efeitos socioeconômicos positivos

▪ Exemplo: considerando um aumento esperado de 
demanda ao redor de 226.160 toneladas de GLP²: 
Motores (44.880 t); Caldeiras (128.080 t); Saunas 
(28.200 t); Piscinas (25.000 t)

▪ Esse aumento de demanda (cerca de 3,1% da demanda 
em 2016) gera um incremento de aproximadamente R$ 
435,4 milhões na demanda do setor de Refino de 
Petróleo. Isso causa ganhos socioeconômicos da ordem 
de:³

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

 Mais incentivo à inovação, com aproveitamento de 
eficiência energética

¹O Sindigás entende que o órgão que detém competência para rever, manter ou revogar as 
restrições ao uso de GLP (ref. art. 33, R.ANP 49/2016) é a ANP, conforme a Lei 9.478/1997 
(art. 7º e 8º, inc.I) que a constituiu. Importante elucidar que apesar da menção na Lei 
8.176/1991, art. 1º, inciso II das restrições, consideramos que o dispositivo não constitui 
proibição direta e de pronto para o uso do GLP em saunas, caldeiras, piscinas e motores. 
Consideramos que na verdade o citado inciso II da citada lei constitui uma norma penal em 
branco do tipo heterogênea. Em outras palavras, o dispositivo legal depende de prévia 
integração por uma outra norma distinta, e não necessariamente da mesma hierarquia. 
Assim, como a lei brasileira atribui à ANP competência regulatória das atividades econômicas 
integrantes da indústria do petróleo, acreditamos que basta ato infralegal da ANP para efetiva 
liberação dos usos do GLP. O argumento se sustenta ainda mais quando em 2013 a ANP 
pela Resolução 33/2013 permitiu o uso de GLP em equipamentos industriais de limpeza 
movidos a motores de combustão interna – enceradeiras. (Nota técnica Sindigás 009/2020 
sobre restrição ao uso do GLP 
² Sindigás – Investimento em infraestrutura para GLP. 2017. 
³ Resultado de Matriz Insumo-Produto elaborada pela LCA Consultores a partir das Tabelas 
de Recursos e Usos do Sistema de Contas Nacionais de 2015. Demanda adicional de GLP 
foi multiplicada pelo preço de realização da da Petrobrás, calculado pela ANP para 2019. 

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

R$ 121 milhões em salários

5.446 novos postos de trabalho

R$ 187 milhões em impostos
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Efeitos esperados
 Mais capacidade de importação 

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

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

Proposições 
 Melhoria na capacidade de 

importação do GLP:
▪ É necessário edição de regulamentação para trazer 

segurança jurídica para formação de pool para 
empresas privadas investirem conjuntamente em 
infraestrutura de importação

▪ Ampliar acesso das empresas à infraestrutura 
portuária de GLP, viabilizando a importação por 
essas empresas

 Melhoria na capacidade investimento 
para produção de GLP
▪ Incentivar os investimentos em infraestrutura de 

GLP por meio de linhas de financiamento 
específicas ou outras políticas de fomento, assim 
como feito para o Gás Natural, preservando a 
rivalidade entre os dois combustíveis, em benefício 
do consumidor 

 Promoção de um ambiente jurídico-
regulatório que atraia investimentos 
privados no setor de GLP e garanta o 
abastecimento nacional conforme 
haja redução da participação da 
Petrobrás no mercado
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4.Infraestrutura

Efeitos esperados
 Viabilizar o acesso ao GLP a 9,8 milhões 

de famílias, cerca de 31,9 milhões de 
pessoas, de baixa renda1, e que 
dependem de lenha ou carvão vegetal para 
cocção de alimentos
▪ Melhores condições de vida e redução da 

incidência de doenças pulmonares na 
população que reduzirá o consumo de lenha e 
carvão vegetal em ambientes internos

 A substituição integral da lenha por GLP no 
uso residencial levaria a uma redução de 
97,3% da Pegada de Carbono
▪ Segundo o Balanço Energético, o Brasil 

consumiu 7080 mil TEP de lenha em 2019

 Preservação dos mecanismos de livre 
mercado, presentes atualmente, garantem 
continuidade de oferta para famílias que 
hoje já consomem GLP e não carecem de 
subsídio direto
▪ 56,9 milhões de domicílios utilizam o GLP 

(78,6% dos domicílios brasileiros) e não são de 
baixa renda segundo critério do Cadastro Único

Proposições
 Promover políticas de subsídio direto para 

viabilizar acesso ao GLP pela parcela da 
população atualmente alijada do consumo 
em virtude de sua renda
▪ Alocar recursos públicos em políticas 

horizontais podem ter efeitos redistributivos 
limitados, porém reduzem a necessidade de 
recursos diretos, ao já contribuírem para a 
redução de preço do GLP (exemplo: tratamento 
tributário do GLP condizente com a sua 
essencialidade).

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

 Não fazer políticas intervencionistas, como 
controle de preços, uma vez que isso 
causa ineficiências, com impacto em preço 
e condições de oferta de GLP, colocando 
em risco quem hoje tem acesso ao produto 
graças ao funcionamento do livre mercado
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5. Subsídio 
Direto

1Define-se como família/domicílio de baixa renda aquela que tem 
rendimento de até meio salário mínimo (1/2 SM) per capita ou até 
3 SM de rendimento total (Fonte: Decreto 6.135/2007, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm. 
Acesso em 30/11/2020)
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Mais GLP na matriz energética gera benefícios para a sociedade
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Crescimento 
socioeconômico

Crescimento de apenas 3% na demanda de GLP tem

potencial de gerar R$ 1,1 bilhão em produção de

outros setores; 5.446 novos postos de trabalho, R$

121 milhões em salários e R$ 187 milhões em

impostos

Eficiência
Energética

Consumidor deve ser soberano na escolha dos

combustíveis que mais atendam às suas

necessidades:

• GLP é o 4º energético mais barato para o consumidor

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

Meio-Ambiente

Para gerar a mesma quantidade de energia, o GLP é

44,8% menos poluente do que a querosene; 96,14%

menos poluente do que o carvão vegetal e; 98,6%

menos poluente do que a lenha

Agenda Positiva indica proposições que 
possibilitam expansão do GLP com base no livre 
mercado, ampliação do investimento privado e 

alocação de recursos públicos de forma otimizada

Anexo 1: 
Importância de AIR: exemplo da 
proposta de recarga fracionada
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 Modelo de Recarga Fracionada foi alvo da 
Tomada Pública de Contribuições 07/2018 da 
ANP, não acompanhada de AIR

 O modelo de recarga fracionada pode ser 
dividido em dois grupos
▪ Recarga fracionada móvel: veículos abastecidos 

com GLP circulariam fazendo o enchimento 
fracionado na residência dos consumidor

▪ Recarga fracionada estacionária: pontos de 
recarga seriam estabelecimentos comerciais e 
caberia ao consumidor se dirigir até estes locais com 
os seus recipientes para fazer a recarga

 Benefício Alegado: permitiria ao consumidor 
adquirir a quantidade desejada de GLP ao invés 
de ter que adquirir uma quantidade fixa do 
produto, usualmente 13 kg. Por meio desse 
sistema, o consumidor, hipoteticamente, 
poderia desembolsar menos dinheiro e ampliar 
o acesso ao produto

Avaliação dos efeitos esperados 
de modelos alternativos de 
comercialização do GLP

Não há benefícios aparentes do modelo de recarga fracionada

 Consumidores já tem à disposição recipientes menores (entre 2 e 10 kg) caso tenham interesse em 
adquirir menor volume a cada compra. Ainda assim, o recipiente P-13 é o mais consumido (71,7%)

Fonte: ANP.

 Compras ocorrem por aplicativos e pagamento é usualmente feito por meio de cartão de crédito, em 
que é possível fazer o parcelamento da compra.

Fonte: Fonte: Sindigas – Estudo Estratégico. Copernicus Marketing and Research. 2014. 

Modelo afronta os marcos regulatórios que incentivam investimentos em 
segurança

 Fiscalização: a fiscalização caminhões de em circulação GLP (modelo móvel) e de diversos pontos 
de enchimento (modelo estacionário) torna a fiscalização por parte do Poder Público mais complexa 
e mais cara. Isso pode incentivar que os operadores desses pontos (que deixam de ser as 
distribuidoras) desrespeitem o mecanismo regulatório que proíbe o enchimento de recipientes de 
outras distribuidoras, para aumentar a lucratividade
▪ Isso leva a quebra do incentivo para investimento em segurança, pois não há como determinar quem é o 

responsável exclusivo pelo recipiente e não haveria como fazer a responsabilização civil do agente envolvidos

 Exposição do consumidor aos riscos do enchimento: o enchimento fora das bases de 
distribuição seria feito em local com diversas fontes de ignição, que poderia leva a explosões e 
perdas de vida e de patrimônio. Além disso, há risco de fraude de medida no enchimento

 Perda para o sistema de requalificação: caminhões de entrega granel como os potencialmente 
adotados no modelo de recarga fracionada não tem espaço para transporte de recipientes. Se o 
recipiente não retorna às distribuidoras, caberá ao consumidor identificar avarias e arcar com o 
custo de tempo e dinheiro para fazer a manutenção e requalificação
▪ Se os consumidores não fizerem essa manutenção é esperado um aumento de acidentes. Modelo alterativo em que 

se adota a inutilização dos recipientes em prazo mais curto ao invés da requalificação, aumenta os custos aos 
consumidores, como tratado no item “Ambiental” deste trabalho

VOLTAR

▪ P-2 (2 kg): utilizado em campings e “carrinhos de 
alimentação” (pipoqueiros, entre outros)

▪ P-5 (5 kg), P-7 (7 kg), P-8 (8 kg) e P-10 (10 kg): utilizados 
normalmente para cocção em residências com perfil de 
baixo consumo

▪ P-13 (13 kg): utilizado principalmente por residências e 
comércios de pequeno porte para cocção de alimentos

▪ P-16 (16 kg) e P-20 (20 kg): uso exclusivo em 
empilhadeiras 

▪ P-45 (45 kg): utilizado em residências para aquecimento 
de água e cocção e por clientes comerciais de médio porte 

▪ P-90 (90 kg), P-125 (125 kg) e P-190 (190 kg): para 
clientes com alto perfil de consumo, principalmente 
industriais e comerciais de pequeno e médio porte

 71,7% do consumo de GLP ocorre com recipientes de 13 kg 
(P-13)
▪ Outros portes de recipiente respondem por apenas 6,5% do 

consumo

 Uso de portes menores que o P-13 é localizado em poucos 
estados e com participação reduzida

Consumidores residenciais preferem recipiente de 13 kg (P-13): motivação para alteração do 
modelo não encontra apoio fático
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Fonte: Sindigás. Elaboração: LCA Consultores 

Recipientes à disposição dos consumidores

Fonte: ANP. Painel Dinâmico do Abastecimento do GLP. 2019

P -8P -7P - 5

Representa apenas 1,5% do 
consumo de recipientes até 
13 kg na Região Norte

Região Norte concentra 
80,2% dos consumo do P5

Região Norte representa 
86,7% do consumo do P-8

VOLTAR
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Menos conveniente Mais conveniente

Preferência pelo P-13 
tem racionalidade 
econômica:

GLP é um produto de uso 
contínuo. Consumidores 
buscam minimizar a 
frequência de compras, 

maximizando a quantidade 
adquirida (produto não perecível, 

pode ser armazenado por longos 
períodos)

Consumo majoritário do P-13 
indica que este recipiente 

apresenta melhor relação de 
custo benefício para os 

consumidores brasileiros: alia 
durabilidade (cerca de 58,7 dias 
nas residências)¹, comodidade 
(fácil manuseio)² e preço/kg de 

GLP
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Preferência do consumidor brasileiro pelo P-13 é condizente com a de outros 
países latino americanos
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Paraguai

13
20

10 15 18 13 10 15 10

Brasil ChileArgentinaMéxico Equador Uruguai1Colômbia Peru

Fonte: Analise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina; AIGLP Outlook 2016-2017

Recipiente mais comum em cada país 

Número de Trocas de cilindro por ano

 Consumidor brasileiro troca menos de recipientes do que maior parte de países 
latino americanos

Fonte: Analise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina.

¹Recipientes menores tendem a aumentar a frequência de 
compras
²Recipientes maiores são mais pesados, além de requerem 
mais espaços na residência par instalação

Estimativas 
próprias da 

LCA 
indicam 

6,22 trocas 
no ano de 

2019

Considerações sobre o consumo de 
GLP via granel 
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 A distribuição granel é dedicada 
principalmente aos consumidores 
industriais e comerciais

 É instalado um tanque estacionário no 
local de consumo (planta industrial ou 
comércio)
▪ Tanques abastecidos local de consumo ou 

instalação do consumidor podem armazenar 
entre 100 kg e 60 mil kg de GLP¹ 

▪ Caminhões de transporte de GLP fazem o 
enchimento dos tanques estacionários no 
clientes
– Transportam entre 4,5 e 14 toneladas de 

GLP

 Normalmente são celebrados contratos 
com volume e duração pré-determinados 
▪ Garantia de que o fluxo de GLP seja 

constante
▪ Contratos de volume mínimo para viabilizar 

custos de recarga e otimização logística
¹Levantamento nos sites das distribuidoras. 

Enchimento é feito por equipe treinada especificamente para 
esta atividade

Profissionais devem estar capacitados e treinados para 
emergências²

Veiculo deve estar estacionado de forma a permitir a rápida 
evacuação do local³

As mangueiras utilizadas não podem passar por dentro de 
edificações e nem estar em ambientes onde há fontes de 
ignição e tráfego de pessoas²

É necessário estabelecer uma área de isolamento durante o 
processo de enchimento²

Alguns protocolos de segurança para o enchimento de GLP na modalidade 
granel 

² NBR 15863
³ Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Disponível em: 
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/IT_28_2011.pdf. Acesso em: 23/10/2020.  
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Anexo 2:
Considerações sobre o consumo 
de lenha no Brasil

63

Comparação da PNAD e Balanço Energético Nacional (BEN) sobre o uso da lenha

 Segundo a PNAD Contínua Anual 2019), 13,9% (14,0 milhões) dos 
domicílios utilizam a lenha, enquanto 91,1% utilizam o GLP¹ (65,9%). Ou 
seja, pela PNAD, conclui-se que o uso do GLP é mais disseminado que a 
lenha 

 Pelo BEN, em 2019, conclui-se que a lenha representou 26,6% do consumo 
energético das famílias, acima do GLP (24,6%), o que indica o uso da lenha 
mais disseminado

 Comparação entre as duas pesquisas não pode ser imediata: a PNAD 
mensura o número de domicílios que usam Lenha e GLP e o BEN a 
quantidade de cada energético consumida no Brasil.  

 No Plano Decenal de Energia de 2020 (PDE 2020, elaborado em 2011), a 
EPE, responsável pelo BEN, estimava cerca de 3,7 milhões de domicílios 
com uso preponderante de lenha, indicando que a participação mais alta 
da lenha no consumo energético residencial não deriva de um maior 
número de domicílios usando lenha do que GLP 

64

¹ Pode haver domicílios que usam ambos
² GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis utilizados para cocção e 
sua influência no aquecimento global. quim. nova, Vol. 41, No. 8, 839-848, 2018 [http://dx.doi.org/10.21577/0100-
4042.20170260]

 Alguns fatores que podem levar a lenha a ter mais participação na matriz 
energética residencial, mesmo com um menor número de domicílios que a 
utilizam:
a. Uso da lenha em relação ao GLP pode ser mais diverso nas residências: a 

lenha pode ser utilizada, além da cocção, para ferver roupa, esquentar água 
para banho, calefação do ambiente, uso recreativos, entre outros. O GLP, 
apesar de poder ser utilizado também no aquecimento de água, é 
majoritariamente utilizado na cocção.

b. Ineficiência da lenha: há mais desperdício de energia no uso da Lenha do que 
no GLP. A conversão para TEP feita pelo BEN captura apenas o poder calorífico 
de cada energético, mas não quanto o quanto dessa energia é efetivamente útil 
para cocção, por exemplo. 

▪ Segundo metodologia indicada do BEN (1988), apenas 5% da energia (TEP) 
gerada pela lenha, é efetivamente utilizada na cocção dos alimentos enquanto 
que no GLP este número é de 45%. Números mais recentes de Gioda (2018)², 
colocam o fogão à lenha com cerca de 15% de eficiência e os de GLP em 
57,0%. 

▪ Isso faz com que seja necessário utilizar mais TEPs para cocção do alimento, 
o que amplia a participação da lenha na matriz energética em relação ao GLP, 
cuja queima é mais eficiente:

▪ Para aquecer 1000 litros de água são necessárias 0,007 TEP. Um fogão a 
lenha precisaria gastar 0,050 TEP para obter 0,007 TEP de energia útil, 
enquanto um fogão de GLP precisaria de 0,130 TEP. Desta forma, a 
presença de uma maior quantidade de lenha no BEN (em TEP) não indica 
necessariamente que há mais consumidores de lenha do que GLP

▪ Para efeitos do presente estudo, entende-se que os dados da PNAD 
são mais adequados, para efeitos de comparação da presença dos 
combustíveis em cada domicílios, tendo ainda vantagem de ter dados 
mais atuais

VOLTAR

245



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: diagnóstico e proposições (estudo completo)

Anexo 3:
Aspectos Concorrenciais do 
mercado de GLP

65

Aspectos concorrenciais

66

Características do Produto

 GLP é um produto homogêneo, sem diferenciação entre 
as distribuidoras

 Consumidor não tem como diferenciar o GLP 
comercializado por uma ou outra distribuidora

 Distribuidoras não conseguem determinar preços: a
empresa que subir preços acima dos concorrentes 
perderá competitividade e terá uma redução nas vendas

Diferenciais Competitivos

 Sem capacidade de determinar preços, empresas 
buscam diferenciar-se focando na qualidade dos serviços 
prestados
▪ Reputação da marca, velocidade do atendimento, histórico de 

segurança, recipientes em bom estado de conservação e 
suporte para instalação são itens valorizados pelos 
consumidores

 Eficiência logística é um importante diferencial
▪ Manter custo operacionais reduzidos é essencial para garantir a 

sustentabilidade da operação
▪ Alta rivalidade dificulta repasse de aumento de custos a preços

– Busca constante por economias de escala e eficiência
▪ É necessário manter as revendas constantemente abastecidas 

para que o consumidor tenha sempre um recipiente em perfeito 
estado de conservação à sua disposição e que possa ser 
entregue em prazo reduzido
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Concentração de 
mercado

 Estudo feito em 2018 pela 
AIGLP compara o nível de 
concentração de mercado de 
países da América Latina e 
Portugal

 Indicador utilizado é o HHI 
(Índice de Herfindahl-
Hisrchman – HHI)
▪ Até 1500 pontos: mercado 

desconcentrado

▪ Entre 1500 e 2500 pontos: 
mercado moderadamente 
concentrado

▪ Acima de 2500 pontos: 
mercado concentrado

▪ 10.000 pontos: monopólios

 Resultado mostra que o 
mercado brasileiro não 
destoa de outros países no 
nível de concentração

67

Índice HHI do mercado de GLP na América Latina e Portugal (2018)

3.398 3.133 2.842
1.947 1.887 1.742 1.547 1.498
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Fonte: Analise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina; AIGLP Outlook 2016-2017

• Concentração de mercado não pode ser analisada individualmente para mensurar o 
nível de concorrência e rivalidade em um mercado

• No Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal do CADE¹, constam 17 
variáveis que podem influenciar na análise do grau de rivalidade entre 
empresas 

¹ Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-
concentracao-horizontal.pdf/view>. Acesso em 23/10/2020. VOLTAR

Cabe ao CADE  avaliar e julgar eventuais condutas anticompetitivas cometidas por qualquer agente econômico
A ANP, reguladora do setor, monitora e fiscaliza os agentes, tendo o dever de comunicar ao CADE quaisquer indícios de infração à

ordem econômica (também pode ser provocada a se manifestar pelo CADE)

Eventuais condutas anticompetitivas estão sujeitas a sanções do SBDC

 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência foi estruturado mais recentemente pela Lei 12.529/2011

 É composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e pela Secretaria de Promoção da 
Produtividade e Advocacia da Concorrência (Seprac) do Ministério da Economia
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CADE

 O CADE tem por objetivo “zelar pela livre concorrência no 
mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder 
Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, 
sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e 
disseminar a cultura da livre concorrência” 

 Suas competências podem ser dividas em três grupos:
▪ Preventiva: analisar e posteriormente decidir sobre as fusões, aquisições 

de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre 
grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência.

▪ Repressiva: investigar, em todo o território nacional, e posteriormente 
julgar cartéis e outras condutas nocivas à livre concorrência.

▪ Educativa: instruir o público em geral sobre as diversas condutas que 
possam prejudicar a livre concorrência; incentivar e estimular estudos e 
pesquisas acadêmicas sobre o tema

SEPRAC

 Entre as atribuições legais da SEPRAC estão elaboração de 
estudos que analisam, do ponto de vista concorrencial, políticas 
públicas, autorregulações e atos normativos de interesse geral 
dos agentes econômicos, de consumidores ou usuários de 
serviços. 
▪ Opina em propostas legislativas que tramitam no Congresso 

Nacional e proposições de agências reguladoras
▪ Atua em avaliações solicitadas pelo Cade e pela Câmara de 

Comércio Exterior ou pelos fóruns nos quais o Ministério da 
Economia participa

▪ Participa, na qualidade de amicus curiae, em processos 
administrativos e judiciais.

Fonte: CADE – Institucional. 

Fonte: Ministério da Economia, SEPRAC – Institucional. 
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Sobre a compra de GLP pelo consumidor final:

1) Na primeira vez que um usuário compra o GLP, ele deve pagar pela embalagem de metal e o 
conteúdo (GLP) contido nela. 

2) Da segunda compra em diante, o usuário entrega à distribuidora uma recipiente vazio e recebe 
outro, pagando apenas pelo GLP. Não é necessário pagar pela embalagem de metal mais do que 
uma vez. 

 Portabilidade irrestrita: consumidor pode trocar de marca de recipiente sem pagar 
pela embalagem duas vezes, mesmo que escolha outro porte de recipiente 
▪ Exemplo: o consumidor tem em sua residência um recipiente de uma marca “A” e escolhe 

que quer comprar um recipiente da marca “B”. A marca “B” não poderá cobrar dele o valor de 
sua embalagem de metal, apenas o valor do conteúdo (GLP), mesmo que ele escolha um 
recipiente com porte diferente do que ele tem no momento. 

 Destroca: quando o consumidor faz uma compra, a marca que fez a venda é obrigada 
a retirar da residência do consumidor o recipiente que estava sendo utilizado, mesmo 
que ele seja de uma outra marca
▪ Quando uma distribuidora está em posse do recipiente de outra, ela é obrigada a levar este 

recipiente para um centro de destroca.

▪ Existem atualmente 9 centros de destroca específicos e 7 bases de distribuição onde a 
destroca também pode ocorrer

▪ Este sistema garante que em nenhuma circunstância o consumidor é responsável por 
retirar de sua residência recipientes usados de GLP

O programa de destroca é monitorado pela ANP
69

 Combinação da portabilidade irrestrita 
e da destroca garante que o consumidor 
pode trocar de marca sem nenhum custo 
ou burocracia adicional

 Incentivo para troca seria muito menor:
▪ Se o consumidor tivesse que ficar com os 

recipientes antigos na residência ou fosse 
responsável por leva-los de volta às 
distribuidoras ou revendas

▪ Se tivesse que pagar pela embalagem e o 
conteúdo (GLP) a cada troca de marca
– Para poder adquirir apenas o GLP, usuário teria 

que ter um estoque de recipientes de diferentes 
marcas em sua residência para que fosse feita a 
troca sem ônus financeiro

Mecanismos regulatórios favorecem a rivalidade

VOLTAR

Consumidor tem diversas opções de distribuidoras nos municípios 

 61,7 mil pontos de venda em 97,4% dos municípios 
brasileiros (dez/2020) (Fonte: ANP. Disponível em: <https://revendaglp.anp.gov.br>. 
Elaboração LCA Consultores)

▪ Municípios sem revenda podem ser atendidos por municípios 
vizinhos, permitindo que o GLP chegue a 100% deles (Fonte: 
Sindigás)

 89,4% dos municípios tem mais do que uma 
distribuidoras com ponto de revenda, garantindo a opção 
de escolha do consumidor e acirrando a rivalidade (Fonte: ANP. 
Elaboração LCA Consultores)

 1/3 das vendas de GLP ocorre com troca de marca¹
▪ Portabilidade irrestrita e destroca facilitam esse processo
(Elaboração LCA Consultores, com base nos dados do programa de destroca e volume de vendas da 
ANP)

Distribuidoras com rede de revendas por município
(08/12/2020)

70
¹ Por mês são feitas 33,7 milhões de vendas de recipientes (2019) e 9,8 milhões de recipientes passam pelas bases de 
destroca (2019). Volume de vendas mensais equivale a 13 recipientes entregues por segundo no Brasil

Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores. Obs: as marcas foram agregadas por grupos econômicos 
para obter o número de distribuidoras por município. Revendas independentes foram agrupadas em 
um único grupo econômico hipotético, pois não há vinculação comercial entre elas necessariamente. 
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▪ Consumidor prefere receber o recipiente de GLP em 
casa ao invés de comprar diretamente nas revendas

▪ É esperado que os recipientes sejam entregues em 
até 17 minutos após a encomenda

▪ Recipientes em bom estado de conservação (sem 
amassados, ferrugens, entre outros) são importantes 

na hora da compra 

▪ Há preferência de que a instalação seja feita pelo 
entregador e em cerca de 71% das vezes isso ocorre 

(no Centro Oeste este percentual chega a 91%)¹

Evidencias da rivalidade: atributos da demanda

71

Mesmo sendo um produto de uso contínuo, presente em 
mais de 90% dos domicílios, o GLP não aparece entre os 

20 setores com mais reclamações nos Procons (2019) 

Fonte: Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SINDEC. 2019
¹ Distribuidoras e revendas fazem esse serviço, a despeito de não haver obrigatoriedade regulatória para 
isso
Fonte: Sindigas – Estudo Estratégico. Copernicus Marketing and Research. 2014. 
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Evidencias de rivalidade: diferenciação de serviços

Aquisição

 Consumidor pode exercer poder de escolha da marca a todo instante, podendo avaliar com facilidade preços, distribuidoras 
e tempos de entregas à sua disposição:
▪ GLP por ser adquirido por:
1) Telefone das revendas e distribuidoras
2) Site das Distribuidoras
3) Há diversos aplicativos para compra de GLP, que permitem a escolha entre diferentes marcas e comparação de preços, 

tais como: 
i. “Chama: Entrega de Botijão”, “Chama Gás”,  “Click Gás”, “Upgás”, “App Gás”, “Preço do Gás”, “Netgás” entre outros  (Fonte: LCA. Pesquisa 

na App Store – Apple.)

ii. Aplicativos das próprias distribuidoras

Pagamento

 Há diversas opções de pagamento, que fazem com que não seja necessário ter dinheiro vivo ou recursos imediatamente 
disponíveis para que seja feita a compra
▪ Entre 10% e 20% das compras são feitas por cartão de crédito, das quais mais de 25% são parceladas.¹ 

72¹ Estimativas da LCA, com base em dados das distribuidoras associadas ao Sindigás (2017) VOLTAR
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Anexo 4: 
Sobre o modelo de distribuição 
de GLP no Brasil

73

Polos de suprimento e dispersão das bases de distribuição de GLP
 Existem pontos de entrega de GLP em 24 municípios

 Maior parte da entrega de GLP ocorre na Região 
Sudeste (55,9%), onde também ocorre a maior parte 
do consumo (43,46%)

74

Pontos de entrega de GLP (2020)

Fonte: ANP. Painel Dinâmico do Abastecimento do GLP. 2019

 177 bases de distribuição em 60 municípios

 Algumas ficam próximas aos pontos de entrega 
e outras mais afastadas

Fonte: ANP. Painel Dinâmico do Abastecimento do GLP. 2019

Bases de distribuição de GLP (2020)
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Sobre a localização e os tipos de bases utilizadas para distribuição

75

 Consumidor espera receber o recipiente de GLP em 
casa em até 17 minutos após a encomenda
▪ Distribuidoras devem ter prontidão imediata para atender essa 

demanda

 Tanto as Bases Primárias como Secundárias fazem o 
envase do GLP para envio às revendas  
▪ Base Primárias: próximas aos pontos de entrega do GLP, 

recebem o produto diretamente via dutos
▪ Bases Secundárias: mais distantes do ponto de entrega do 

GLP, recebem o GLP via modal rodoviário, em caminhões 
tanque de grande porte

 Distribuidoras escolhem livremente a sua estratégia 
logística, buscando combinar Bases Primárias, Bases 
Secundárias e a rede de revendas para chegar no 
consumidor da forma mais célere e ao menor custo 
possível 
▪ Não há nenhum dispositivo regulatório ou legal que direcione 

para o tipo de base que será utilizada nem a dispersão dessas 
bases e revendas no território nacional 

Fonte: ILOS. Perspectivas no Escoamento de GLP no Brasil. 2015. Elaboração LCA Consultores. 
Obs: bases estão agrupadas por município. 

Bases Primárias

Bases Secundárias

Localização de bases primárias e secundárias de GLP (2015)
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Infraestrutura de distribuição vigente atende plenamente todo o território 
nacional

 Em estados onde há menor participação relativa no consumo 
nacional de GLP, portanto, menos consumidores, menos bases de 
distribuição são necessárias para realizar a distribuição
▪ Sudeste responde por 40,4% do consumo (2019). Fonte: ANP. Elaboração LCA 

Consultores.

 Bases primárias que recebem o GLP por dutos reduzem custos e 
tempo de transporte do GLP para o envase, ao não requererem uso 
do modal rodoviário
▪ A CNT¹ exemplifica que o bombeio de GLP por dutos permite recebimento 

de 150 toneladas por hora ou 3.600 toneladas por dia. Caso fosse feito 
transporte pelo modal rodoviário, necessário para atendimento de bases 
secundárias, seriam necessário 144 caminhões (cerca de 25 toneladas 
cada) para levar a mesma quantidade

 Eficiência das bases de distribuição e da logística do setor garante 
que não haja déficit de consumo em nenhuma região ou estado 

 Consumo de GLP até 13 kg (P-13) por domicílio é similar entre as 
UFs e regiões, com média de 79,76 kg por ano em 2019
▪ Na média, P-13 dura 58,7 dias nas residências 

▪ Proporção de domicílios com GLP em relação ao total também é similar nos 
estados, com menor penetração no Sul e Sudeste, onde pode haver mais 
uso do Gás Natural

76

Obs: bases estão agrupadas por município. 
Fonte: Gargalos na infraestrutura da cadeia de glp para um 
cenário de 10 anos. IBP e ILOS. Premio GLP de Inovação e 
Tecnologia. 2015. 

¹ Disponível em: <https://cnt.org.br/agencia-cnt/modal-dutoviario-carece-de-investimentos-para-se-tornar-mais-utilizado-
no-pais>. Acesso em 02/12/2020. 

Fonte: ANP e IBGE. Elaboração LCA Consultores. 

Área de influência das bases de distribuição (2015)

Consumo de GLP P-13 por domicílio – Kg/por ano - 2019
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 Concentrar atividades em menos bases de distribuição favorece o 
aproveitamento de economias de escala
▪ Custo unitário de envase por recipiente se reduz conforme mais recipientes são 

enchidos em um única base

 Eficiência das bases de enchimento compensa os custos com transporte de 
GLP envasado por longas distâncias
▪ Proximidade aos polos de suprimento permite reduzir custos de transporte de 

GLP até as bases de distribuição
▪ A redução do custo unitário advindas do aproveitamento das economias de 

escala permite que os recipientes viajem longas distâncias e ainda cheguem ao 
consumidor com um preço acessível

 Não há impedimento regulatório ou legal para instalação de bases de GLP
▪ Empresas que julgarem positivo para sua eficiência logística a instalação de 

mais bases de enchimento, não encontram restrições para isso
▪ Dispersão atual das bases em 60 municípios sinaliza que a concentração do 

processo em bases de maior porte e em menos localidades apresenta melhor 
relação de custo benefício. Estados tem perfil de consumo por domicílio similar. 

 Reduz os custos com fiscalização: 
▪ Processo de envase menos disperso no território reduz o custo e o tempo 

necessário para que as autoridades fiscalizem o processo de enchimento, que é 
fundamental para a segurança dos usuários
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Atender todo o território nacional, com 
a agilidade condizente com as 

características do produto, 
preservando as boas condições de uso 
dos recipientes e um preço competitivo 

exige que as empresas tenham 
elevada eficiência produtiva

A rede de revendas de GLP, composta 
de 61,7 mil pontos de venda (dez/2020), 

está presente em 97,4% dos 
municípios brasileiros

▪ Municípios não atendidos diretamente pelas 
revendas são atendidos por municípios 
vizinhos

Sobre o modelo de distribuição de GLP no Brasil
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 Levantamento feito pela AIGLP 
mostra que o enchimento de 
recipientes nas bases de distribuição 
é o modelo mais adotado 

 A coexistência desse modelo com 
outros em países como México, 
Paraguai e Estados Unidos se 
justifica por características da 
demanda local
▪ México: é permitido o uso do GLP 

em automóveis (vedado no Brasil). 
Enchimento fracionado remoto 
ocorria de maneira ilegal; atualmente 
o processo deve seguir a regra 
ASEA-2019, mas há dificuldade de 
conformidade pelos postos (Fonte: 
AIGLP, 2021). 

▪ Estados Unidos: uso disseminado 
de pequenos recipientes para 
churrasqueiras residenciais. Também 
é permitido o uso em automóveis. 

▪ Paraguai: também há a permissão 
para o uso de GLP em veículos. 
Apesar de permitido, governo não 
renovou licenças dos caminhões de 
enchimento fracionado móvel; o 
enchimento fracionado remoto ocorre 
apenas nos postos da estatal 
Petropar (Fonte: AIGLP, 2021)

Modelo de distribuição brasileiro, que concentra o enchimento de 
recipientes nas bases de distribuição, é similar ao de outros países

ENCHIMENTO EM 
PLANTA

(TRADICIONAL)

ENCHIMENTO 
FRACIONADO EM 

PLANTA

ENCHIMENTO 
FRACIONADO 

REMOTO

ENCHIMENTO 
FRACIONADO MÓVEL

Fonte: Analise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina
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Brasil está em linha com as 
práticas internacionais:

A maior parte dos países, assim 
como o Brasil:

▪ Respeita a marca das 
distribuidoras 

▪ Permite a portabilidade de 
recipientes

▪ Não permite o enchimento 
fracionado dos recipientes

▪ Atribui para as distribuidoras a 
responsabilidade pela manutenção 
de recipientes 

Classificação dos modelos de mercado em distintos 
países

Fonte: Analise Accenture Strategy. * Não respeito à marca ocorre apenas quando o enchimento é feito de forma 
remota nos postos da estatal Petropar. As distribuidoras paraguaias só enchem seus próprios recipientes, conforme 
previsto no “Decreto 6.140, 27 de octubre de 2016” (AIGLP, 2021). 
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*

Anexo 5:
Eficiência Energética GLP 
(comparação com chuveiro 
elétrico)
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Exercício comparativo entre chuveiro elétrico e uso do GLP 

 Exercício considera energia elétrica e GLP utilizados em 1 hora de uso.

 Modelo de chuveiro elétrico escolhido é próximo da média da tabela Inmetro do Programa Brasileiro de Etiquetagem (Edição 01/2008)
▪ Potência nominal de 5.500W, 220V, vazão de 3,45 litros por minuto, elevação de temperatura em aproximadamente 22,8ºC

 Modelo de aquecedor de água a gás escolhido é próximo da média da tabela Inmetro do Programa Brasileiro de Etiquetagem (Atualização 
13/1/2017)
▪ Potência nominal de 11.000W, vazão de 7 litros por minuto, elevação de temperatura em aproximadamente 22,7ºC

 Os custos de energia e GLP são referentes à cidade de São Paulo-SP no mês de novembro/2020, conforme pesquisa no site da 
Concessionária ENEL e do Sistema de Levantamento de Preços da ANP
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Chuveiro Elétrico Aquecedor a Gás

Consumo de Energético 7,5 kW 0,81kg de GLP

Preço do Energético R$ 0,60921 por kW R$ 5,60 por kg*

Valor gasto em uma hora de uso R$ 4,00 R$ 4,50

Água aquecida (Litros) 207 420

R$/L R$ 0,019 R$ 0,010

 GLP permite aquecer o dobro de água em relação ao chuveiro elétrico, a um custo 47,4% menor por litro
▪ Análise considera uma hora de uso atingindo incremento de temperatura semelhante: ~22,8ºC no chuveiro elétrico e 22,7ºC no aquecedor à GLP

* Preço do GLP nos botijões P-13. Cabe destacar que o aquecimento de água é feito normalmente com o recipiente de 45 kg (P-45), para o qual não há informação 
pública de preços.

VOLTAR

Anexo 6:
Sobre a estrutura de oferta do 
GLP
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Detalhamento da estrutura de oferta do GLP

• Produção do GLP a 
partir do refino do 
Petróleo ou do Gás 
Natural

• Importação do GLP 
para atender 
necessidades da 
demanda nacional  
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Etapas da oferta do GLP até chegar nos consumidores finais

• Distribuidoras recebem o GLP 
diretamente da Petrobrás via 
dutos ou retiram via modal 
rodoviário  

• Bases primárias: capacidade 
de receber o GLP diretamente 
por dutos 

• Bases secundárias: sem 
capacidade para receber GLP 
por dutos

• GLP é armazenado nas bases do 
produtor

• Enviado via gasodutos ou por 
modal rodoviários em 
caminhões tanque de grande 
porte

• Recebem ou retiram o 
GLP apenas envasado 
para levar ao consumidor 
final

• Podem ser vinculadas a 
uma distribuidora ou 
independentes (Bandeira 
Branca)

• Obs: entrega granel é feita 
exclusivamente pelas 
distribuidoras 

• Residências recebem 
principalmente os 
recipientes envasados 
até 13 kg (P-13)

• Comércios e indústrias 
recebem envasados até 
90 kg e o GLP granel (é 
enchido tanque 
estacionário no local do 
consumo) 

Fonte: Sindigás
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Detalhamento da estrutura de oferta do GLP - Agentes

Produção Fonte: ANP

• Petrobrás

• Braskem

• Rio Grandense

• 43 autorizados a 
importar GLP (Fonte: 
ANP. Última atualização em em 
mai/2019)
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Etapas da oferta do GLP até chegar nos consumidores finais

Distribuição Fonte: ANP

• 19 distribuidoras, organizadas 
em 15 grupos econômicos

• 10 grupos são autorizados a 
operar no mercado envasado e 
no mercado granel

• Vendem 42 marcas de GLP 

• 6 grupos são autorizados a 
operar apenas na modalidade 
granel

Suprimento

• Petrobrás

Revendas Fonte: ANP

• 61,7 mil pontos de revenda 

• 45,6 mil são vinculadas às 
distribuidoras (exibem a 
marca comercial)

• 16,1 mil são independentes 
(Bandeira Branca) e podem 
revender recipientes de 
qualquer marca

Fonte: Sindigás
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Anexo 7:
Sobre o novo mercado de Gás 
Natural

85

Sobre o novo mercado de Gás Natural

 Em 2019 o país produziu 122,34 MMm³/d de GN e as perspectivas desenvolvidas pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) apontam para que a produção bruta de gás natural mais que dobre na próxima década

 O Programa Novo Mercado do Gás (2019) é uma evolução da iniciativa Gás para Crescer (2016) e tem 
como base os pilares da Promoção da Concorrência, Harmonização das regulações estaduais e Federal, 
Integração do setor de gás com setores elétricos e industrial e remoção de barreiras tributárias

 Os desinvestimentos da Petrobrás tem papel central no programa, para que seja atingida a quebra de 
monopólio e a entrada de novos players facilitada

 O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) , do MME, que aponta para uma previsão de 
investimentos relacionados à expansão da oferta de GN na ordem R$ 60 bilhões entre 2020 e 2029. Também 
no âmbito do MME destaca-se o Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural 
(PIPE), com investimentos que totalizam R$ 40 bilhões a partir de 11 projetos indicativos de gasodutos de 
escoamento – totalizando 2.100km de extensão conectados a unidades de processamento de gás natural 
(UPGNs)
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Anexo 8:
Setor GLP (visão esquemática)
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Notas:
| 1 Acidente em 1996 com o 
vazamento de 6,7kg de 
gerou explosão de grandes 
proporções no Osasco Plaza 
Shopping, matando 42 
pessoas. Fonte: 
https://www1.folha.uol.com.b
r/fsp/1996/7/30/cotidiano/1.ht
ml. Acesso em 24/08/2018. 

| 2 Fonte: 
www.sindigas.org.br/Downlo
ad/Arquivo/Painel%201%20-
%20Patria%20Maschio_635
454201691344521.pdf
Acesso em 24/08/2018. 

| 3 Fonte: 
http://www.anp.gov.br/arquiv
os/distribuicao-
revenda/distr/glp/rid/2020-
programa-nacional-
destroca.pdf Acesso em 
23/10/2020
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AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

4 5

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

O estudo teve duração 
de quatro meses, 

envolvendo distintas 
áreas das empresas que 
compuseram a amostra.

Introdução

A LCA baseou suas análises em dados públicos, dados 

disponíveis no site do Sindigás e informações das 

empresas associadas, além de entrevistas com executivos 

e técnicos do setor. As informações foram recebidas, 

consolidadas e analisadas pela LCA, resguardando a 

confidencialidade das empresas. 

O estudo teve duração de quatro meses, envolvendo 

distintas áreas das empresas que compuseram a amostra 

(como controladoria, planejamento financeiro e tributário), 

de forma que os dados aqui apresentados guardam 

coerência com os demonstrativos financeiros e contábeis 

das empresas.

Esta análise permite verificar o alcance de determinados 

cenários e políticas voltadas à distribuição de GLP no 

contexto da matriz energética nacional, e foi elaborada com 

base nos pilares deste setor, a saber:

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

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

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

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

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

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

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

*O conteúdo original completo do estudo da LCA, inclusive com as fontes e referências de todas as 
informações citadas, está disponível no site Sindigas. 
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As distribuidoras de 
GLP só podem utilizar 
botijões que tenham sua 
marca em alto-relevo, 
além de um lacre com 
nome da distribuidora e 
certificado do Inmetro.

A presença do GLP em 91% 
dos lares brasileiros  

faz com que a segurança 
mereça atenção especial,  

nos diversos elos, desde 
a produção ao consumo.

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

Esse produto, você sabe, é o GLP. 

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

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

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

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

Principais entidades responsáveis pela 
regulação da indústria de GLP no Brasil

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

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

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

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

RECIPIENTES TOTALMENTE SEGUROS

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

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

Principais atividades dos agentes regulados:

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

Importadores: adquirem o GLP no mercado externo.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Trechos da Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016)

Outras normas de segurança para os botijões:

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

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

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

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

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

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

O botijão é projetado 
para resistir até 

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

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

REGULAÇÃO ATUAL TEM REFLEXOS 
POSITIVOS NA SEGURANÇA

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

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

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

A regulação setorial 
prevê diversos 

mecanismos para 
garantir a segurança dos 
usuários, com estrutura 

de incentivo adequada 
aos investimentos 

constantes em 
segurança.

Requalificação, inutilização e compra de recipientes de GLP (milhões)

Fo
nt

e:
 A

N
P.

 E
la

bo
ra

çã
o 

LC
A 

Co
ns

ul
to

re
s

2007

9,
3

2,
5

2008

10
,3

2,
0

2009

12
,4

2,
1

2010

11
,6

3,
2

2011

12
,7

2,
5

2012

12
,6

2,
8

2013

12
,3

2,
2

2014

15
,5

2,
4

2015

13
,8

2,
3

2016

10
,4

3,
0

2017

11
,0

3,
7

2018

10
,6

2,
8

2019

11
,1

2,
7

100,5 101,0 101,2 103,1 104,5 106,4 108,0 109,5 111,0 113,3 116,5 118,8 121,0

Requalificados ou inutilizados Adquiridos Parque de Recipientes

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

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

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

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

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

Elementos essenciais para uma AIR:

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

 � Identificação dos agentes econômicos e dos usuários 
afetados. 

 � Definição dos objetivos a serem alcançados. 

 � Mensuração dos custos e dos benefícios almejados. 

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

 � Exposição dos possíveis impactos das alternativas 
identificadas. 

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

Qualquer proposta de 
mudança na regulação  
precisa ser debatida e 
desenvolvida com base  
em minuciosa 
Análise de Impacto 
Regulatório (AIR).
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 � Mensuração dos custos e dos benefícios almejados. 

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

 � Exposição dos possíveis impactos das alternativas 
identificadas. 

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

Qualquer proposta de 
mudança na regulação  
precisa ser debatida e 
desenvolvida com base  
em minuciosa 
Análise de Impacto 
Regulatório (AIR).
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Em um país com as dimensões do Brasil, na capilaridade 
dos domicílios que consomem GLP, com as exigências de 
segurança e as preferências do consumidor atendidas, é 
essencial que os distribuidores e revendedores tenham uma 
logística muito bem estruturada, nos mínimos detalhes. Só 
esse fato já seria suficiente para se destacar o mercado de 
GLP como um dos mais notáveis exemplos de atendimento 
aos consumidores em nosso país.

GLP TEM AMPLA PRESENÇA NOS 
DOMICÍLIOS BRASILEIROS

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

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

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

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

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

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

A disputa pelo mercado 
e a competitividade dos 
agentes impulsionam 
inovação, eficiência e 
melhor custo-benefício 
para o consumidor.
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Em um país com as dimensões do Brasil, na capilaridade 
dos domicílios que consomem GLP, com as exigências de 
segurança e as preferências do consumidor atendidas, é 
essencial que os distribuidores e revendedores tenham uma 
logística muito bem estruturada, nos mínimos detalhes. Só 
esse fato já seria suficiente para se destacar o mercado de 
GLP como um dos mais notáveis exemplos de atendimento 
aos consumidores em nosso país.

GLP TEM AMPLA PRESENÇA NOS 
DOMICÍLIOS BRASILEIROS

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

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

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

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

Nas faixas de renda mais reduzidas, a lenha ou carvão ainda 
são utilizados por 19,3% (14 milhões) dos domicílios. Porém, 
o uso deste combustível traz riscos à saúde devido à inalação 
de fumaça e poluentes de forma continuada, além de danos ao 
meio ambiente, como veremos no capítulo 3 desta publicação.
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17 minutos, a partir do momento em que o consumidor faz 
o pedido por telefone ou por aplicativo. Mais rápido que 
os modernos sistemas de delivery, embora os produtos 
entregues por esses serviços geralmente sejam mais leves 
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Observando-se o consumo, por faixa de renda, dos três 
combustíveis mais usados para o preparo de refeições nas 
casas dos brasileiros (GLP, GN e lenha), vemos que a lenha é 
mais consumida na faixa de renda mensal de até metade do 
salário-mínimo, e empata com o GLP na faixa de meio a um 
salário-mínimo. Isto sugere a necessidade de eventual política 
pública para facilitação do acesso ao GLP, como será abordado 
no capítulo 4 (Social), considerando que o uso da lenha traz 
riscos à saúde devido à inalação de fumaça tóxica e poluente 
de forma continuada, além de danos ao meio ambiente. 

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO E MAIS 
ECONOMIA PARA O CONSUMIDOR

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

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

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

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

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

Algumas aplicações atuais do GLP no Brasil

Residências: cocção, aquecimento de água e calefação.

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

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

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

Público: escolas, hospitais, universidades, entre outras.

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

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

total dos segmentos | 2019
Consumo Total de GLP:

8.135 103 Tep
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A medida adotada neste gráfico (TEP – Toneladas Equivalentes de Petróleo) é a unidade padrão do Balanço Energético Nacional para comparar o 
consumo de diferentes fontes de energia. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) oferece as tabelas de conversão das unidades de consumo de cada 

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

as tecnologias utilizadas na conversão da energia. Assim, o comparativo aqui apresentado pode ter resultados distintos em aplicações específicas. 
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casas dos brasileiros (GLP, GN e lenha), vemos que a lenha é 
mais consumida na faixa de renda mensal de até metade do 
salário-mínimo, e empata com o GLP na faixa de meio a um 
salário-mínimo. Isto sugere a necessidade de eventual política 
pública para facilitação do acesso ao GLP, como será abordado 
no capítulo 4 (Social), considerando que o uso da lenha traz 
riscos à saúde devido à inalação de fumaça tóxica e poluente 
de forma continuada, além de danos ao meio ambiente. 
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Comparado inclusive com os combustíveis usados para os 
diversos usos, desde veículos até indústrias, o GLP é o 4º 
energético mais barato para o consumidor, atrás do GNV, do 
óleo diesel e do diesel S10 (no diesel comum, ou S500, há 
500 partes de enxofre por milhão, enquanto o S10 tem 10 
partes de enxofre por milhão). 
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a energia elétrica quanto o gás natural são substancialmente 
mais caros do que o GLP (59,8% e 114,6%, respectivamente).

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

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

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

Algumas aplicações atuais do GLP no Brasil

Residências: cocção, aquecimento de água e calefação.

Indústria: lavanderias, empilhadeiras, asfalto, papel, 
siderurgia, entre outros.
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incineração de lixo.
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outras.
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RESTRIÇÕES LEGAIS AO USO DO 
GLP LIMITAM EXPANSÃO 

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

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

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

AMPLIAÇÃO DO USO DO GLP: 
VANTAGENS PARA O CONSUMIDOR 

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

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

Uma lei de 1991 
restringiu o uso de  

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

não justifica manutenção 
das restrições.

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

Diagrama de usos permitidos e proibidos  
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E essa contribuição poderá ser ainda mais efetiva, com 
expressivos benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
quando houver um tratamento isonômico entre os 
combustíveis, possibilitando a expansão do uso residencial 
do GLP, para além da cocção de alimentos, e o seu maior 
aproveitamento em atividades empresariais, como a 
indústria e o agronegócio.

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

 � Gás natural: 222,8 tCO2e /TJ

 � GLP: 229,4 tCO2e /TJ

 � Querosene: 511,65 tCO2e /TJ

 � Carvão vegetal: 5.944,4 tCO2e /TJ

 � Lenha: 9.566,9 tCO2e /TJ

Observações:

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

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

 

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

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

LENHA: O BARATO QUE SAI CARO

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

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

O GLP é a alternativa 
menos poluente  

entre os combustíveis 
usualmente utilizados  

para cocção de 
alimentos. 

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

Efeitos adversos do  
uso continuado de lenha ou carvão  
para cocção

Produz 150 vezes mais monóxido de carbono que o GLP.

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

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

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

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

REQUALIFICAÇÃO: GANHOS TAMBÉM 
PARA O MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

para cocção, por 
motivos econômicos.

284



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: diagnóstico e proposições (material editado)

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

28 29

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

Efeitos adversos do  
uso continuado de lenha ou carvão  
para cocção

Produz 150 vezes mais monóxido de carbono que o GLP.

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

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

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

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

REQUALIFICAÇÃO: GANHOS TAMBÉM 
PARA O MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

para cocção, por 
motivos econômicos.

285



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: diagnóstico e proposições (material editado)

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

30 31

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

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

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

USO DO GLP TRAZ BENEFÍCIOS 
AMBIENTAIS E DEVE SER AMPLIADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Além de garantir a 
segurança, a requalificação 

reduz o custo do sistema, 
e faz isso de forma 

ambientalmente correta, 
reduzindo o descarte de 
embalagens e a emissão 

de CO2  na produção de 
novos recipientes.
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que acarretem custos e ineficiências à sociedade.

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

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

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

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

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

Além de garantir a 
segurança, a requalificação 

reduz o custo do sistema, 
e faz isso de forma 

ambientalmente correta, 
reduzindo o descarte de 
embalagens e a emissão 

de CO2  na produção de 
novos recipientes.
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Por outro lado, uma política nesse sentido deve ser definida 
em linha com as características do mercado, sob pena de 
causar distorções produtivas, com danos para todos os 
consumidores. 

PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peso do P-13 no salário-mínimo
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Um custo inferior a 8% do salário-mínimo pode ser 
bastante acessível para a maior parte da população, mas 
nas famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a 
renda mensal muitas vezes é insuficiente até mesmo para 
os itens mais básicos.   

PARIDADE COM PREÇOS INTERNACIONAIS 
ALTEROU DINÂMICA DE MERCADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO GLP

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

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

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

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

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

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

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

O GLP não tem um 
tratamento tributário 
condizente com suas 

características.

% de domicílios de baixa renda que utilizam apenas lenha ou carvão 
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Total denota a soma dos principais impostos sobre bens e serviços. 
Preço final ao consumidor P-13 considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras.
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A margem bruta da distribuição, estimada pela Consultoria 
LCA com base em informações financeiras fornecidas pelas 
distribuidoras associadas ao Sindigás, foi de 15,6% entre 
2017 e 2019. 

Nota:

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

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

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

MARGEM BRUTA NÃO É SINÔNIMO DE LUCRO

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

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

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

 � frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; 

 � processo industrial de envase do GLP; 

 � mão de obra da empresa; 

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

 � depreciação e amortização;

 � despesas financeiras;

 � imposto de renda.

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

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

As distribuidoras atuam 
em grande escala, 

levando os recipientes 
até as revendas. Estas 

atuam em menor escala, 
atendendo diretamente 

os consumidores e 
entregando o GLP 

nas residências.

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

Composição do preço do GLP - P-13 e Granel
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Obs. 1: diferentemente da carga tributária efetiva, este cálculo considera apenas os tributos próprios do GLP,  
sem inclusão dos resíduos tributários e outros impostos (IPI e ISS).

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

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

GRANEL
R$ 4.790,9 /Tonelada 

P-13
R$ 5.027,4 /Tonelada 

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

R$ 692,5 (13,8%)

R$ 2.343,9 (48,9%)

R$ 167,7 (3,3%)

R$ 1.700,5 (33,8%)
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A margem bruta da distribuição, estimada pela Consultoria 
LCA com base em informações financeiras fornecidas pelas 
distribuidoras associadas ao Sindigás, foi de 15,6% entre 
2017 e 2019. 

Nota:

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

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

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

MARGEM BRUTA NÃO É SINÔNIMO DE LUCRO

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

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

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

 � frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; 

 � processo industrial de envase do GLP; 

 � mão de obra da empresa; 

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

 � depreciação e amortização;

 � despesas financeiras;

 � imposto de renda.

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

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

As distribuidoras atuam 
em grande escala, 

levando os recipientes 
até as revendas. Estas 

atuam em menor escala, 
atendendo diretamente 

os consumidores e 
entregando o GLP 

nas residências.

A margem financeira 
de distribuição de GLP  
é uma das menores da 
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27 outros setores.
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Obs. 1: diferentemente da carga tributária efetiva, este cálculo considera apenas os tributos próprios do GLP,  
sem inclusão dos resíduos tributários e outros impostos (IPI e ISS).

Obs. 2: LCA solicitou às distribuidoras informações da Demonstração de Resultado de Exercício (2017-2019), de forma desagregada entre P-13 
e Granel. A amostra analisada representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel). 
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Considerando a média da margem EBIT dos setores de 
distribuição de gás natural e de GLP (botijão de 13kg ou 
menores e Granel) no período 2014 –2019, o levantamento 
da LCA verificou, também, que o setor de GLP opera com 
margens financeiras menores que as do GN.

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

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

Margem EBITDA de diferentes setores (2017-2019)

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

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

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

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

Margem EBITDA de empresas nacionais vs. Internacionais  
(média entre 2015 e 2017) – Brasil – inclui segmento P-13 e Granel
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Considerando a média da margem EBIT dos setores de 
distribuição de gás natural e de GLP (botijão de 13kg ou 
menores e Granel) no período 2014 –2019, o levantamento 
da LCA verificou, também, que o setor de GLP opera com 
margens financeiras menores que as do GN.

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

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

Margem EBITDA de diferentes setores (2017-2019)

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

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

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

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

Margem EBITDA de empresas nacionais vs. Internacionais  
(média entre 2015 e 2017) – Brasil – inclui segmento P-13 e Granel
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DESAFIOS DAS POLÍTICAS VOLTADAS 
AO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMO AMPLIAR O ACESSO AO GLP

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

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

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

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

Políticas para ampliar 
o acesso a um produto 

se justificam quando 
direcionadas a uma 

parcela da população 
que não tem renda 

suficiente para 
adquirir um produto 

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

OFERTA DE GLP DEPENDE QUASE 
TOTALMENTE DA PETROBRAS 

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

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

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

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

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

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

Setor intensivo em 
capital, a infraestrutura  

da indústria de GLP 
requer segurança 

jurídica e previsibilidade 
para atração.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Falta de clareza sobre 
papel da Petrobras no 
suprimento de GLP  
afastou investimentos 
privados.

306



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: diagnóstico e proposições (material editado)

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

AGENDA POSITIVA PARA O GLP 
Diagnóstico e soluções

50 51

DESINVESTIMENTO DA PETROBRAS 
E EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL

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

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

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

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

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

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

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

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

para que o consumidor 
seja soberano na 

escolha, aumenta os 
ganhos para a sociedade. 

EXPANSÃO DE CAPITAL PRIVADO 
NA INFRAESTRUTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

PONTOS FORTES DA ESTRUTURAÇÃO 
ATUAL DO MERCADO

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

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

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

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

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

Políticas Horizontais

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

diretos para atingimento de público específico, via políticas verticais.

Políticas Verticais

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

prejuízos para toda a sociedade.

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

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

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

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

5 Subsídios diretos.

Conclusão
Proposições e efeitos esperados

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

Qtd. salário-mínimo % domicílios

+ 5 SM 5,9%

+ 3 < 5 SM 6,7%

+ 2 < 3 SM 9,8%

+ 1/2 < 2 SM 54,9%

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

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO

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

Efeitos esperados:

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

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

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

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADEQUADO

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

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

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

Preço do GLP e redução possível com alíquota da Cesta Básica

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

Estados (ICMS) Atual Cesta Básica Variação %

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

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

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

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

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

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

zelar pela segurança.
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Reformas tributárias 
não podem 
trazer distorções 
competitivas entre 
combustíveis 
concorrentes, nem 
aumentar a carga 
tributária atual.
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AMPLIAÇÃO DO USO DO GLP

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

Esse incremento resultaria em ganhos socioeconômicos da 
ordem de:

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

 � 5.446 novos postos de trabalho.

 � R$ 121 milhões em salários.

 � R$ 187 milhões em impostos.

Outros efeitos positivos da ampliação dos usos do GLP:

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

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

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

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

INFRAESTRUTURA

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

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

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

Efeitos esperados:

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

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

SUBSÍDIO DIRETO

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

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

Cuidados:

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

A ampliação do uso de 
GLP contribui  

para a redução de  
gases de efeito estufa  

e gera efeitos 
socioeconômicos 

positivos.

É essencial promover  
um ambiente  
jurídico-regulatório 
que atraia 
investimentos 
privados para o 
setor de GLP.
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Como vimos anteriormente, a simples revogação do artigo 33 
da Resolução ANP 49/2016 seria suficiente para liberação 
dos usos do GLP, conforme entendimento do Sindigás.  

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

INFRAESTRUTURA

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

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

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

Efeitos esperados:

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

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

SUBSÍDIO DIRETO

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

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

Cuidados:

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

A ampliação do uso de 
GLP contribui  

para a redução de  
gases de efeito estufa  

e gera efeitos 
socioeconômicos 

positivos.

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

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

Efeitos esperados:

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

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

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

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

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

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

MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

Principais focos desta Agenda Positiva

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

de recursos públicos de forma otimizada. 

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

Políticas 
intervencionistas, como 

controle de preços, 
causam ineficiências, 

com impacto em 
preço e condições 

de oferta de GLP.
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de petróleo). 
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levaria a uma redução de 97,3% da Pegada de Carbono.
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Políticas 
intervencionistas, como 

controle de preços, 
causam ineficiências, 

com impacto em 
preço e condições 

de oferta de GLP.
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 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais 
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP
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Sobre o Estudo

 O Sindigás solicitou à LCA a elaboração de estudo com o objetivo de identificar as oportunidades de atuação do setor 
privado e do setor público para a ampliação do uso e acesso do GLP pela sociedade brasileira, a preços justos, com a 
busca constante por eficiência produtiva, assentada na livre concorrência entre combustíveis e entre as empresas do setor 
de GLP

 A tributação do GLP é estratégica para que esse objetivo seja atingido. É fundamental que ela seja condizente com a 
essencialidade do produto para a sociedade brasileira

 Tendo em vista que estão em discussão no Congresso Nacional propostas de reforma tributária (PL 3887/2020, PEC 
45/2019 e PEC 110/2019), a LCA elencou os princípios que devem ser observados para se obter um sistema tributário 
eficiente; comparou a composição da arrecadação brasileira com a de países desenvolvidos; e comparou a carga tributária 
do GLP em relação à média da economia brasileira 

 Com base em análise feita pela LCA e pelo Grupo Fiscal do Sindigás, elaborou-se quadro comparativo da situação atual e 
as mudanças esperadas para o GLP em cada proposta de reforma tributária, destacando os principais riscos relacionadas a 
cada uma  

 A LCA calculou a alíquota neutra da PEC 45/2019 e da PEC 110/2019, sendo esta a alíquota que garante que o montante 
de imposto arrecadado no GLP após a reforma seja igual ao atualmente arrecadado pelos tributos alvos das reformas em 
todos os elos (Produção, Distribuição e Revenda). O intuito é fornecer ao Sindigás uma sensibilização dos impactos 
esperados das propostas, conforme as discussões avancem e mais detalhes sejam definidos, inclusive as próprias 
alíquotas. Alíquotas superiores às aferidas pela LCA como “neutras”, resultarão em incremento de carga tributária em 
relação à situação atual

 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões
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Reformas tributárias devem observar características desejáveis de um 
sistema eficiente 

O sistema tributário 
brasileiro não é 
simples, nem neutro, 
nem transparente, 
nem estável, nem 
progressivo 

Compatibilizam os objetivos de arrecadação, com baixo impacto sobre a eficiência econômica e 
justiça distributiva 

1

2

3

4

5

Simplicidade 
▪ Reduz custos de compliance e potencial de contenciosos tributários 

Equidade/neutralidade
▪ Não cria distorções em função da forma de organização da produção e setores 

econômicos
▪ Minimiza distorções alocativas

Transparência
▪ Essencial para a cidadania fiscal (clareza sobre o grau de incidência tributária) 

Estabilidade 
▪ Mudanças excessivas das regras prejudicam o planejamento dos agentes 

econômicos, geram insegurança e prejudicam o crescimento 

Progressividade 
▪ Compatível com os demais objetivos 

 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais 
▪ Mudanças para o GLP
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

321



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: Anexo com avaliação de propostas de Reforma Tributária (PL 3887/2020, PEC 45/2019 e PEC 110/2019)

Principais tributos do sistema tributário brasileiro (não exaustivo)

9

▪ PIS/PASEP
▪ COFINS
▪ IPI
▪ ICMS
▪ ISS
▪ II
▪ CIDE

Sobre consumo Sobre renda Sobre folha de 
pagamento

Sobre 
propriedade

Outros

▪ IRPJ
▪ IRPF
▪ CSLL

▪ INSS
▪ FGTS
▪ RAT
▪ Salário Educação
▪ Contribuições do 

Sistema S

▪ ITR
▪ IPTU
▪ INCRA
▪ ITBI
▪ IPVA

▪ IOF
▪ ITCMd
▪ Contribuições 

do Sistema S

Distorções da tributação atual

Judicializações
+

Insegurança
jurídica

+
Complexidade

Reduz o 
investimento Dificuldades 

para o 
crescimento da 

economiaAfeta a 
competitividade

nacional

Efeito geral na economia

Brasil é:
1º no ranking dos países que 
mais gastam horas para cumprir 
obrigações fiscais

125º no ranking de países 
para se fazer negócios

184º lugar no ranking para 
impacto do tributário no 
ambiente de negócios (Fonte: Doing
Business 2018 do Banco Mundial (pesquisa abrange 190 
países). 

Litígio tributário alcançou cerca 

de R$ 4 tri em 2016 (65% do PIB)
Fonte: CCiF.

EMPRESAS RECEITA

10
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Carga tributária brasileira em 2019

11

Fonte: SRF/ME. Elaboração: LCA Consultores.

Fontes: SRF/ME; FOLHA DE SP. Tributar transação financeira seria um desastre para o país, 
diz economista. Jul.2019. Elaboração: LCA Consultores. 

Carga Tributária (% PIB)

A carga tributária total no Brasil é de 33,17% 
do PIB

▪ R$ 2,4 trilhões de arrecadação
▪ Se assemelha à carga tributária 

média dos países da OCDE que é 
de 33,7%

Está concentrada na competência federal de 
arrecadaçãoDistribuição por ente 

federativo

32,2%

33,4%

32,6%

31,8%

32,4%

33,17%

30,0%

30,5%

31,0%

31,5%

32,0%

32,5%

33,0%

33,5%

34,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

67%

26%

7%

Federais Estados Municípios

12

 Divisão em 5 bases de incidência:
▪ Bens e Serviços (14,42%), Folha, Renda, Propriedade e 

Transações

12,85%

• PIS/COFINS
• IPI
• ICMS
• ISS

74%
14%
2% 10% Gerais

Seletivos
Contrib. Previ.
Outros

Perfil

Tributação no Brasil está concentrada nos 
tributos sobre consumo

▪ Diferente dos países da OCDE que 
concentram a tributação sobre 
renda

Tributos alvo das propostas de reforma em 
análise:

Perfil  dos tributos sobre 
bens e serviços (2017)

Nota: foram considerados seletivos o IPI incidente em automóveis, bebidas e cigarros, o ICMS 
de combustíveis e energia elétrica e a CIDE de combustíveis. Elaboração: LCA Consultores. 

14,42% 9,13% 7,41%

1,62%

0,59% Transações
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 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

Imposto sobre consumo no mundo 
PEC 45/2019

PEC 110/2019

PL 3.887/2020

 As propostas trazem 
modernização para o 
sistema tributário brasileiro 
com a implementação de 
tributo do tipo IVA1

▪ PEC 45 – proposta ampla, 
mais similar ao IVA ideal

▪ PEC 110 – proposta ampla, 
prevê regimes especiais

▪ PL 3.887 – reforma parcial, 
focada em alguns tributos 
federais (PIS/COFINS)

14
1 Em todas as reformas estão previstos regimes diferenciados na forma de imposto seletivo ou isenção

 Em geral, é usado o Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA)¹ 

▪ Imposto sobre o consumo recolhido ao longo da cadeia de 
produção e comercialização pelas empresas 

▪ Não cumulativo (creditamento perfeito) 

▪ Incide sobre os consumidores

▪ Base ampla de bens e serviços, o que o torna muito produtivo 
em termos de arrecadação 

▪ Desoneração completa das exportações (princípio do destino) 

▪ Alíquota uniforme (ou poucas alíquotas) e poucas isenções 

▪ Sistema eficiente de ressarcimento de créditos 
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Comparação entre as propostas de reforma tributária analisadas

15

PEC 45/2019

• Formato IVA (IBS)
• Base de cálculo: receita líquida
• Incidência “por fora”

Imposto 
instituído e 

base de cálculo

• A ser definida no período de 
transição

• Cada ente federativo fixa uma 
parcela da alíquota (sub-alíquota)

Alíquota

• IPI, PIS/Pasep, Cofins, ICMS, ISSTributos que 
substitui

• Creditamento financeiro irrestritoCreditamento

PEC 110/2019

• Formato IVA (IBS)
• Base de cálculo: receita líquida
• Incidência “por fora”

• Não definida
• Uniforme para todo território 

nacional

• IPI, PIS/Pasep, Cofins, ICMS, ISS, 
IOF, Cide-Combustíveis, Salário-
Educação

• Creditamento financeiro irrestrito

PL 3.887/2020

• Formato IVA (CBS)
• Base de cálculo: receita líquida
• Incidência “por fora”

• Padrão: 12% 
• Intermediação Financeira: 5,8%

• PIS/Pasep, Cofins

• Creditamento financeiro irrestrito

• Não permite a concessão de 
benefício fiscal

• SIMPLES NACIONAL: as 
empresas podem permanecer na 
regra atual do Simples, ou recolher 
o IBS de forma segregada (aplica-
se a não cumulatividade, com 
apropriação e geração de crédito)

Benefícios 
fiscais

• Possibilidade: alimentos (cesta 
básica), medicamentos, transporte 
público coletivo urbano, 
saneamento básico, ativo 
imobilizado e educação

• Manutenção do SIMPLES 
NACIONAL: (sem detalhamento)

• Cesta básica, produtos in natura, 
transporte público coletivo 
municipal, serviços de saúde ao 
SUS, Zona Franca de Manaus, 
entre outros (...)

• SIMPLES NACIONAL: 
manutenção, com geração de 
créditos 

1 Foram realizadas novas proposições à PEC 110 pelo relator da proposta, na CCJ do Senado Federal. Elas constam no anexo deste trabalho. 

Comparação entre as propostas de reforma tributária analisadas

16

PEC 45/2019

• 9 anos (começa em 1% nos dois 
primeiros anos)

• Os entes federativos podem alterar 
as alíquotas dos tributos a serem 
substituídos

Período de 
transição

• Imposto Seletivo de objetivo 
extrafiscal

• Não está listado na PEC, de 
competência federal

• Setores: indicação do CCiF –
cigarros e bebidas alcoólicas, e 
possivelmente combustíveis 
fósseis

Imposto 
Seletivo / 
Regimes 
Especiais

• Competência Federal
• Partilha segundo a “sub-alíquota” 

fixada por cada ente da federação

Competência 
do tributo

PEC 110/2019

• 6 anos (começa em 1% no 
primeiro ano)

• Os entes federativos não podem 
alterar as alíquotas dos tributos a 
serem substituídos

• Imposto Seletivo com objetivo 
arrecadatório, de incidência 
monofásica e por fora (uma 
alíquota somada aos IBS)

• Setores: Petróleo e derivados, 
combustíveis e lubrificantes, 
cigarros, bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas, energia elétrica, 
telecomunicações e veículos

• Competências estaduais
• A arrecadação e a distribuição da 

receita serão feitas por um comitê 
gestor nacional, de acordo com a 
cota-parte da receita bruta do IBS

PL 3.887/2020

• Implementação em 6 meses (sem 
transição)

• Serão respeitadas as isenções 
concedidas por prazo certo e de 
forma condicional.

• Regime especial monofásico: 
cigarros, combustíveis, GLP, 
biodiesel e álcool

• Regime especial de incidência 
cumulativa: instituições financeiras

• Competência Federal
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Considerações sobre as propostas de reforma tributária analisadas

17

PEC 45

Maior ganho com simplificação e 
eliminação da cumulatividade nos 
tributos sobre consumo, dentre as 
reformas apresentadas

Reforma ampla, porém não tanto 
como a PEC 110, promove a 
substituição de cinco tributos por um 
único tributo nos moldes do IVA

Maior isonomia: pouca ou nenhuma 
diferenciação entre modelos de 
negócios e setores, gerando mais 
simplificação neste aspecto

Maior resistência de stakeholders 
(estados, municípios e alguns setores 
da economia)
Necessidade de emenda à 
Constituição, com trâmite mais 
demorado

PEC 110

Ganhos significativos de 
simplificação e eliminação da 
cumulatividade nos tributos sobre 
consumo

A reforma mais ampla, promove a 
substituição de oito tributos por um 
único tributo nos moldes do IVA

Mantém maior complexidade e menor 
isonomia ao permitir diferenciação de 
alíquotas por produto/serviço 

Maior resistência de stakeholders 
(estados e municípios)
Necessidade de emenda à 
Constituição, com trâmite mais 
demorado

PL 3.887

Ganhos com a simplificação e 
redução da cumulatividade restritos 
aos PIS/COFINS. 
Problemas permanecem para demais 
tributos (IPI, ICMS e ISS)

Reforma mais limitada: promove a 
substituição apenas do PIS e 
COFINS por um tributo nos moldes 
de um IVA

Mantém maior complexidade e menor 
isonomia ao permitir diferenciação de 
alíquotas por produto/serviço 

Tramitação mais fácil no Congresso

Efeitos econômicos esperados de um modelo de IVA no Brasil

18

Reforma deve trazer impactos econômicos de longo prazo, com o potencial de beneficiar toda a economia
▪ Estudo do Bráulio Borges1 (PEC 45): aumento do PIB potencial em 20,2% em 15 anos
▪ Estudo do Cedeplar² (PEC 45): aumento de até 20% no PIB no longo prazo

1 Disponível em: https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2020/10/CCiF_NT_Impactos.pdf
2 Disponível em: https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Nota_Tecnica_Reforma_PEC45_2019_VF.pdf 

Propostas de reforma vão no sentido de um sistema mais eficiente
▪ Em linha com a experiência internacional: imposto no modelo do IVA
▪ Benefícios de simplificação, transparência, eliminação de cumulatividade e aumento da competitividade da 

economia
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 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

PL 3887/2020 (CBS): alterações na tributação do GLP e Propano 

20

Situação Atual (PIS/COFINS)
Alteração Proposta

(expectativa, com base no texto base 
do projeto)

Critério

Regime 
Tributário

Base 
de Cálculo

Alíquota

Comentários

• GLP: Ad-Rem, alíquota fixa de R$ 167,70 por 
tonelada 

• Propano: Ad-Valorem (11,75% na importação e 
9,25% no mercado interno)

• GLP: não altera o regime tributário

• Propano: não altera o regime 
tributário

• GLP: não altera a base de cálculo

• Propano: altera a base de cálculo 
da receita bruta (por dentro) para a 
receita líquida (por fora)

• GLP: não altera a alíquota

• Propano: 12% na importação e no 
mercado doméstico

• Com exceção da aquisição do GLP do produtor, os 
distribuidores poderão tomar crédito de todos os 
outros insumos tributados pela CBS, hoje limitado 
aos que têm relação direta com a atividade final das 
empresas

• Clientes de GLP não poderão tomar crédito das 
operações, algo permitido atualmente (exceto para 
as revendas)

• CBS tende a não impactar a carga tributária do GLP

• Incerteza quanto ao impacto da CBS na carga 
tributária do Propano, pois apesar do aumento da 
alíquota, recolhimento se dará sobre receita líquida 
e não bruta, ou seja, a base de cálculo é menor

• GLP: incidência Monofásica (cumulativo) no 
produtor; Distribuidores e revendedores não 
recolhem

• Propano: não cumulativo (apura débito e crédito)

• GLP: quantidade vendida pelo produtor

• Propano: valor aduaneiro ou faturamento no 
mercado domésticos

Fonte: Grupo Fiscal do 
Sindigás e LCA 
Consultores. 
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PEC 45/2029 (IBS) – alterações na tributação do GLP e Propano

21

Situação Atual
Alteração Proposta

(expectativa, com base no texto base 
do projeto)

Critério

Regime 
Tributário

Base 
de Cálculo

Alíquota

Comentários

• PIS/COFINS: GLP- Ad-Rem, alíquota fixa de R$ 
167,70 por tonelada; Propano: Ad-Valorem 
(11,75% na importação e 9,25% no mercado 
interno )

• ICMS: varia entre 12% e 18%

• GLP e Propano: unificação de todos 
os tributos no regime  de não 
cumulatividade

• GLP e Propano: receita líquida de 
venda de cada elo (Produção, 
Distribuição e Revenda)

• GLP e Propano: alíquota do IBS 
não está definida

• PEC 45 altera os dois principais tributos do GLP 
(PIS/COFINS e ICMS) 

• Não há menção à manutenção do ICMS ST para 
nenhum setor

• Tributação é feita sempre no destino, sem 
necessidade de pagamentos interestaduais como 
ocorre atualmente no ICMS 

• Cada ente federativo fixará uma subalíquota do IBS, 
que somadas formarão a alíquota de referência a 
ser aplicada sobre todos os bens e serviços

• Na prática, cada município poderá ter uma alíquota 
de referência diferente

• PIS/COFINS: GLP – Monofásico (cumulativo) no 
produtor; Propano - não cumulativo

• ICMS: GLP - Substituição Tributária no Produtor; 
Propano - Substituição Tributária no Produtor, 
exceto em SP

ISS e IPI não são cobrados sobre a venda de GLP

• PIS/COFINS: GLP – quant. vendida pelo produtor; 
Propano - valor aduaneiro ou faturamento no 
mercado domésticos 

• ICMS: GLP – custo de aquisição no produtor, com 
preço final de venda definido em Ato Cotepe
(PMPF) a partir de pesquisa de mercado; Propano
– custo de aquisição no produtor com Margem de 
Valor Agregado (MVA) fixa

• Cada elo da cadeia de valor irá apurar o seu preço 
de venda e de aquisição, ou seja, sua própria 
margem de valor agregado assim como os créditos 
correspondentes

• Não haverá mais presunção do preço final de venda 
nem MVA fixa para fins de substituição tributária 

Fonte: Grupo Fiscal do Sindigás e LCA Consultores. 

PEC 110/2019 (IBS) – alterações na tributação do GLP e Propano

22

Situação Atual
Alteração Proposta

(expectativa, com base no texto base 
do projeto)

Critério

Regime 
Tributário

Base 
de Cálculo

Alíquota

Comentários

• PIS/COFINS: GLP: Ad-Rem, alíquota fixa de R$ 
167,70 por tonelada; Propano: Ad-Valorem (11,75% 
na importação e 9,25% no mercado interno )

• ICMS: varia entre 12% e 18%

• Cide: GLP e Propano - Ad-Rem, no valor de R$ 0,00

• GLP e Propano: unificação de todos 
os tributos no regime de não 
cumulatividade

• GLP e Propano: inclusão no 
Imposto Seletivo (cumulativo)

• GLP e Propano (IBS): receita 
líquida de venda de cada elo 
(Produção, Distribuição e Revenda)

• GLP e Propano (Seletivo): base de 
cálculo é igual à do IBS

• GLP e Propano (IBS): alíquota do 
IBS não está definida

• GLP e Propano (Seletivo): alíquota 
do Imposto Seletivo não pode ser 
maior do que a do IBS

• PEC 110 altera os dois principais tributos do GLP 
(PIS/COFINS e ICMS) 

• Não há menção a manutenção do ICMS ST para 
nenhum setor

• Tributação é feita sempre no destino, sem 
necessidade de pagamentos interestaduais como 
ocorre atualmente no ICMS 

• Alíquota será única em todo o território nacional, com 
possibilidade de diferenciação apenas entre 
produtos, mas não entre entes federativos

• Setores enquadrados no imposto seletivo pagarão o 
IBS e uma alíquota do seletivo, que pode ser no 
limite igual a do IBS

• PIS/COFINS: GLP – monofásico (cumulativo) no 
produtor; Propano - plurifásico (não cumulativo)

• ICMS: GLP - Substituição Tributária no Produtor; 
Propano -Substituição Tributária no Produtor, exceto 
em SP

• Cide – Combustíveis: débito direto no produtor
ISS, IPI, IOF e Salário educação não são cobrados sobre a venda de GLP, e Propano mas 
podem ser cobrados sobre outras atividades da empresa 

• PIS/COFINS: GLP – quant.. vendida pelo produtor; 
Propano - valor aduaneiro ou faturamento no mercado 
domésticos 

• ICMS: GLP – custo de aquisição no produtor, com 
preço final de venda definido em Ato Cotepe (PMPF) a 
partir de pesquisa de mercado; Propano – custo de 
aquisição no produtor com Margem de Valor Agregado 
(MVA) fixa

• CIDE: GLP e Propano – quant. vendida no Produtor 

• Cada elo da cadeia de valor irá apurar o seu preço 
de venda e de aquisição, ou seja, sua própria 
margem de valor agregado assim como os créditos 
correspondentes

• Não haverá mais presunção do preço final de venda 
nem MVA fixa para fins de substituição tributária 

Fonte: Grupo Fiscal do Sindigás e LCA Consultores. 
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 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo e Considerações Gerais
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

 Art. 38. É permitida a apropriação de créditos 
na aquisição de bens e serviços vinculados 
às receitas isentas na forma do art. 37, exceto 
em relação aos produtos sujeitos à incidência 
monofásica de que trata o art. 32 revendidos 
com a referida isenção. (NR) 24

PL 3887/2020
▪ Apesar do PL 3887/2020 não 

promover um aumento da carga 
tributária do GLP, a proposta 
também não ataca o principal 
tributo do setor, que é o ICMS, 
podendo ser insuficiente para 
ampliar o uso do GLP, 
notadamente em populações de 
renda mais reduzida

▪ Tratamento do GLP como bem de 
cesta básica requer isenção da 
cobrança do PIS/COFINS e 
alíquota de ICMS de 7%

▪ LCA estimou que o preço ao 
consumidor final teria uma 
queda de 9,1% a 17,3%, 
tomando como exemplo os 
estados de São Paulo (ICMS 
de 12%), Espírito Santo (ICMS 
de 17%) e Pernambuco (ICMS 
de 18%)

▪ GLP é uma mistura de Propano e 
Butano. Manutenção pelo PL 
3887/2020 do Propano no regime 
não cumulativo perpetua 
complexidade de dois regimes 
diferentes para produtos 
semelhantes

Fonte: Grupo Fiscal do Sindigás

 Art. 32. A incidência monofásica da CBS aplica-
se às receitas decorrentes de operações com: 
[...]

III - gás liquefeito de petróleo - GLP, classificado no 
código 2711.19.10 da NCM, derivado de petróleo ou 
de gás natural; 

IV - gás natural classificado no código 2711.11.00 da 
NCM; V - querosene de aviação; 

[...]

 Art. 11. É vedada a apropriação de crédito em 
relação a bens e serviços vinculados a receita não 
sujeita à incidência ou isenta da CBS, exceto nas 
hipóteses expressamente permitidas

 Art. 38. É permitida a apropriação de créditos 
vinculados às receitas isentas na forma do art. 37, 
exceto em relação aos produtos sujeitos à 
incidência monofásica de que trata o art. 32 
revendidos com a referida isenção.

 Art. 32. A incidência monofásica da CBS aplica-
se às receitas decorrentes de operações com: 
[...]

III - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos 
gasosos, classificados na posição 2711 da NCM, 
derivado de petróleo ou de gás natural; (NR)
IV - exclusão
[...]

 Incluir o seguinte parágrafo:
§ 3 A pessoa jurídica sujeita à incidência da CBS 
na forma do Capítulo II poderá apropriar crédito 
correspondente à CBS na mesma proporção 
constante do ANEXO II sobre as suas aquisições 
de bens sujeitos à incidência monofásica da CBS 
quando adquiridos de revendedores ou 
distribuidores para emprego em processo industrial

Art. 32 – ajuste no inciso III visa incluir  todos os gases de petróleo, inclusive o Propano, no regime 
monofásico

Art. 11 - inclusão do §3 visa permitir que os adquirentes de GLP possam tomar crédito da CBS quando da 
utilização do produto em processo industrial

Sugestão

Sugestão

Art. 38 – ajuste de redação no CAPUT visa facilitar o entendimento de que é possível tomada de crédito 
por empresas isentas da tributação da CBS, como as distribuidoras de GLP 

Sugestão
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25

PEC 45/2019 e PEC 110/2019
▪ Tributação dos bens em comodato: 

– As redações das PECs permitem interpretação de 
que os bens em comodato, de forma não onerosa, 
tais como os recipientes de GLP que vão para as 
revendas, poderiam ser tributados¹

– A circulação dos recipientes entre distribuidoras e 
revendas é parte fundamental da estrutura 
logística do setor de GLP que garante os padrões 
de segurança e agilidade no atendimento. A 
tributação desta circulação que ocorre com 
elevada frequência tem potencial de aumentar a 
carga tributária do setor de GLP, indo na 
contramão do necessário para aumentar a 
penetração do produto na sociedade brasileira

▪ Imposto Seletivo:
– No caso da PEC 110/2019, o GLP está 

expressamente previsto nessa modalidade, 
enquanto na PEC 45/2019, os setores abarcados 
serão definidos posteriormente, por lei ordinária

– O Imposto Seletivo se justifica pelo desincentivo 
ao consumo de determinado bem ou por motivos 
arrecadatórios. Tendo em vista a essencialidade 
do GLP para a sociedade brasileira, o consumo 
não deve ser desincentivado e utilizá-lo para fins 
de arrecadação poderá aumentar o seu preço, 
dificultando o acesso, notadamente por 
populações com renda mais reduzida

Fonte: Grupo Fiscal do Sindigás

 Artigo 152-A: 
“§1o. O imposto sobre bens e 
serviços: I – incidirá também sobre: 

a) os intangíveis; 

b) a cessão e o licenciamento de 
direitos; 

c) a locação de bens; 

d) as importações de bens, 
tangíveis e intangíveis, serviços e 
direitos permitidas

[...]

 Artigo 152-A: 
“§1o. O imposto sobre bens e serviços: I –
incidirá também sobre: 

a) os intangíveis; 

b) a cessão e o licenciamento de direitos a 
título oneroso; (NR)
c) a locação de bens, com exceção dos 
bens comodatos; (NR)
d) as importações de bens, tangíveis e 
intangíveis, serviços e direitos permitidas

[...]

PEC 45/2019 – necessário ajuste no artigo 153 para explicitar que bens cedidos de 
forma não onerosa não devem ser tributados 

PEC 45/2019 – ajuste para explicitar que bens cedidos de forma não onerosa não 
devem ser tributados 

Sugestão

Sugestão

 Artigo 153, §7: 
III - incidirá também:

a) nas importações, a qualquer 
título;

b) nas locações e cessões de bens 
e direitos;

c) nas demais operações com bens 
intangíveis e direitos; 

 De forma análoga à PEC 45/2019, deve 
ser refletido no artigo 153 que incidência 
do tributo é restrita a cessão de bens do 
ativo imobilizado a título oneroso

¹ Conforme entendimento jurídico do Grupo Fiscal do Sindigás. 

 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

330



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Agenda Positiva para o GLP: Anexo com avaliação de propostas de Reforma Tributária (PL 3887/2020, PEC 45/2019 e PEC 110/2019)

Sobre a Carga Tributária Efetiva
 Carga Tributária Efetiva: total do tributo acumulado ao longo da 

cadeia produtiva até o preço final

 A principal tributação do setor ocorre no produtor, com a cobrança 
do PIS/COFINS , do ICMS (parcela do produtor) e do ICMS 
ST(que substitui distribuidores e revendedores) sobre o GLP

 O aproveitamento de crédito por parte das distribuidoras não é 
permitido para o PIS/COFINS e ICMS cobrados no GLP, de tal 
forma que os débitos dos produtores, são integralmente 
carregados até o preço final ao consumidor

 Além dos impostos antecipados, as distribuidoras não conseguem 
tomar crédito de outros insumos tributados por ICMS e 
PIS/COFINS, criando os resíduos tributários que também são 
carregados ao preço final ao consumidor

 Para efeitos de comparação, a Carga Tributária Efetiva é 
apresentada como proporção do faturamento bruto do elo final 
(revendedores no caso do GLP até 13 kg e as próprias 
distribuidoras no caso do Granel)
▪ Na prática, o faturamento bruto das revendedoras não está disponível. Foi 

utilizada a margem de revenda calculada pela LCA para estimar esta cifra 
a partir do faturamento bruto das distribuidora (preço de distribuição)

Sobre a Alíquota Neutra
 Alíquota Neutra: alíquota que garante que o montante de tributo 

arrecadado será igual ao atualmente arrecadado pelos tributos 
alvos das propostas em todos os elos (Produção, Distribuição e 
Revenda)

 Sistema de débito e crédito leva ao fim dos resíduos tributários e 
da antecipação de arrecadação, o que impacta os custos de 
aquisição e o faturamento líquido dos revendedores

 Assim, a base cálculo para fins do IBS será: 

▪ Faturamento Líquido Revendedor Reforma (FLRR) = Preço de Venda 
Atual - Tributos Antecipados - Resíduos Tributários

 Atinge-se a neutralidade com a alíquota que garante “IBS * 
FLRR = Carga Tributária Efetiva Atual (R$)”
▪ Assume-se que não há arrecadação de impostos no elo de revenda em 

função da antecipação no regime monofásico do PIS/COFINS e no ICMS 
ST

▪ É possível que alguns revendedores integrem o Simples Nacional. Os 
impostos decorrentes dessa modalidade não foram considerados na 
conta, dada a ausência de premissas robustas para realizar esta 
estimativa

▪ Importante destacar que quanto maior for a tributação atual em 
relação ao preço final ao consumidor, maior deverá ser a alíquota 
neutra frente a outros setores menos tributados

27

Carga Tributária Efetiva do setor de distribuição de GLP

28

A carga tributária efetiva considera não apenas os tributos cobrados no GLP, mas também o volume de tributos em insumos que não geram 
créditos para as distribuidoras, chamados de resíduos tributários

Sobre o Faturamento Líquido (%, 
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Obs 1: preço final ao consumidor considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras
Obs 2: não são considerados os tributos incidentes no elo de revenda, derivados do enquadramento de revendas 
no Simples Nacional

 Quando calculada sobre o preço final ao consumidor, a carga 
efetiva tem o valor de 19,19% para o P-13 e 22,91% para o 
Granel

 Carga efetiva sobre o faturamento das distribuidoras, 
considerando apenas os tributos sobre consumo, é de:

▪ 24,78%, quando calculado pelo faturamento bruto (por dentro)

▪ 25,13%, quando calculado pelo faturamento líquido (por fora)
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Obs: maior parte da amostra analisada lança o ICMS como custo. Ajuste foi feito nas empresas que lançam na 
rubrica de tributos da DRE, afetando o faturamento líquido. 
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Fonte: Tesouro Nacional (2019) e dados das empresas do setor,  Elaboração: LCA Consultores.
Total denota a soma dos principais impostos sobre bens e serviços 
Preço final ao consumidor considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras

 Carga efetiva dos impostos sobre 
bens e serviços do setor de GLP 
(19,19%) é 6.31 p.p maior do que a 
média da economia (12,85% do PIB) 
▪ Maior discrepância está no ICMS, em que a 

carga é 8.46 p.p maior 

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

Carga comparada com a arrecadação total da 
economia (%) – P-13

Federal

Estadual

Municipal

Alíquotas neutras das propostas de reforma tributária para o GLP até 13kg e 
Granel

 A Alíquota Neutra é a que garante que o volume de IBS arrecadado será, em relação ao preço final ao consumidor, igual ao atualmente arrecadado pelos tributos 
alvos das propostas em todos os elos (Produção, Distribuição e Revenda)

 A Carga Tributária Efetiva considerando os impostos substituídos pela PEC 45/2019 é de 19,19% no GLP até 13kg (P-13) e de 22,91% no Granel

 A Carga Tributária Efetiva considerando os impostos substituídos pela PEC 110/2019 é de 19,27% no GLP até 13kg (P-13) e de 23,01% no Granel. Obs: 
carga é maior que na PEC 45/2019 pois a PEC 110/2019 substitui também o IOF e o Salário Educação

 Na PEC 45/2019, a Alíquota Neutra do IBS é de 23,75% no P-13 e de 29,19% no Granel

 Na PEC 110/2020, a Alíquota Neutra do IBS, desconsiderando o Imposto Seletivo, é de 23,84% no P-13 e de 29,61% no Granel

30

23,75%
29,19%

GLP até P-13 GLP Granel

PEC 45/2019 – Alíquota Neutra do IBS
(mantém carga efetiva de 19,19% no P-13 e de 22,91% no Granel)

PEC 110/2019 – Alíquota Neutra do IBS e Imposto Seletivo
(mantém carga efetiva de 19,27% no P-13 e de 23,01% no Granel)

Obs: Carga Tributária Efetiva é calculada como proporção do faturamento bruto dos revendedores, enquanto o IBS é aplicado sobre o faturamento líquido dos revendedores no cenário pós-reforma. O preço ao 
consumidor final no cenário pós-reforma é igual ao cenário pré-reforma. 

23,84%

29,61%

GLP até P-13 GLP Granel
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 Sobre o Estudo

 Sistema tributário brasileiro atual
▪ Princípios de um sistema eficiente
▪ Principais tributos e decomposição da carga 

tributária brasileira

 Propostas de Reforma Tributária
▪ Escopo
▪ Mudanças para o GLP e Propano
▪ Sugestões de Aprimoramentos

 Cálculo da Alíquota Neutra da PEC 
45/2019 e PEC 110/2019 para o GLP

 Conclusões

 O GLP até 13 kg, utilizado amplamente no Brasil (65,9 milhões de residência, ou, 91,1% do total de 
domicílios) tem carga tributária efetiva em relação ao preço final ao consumidor acima da média da 
economia (19,19% vs. 12,85%)
▪ ICMS é o imposto com maior discrepância (15,47% vs 7,01%)

 As propostas de reforma tributária analisadas pelo Congresso Nacional não devem dificultar o 
acesso da população ao GLP, ou seja, não podem manter/agravar distorções atuais

 O PL 3887/2017, ao ficar restrito ao PIS/COFINS, não altera o tributo que mais pesa aos 
consumidores de GLP (ICMS) . O GLP deveria ser tratado como bem de cesta básica, com alíquota 
de PIS/COFINS (CBS no contexto do PL) igual a zero e ICMS de 7% (atualmente varia entre 12% e 18% 
nas UFs, podendo chegar a 25% no caso do Granel no Amapá)
▪ LCA estimou que o preço ao consumidor final teria uma queda de 9,1% a 17,3%, tomando como exemplo os estados de 

São Paulo (ICMS de 12%), Espírito Santo (ICMS de 17%) e Pernambuco (ICMS de 18%)

▪ GLP é uma mistura de Propano e Butano. Manutenção pelo PL 3887/2020 do Propano no regime não cumulativo 
perpetua complexidade de dois regimes diferentes para produtos semelhantes

 Os efeitos da PEC 45/2019 e PEC 110/2019 sobre o GLP ainda são incertos, pois as alíquotas dos novos 
tributos não foram definidas. Apesar disso, destacam-se dois riscos principais: 
▪ Imposto Seletivo: se justifica pela necessidade de desincentivar o consumo ou por motivos arrecadatórios. Tendo em 

vista a essencialidade do GLP, o produto não deve ser enquadrado na seletividade, sob risco de dificultar o acesso, 
notadamente por populações com perfil de renda reduzido 

▪ Tributação do Comodato: potencial de impacto elevado para o setor de GLP, pois a circulação de recipientes entre 
distribuidoras e revendas, essencial para a logística do setor, passaria a ser tributada, ainda que esta circulação se dê 
de forma não onerosa 

 A LCA estimou que a Alíquota Neutra do IBS na PEC 45/2019 seria de 23,75% para o recipiente até 13 
kg e de 29,19% para o Granel. Já na PEC 110/2019, estes valores seriam de 23,84% e 29,61%, 
respectivamente
▪ Quanto maior a alíquota neutra, maior é a tributação atual do produto em relação ao preço final ao consumidor 32

Conclusões 
sobre os 
reflexos das 
propostas de 
reforma 
tributária para o 
GLP 
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Sobre o Estudo
 O Sindigás solicitou à LCA a elaboração de estudo com o objetivo de identificar as oportunidades de atuação do setor privado e do 

setor público para a ampliação do uso e acesso do GLP pela sociedade brasileira, a preços justos, com a busca constante por 
eficiência produtiva, assentada na livre concorrência entre combustíveis e entre as empresas do setor de GLP

 O estudo apresenta os pilares do setor de GLP, confrontando-se afirmações comumente feitas sobre o setor, com base em dados, 
fatos e evidências demonstráveis, de forma a endereçar ações que podem efetivamente conduzir a sociedade para os objetivos 
supracitados

 A LCA baseou suas análises em dados públicos, dados disponíveis no sítio eletrônico do Sindigás, entrevistas e compilação de 
dados das empresas associadas ao Sindigás

 As análises financeiras e tributárias foram elaboradas a partir de informações das empresas associadas ao Sindigás, com amostra 
que representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel)
▪ As informações foram recebidas, consolidadas e analisadas pela LCA, resguardando a confidencialidade das empresas. Os dados aqui

apresentados permitem uma análise do setor, mediante uma empresa hipotética, construída a partir de dados reais, sem que se espelhe 
especificamente nenhuma empresa em particular. Além de resguardar a confidencialidade das informações, a análise assim elaborada
permite verificar o alcance de determinados cenários e políticas voltadas ao setor do GLP, em âmbito nacional

▪ Quando necessário, a LCA utilizou-se de premissas próprias para a harmonização dos dados informados pelas empresas, de forma a 
viabilizar a construção dos indicadores e números apresentados, com base nas boas práticas contábeis e financeiras tipicamente utilizadas 
em estudos desta natureza, respaldadas pela teoria econômica (metodologias de análise de balanço, análises sobre desempenho 
econômico-financeiro de empresas, construção de indicadores de desempenho). Isso permite a comparação dos resultados da empresa 
hipotética com outros setores e países distintos

▪ O estudo teve duração de quatro meses, envolvendo distintas áreas das empresas que compuseram a amostra (como controladoria, 
planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados aqui apresentados guardam coerência com os demonstrativos financeiros e 
contábeis das empresas

3

 Livre mercado atual possibilita amplo acesso ao produto, condição que deve ser preservada.
▪ 65,9 milhões de domicílios utilizam o GLP (91,1% dos domicílios brasileiros), atingindo 192,9 milhões de brasileiros.

 Principal componente do preço é a aquisição de GLP nos produtores (33,8%): sujeito a variações 
conforme cotações internacionais, sem ingerência por parte da cadeia produtiva
▪ Políticas de amortecimento de variação de preço carecem de instrumentos complexos, cuja implementação prática 

traz o inconveniente de privar o consumidor de preços baixos, em momentos de queda

 Dados divulgados pela ANP de margem bruta não refletem o lucro das distribuidoras e trazem 
distorções com relação a outros elos da cadeia
▪ LCA estimou que entre 2017 e 2019, a margem bruta da distribuição foi de 15,6% (R$ 10,2), 7.9 p.p menor do que a 

estimada pela ANP (23,5% - R$ 15,4)

▪ Margem líquida (lucro líquido) da distribuição foi de R$ 1,1 por recipiente vendido no mesmo período

Dar tratamento ao GLP condizente com a sua essencialidade, preservando os pilares de livre
mercado que vigoram atualmente, de forma a reduzir a necessidade de recursos públicos diretos
necessários para disponibilizar GLP a domicílios em condição de vulnerabilidade

 Conferir ao GLP tratamento tributário similar ao dado a bens essenciais. 
▪ Propostas de Reforma Tributária devem mirar na redução dos encargos do setor ou, no mínimo, não ter impacto 

positivo na carga atual.

 Desenhar política de incentivo direto, podendo identificar elegíveis via Cadastro Único ou Bolsa 
Família
▪ A quantidade de domicílios que usam lenha ou carvão na cocção é de 14,0 milhões, dos quais 9,8 milhões são de 

Baixa Renda - segundo critérios do Cadastro Único -.e que poderiam ser alvo de eventual política pública para 
facilitação do acesso ao GLP, contra outros 56,9 milhões que usam GLP e não se enquadram nestes critérios¹

4

GLP é um produto 
essencial e seu 
acesso deve ser 
preservado e 
ampliado
▪ Deve ter seu consumo 

massificado, incluindo 
a população mais 
vulnerável

¹ 65,9 milhões de domicílios usam GLP, mas 9,0 milhões já estão sendo considerados como elegíveis para política pública, sendo subtraídos deste 
total
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Importante entender a composição dos 
preços do GLP para identificar espaços de 
atuação de política pública que possam 
ampliar o acesso e uso do GLP pela 
sociedade brasileira 

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?
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Carga tributária relativa do setor de GLP

8

Fonte: Tesouro Nacional (2019) e dados das empresas do setor,  Elaboração: LCA Consultores.
Total denota a soma dos principais impostos sobre bens e serviços 
Preço final ao consumidor P-13 considera margem de revenda de 31,64% sobre o faturamento das distribuidoras. 

 Carga efetiva dos impostos sobre 
bens e serviços do GLP até 13 kg 
(19,19%) é 6.31 p.p maior do que a 
média da economia (12,85% do PIB) 
▪ Maior discrepância está no ICMS, em que a 

carga é 8.46 p.p maior 

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

Carga comparada com a arrecadação total da economia 
(%) – P-13

Federal

Estadual

Municipal

Tributação do ICMS encarece GLP justamente em áreas de mais baixa renda

9

Estados com mais usuários exclusivos de lenha ou 
carvão se concentram na região Norte e Nordeste, 
onde alíquotas de ICMS são mais altas

 Na maior parte dos estados brasileiros (24), menos de 4% 
dos domicílios de baixa renda (41,7 milhões no Brasil)¹ utiliza 
apenas lenha ou carvão para cocção de alimentos, ou seja, 
não utilizam nem o GLP ou GN

 Estado com mais domicílios de baixa renda que utilizam apenas 
lenha: Maranhão (8,7%), Piauí (5,3%), Pará (4,8%), Ceará 
(3,4%), Bahia (3,4%),  Roraima (3,2%), e Acre (3,1%)

 Na média, estado que tem ICMS de 12% tem 0,8% de domicílios 
de baixa renda que usam apenas lenha ou carvão na cocção. 
Este número é de 2,9% nos estados que tem alíquota de 17% e 
de 2,8% nos estados com alíquota de 18%

Alíquotas de ICMS são mais elevadas em regiões de 
menor renda per capita

 Renda per capita média das regiões Norte e Nordeste é de R$ 
927,5 enquanto nas demais é de R$ 1.751,6

% Domicílios de baixa renda que utilizam apenas lenha 
ou carvão (sem GLP ou GN) e alíquota ICMS – por estado

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

Renda per capita (R$/mês) – por estado

Fonte: IBGE. Elaboração LCA Consultores

Fonte: IBGE. Elaboração LCA Consultores

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

% domicílios Alíquota de ICMS

¹ Famílias de baixa renda são aquelas que tem renda per capita de até meio salário mínimo ou renda domiciliar total até 
3 salários mínimos. Fonte: Decreto nº 6.135/2007. 
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 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?

R$ 22,1 (33,8%)

R$ 2,2 (3,3%)

R$ 9,0 (13,8%)

R$ 10,2 (15,6%)

R$ 21,9 (33,4%)

1

11

 Margem bruta de distribuição estimada em 15,6% pela LCA é 
7.9 p.p menor do que a estimada pela ANP (23,5%)
▪ Distribuidoras atuam em grande escala, levando os recipientes 

até as revendas de GLP 

 A margem de revenda, por sua vez, é maior em 7.4 p.p
▪ As revendas atuam em menor escala e devem atender o 

consumidor, levando o GLP até as residências

 A Metodologia utilizada pela ANP calcula a margem de 
revenda a partir dos preços praticados exclusivamente nos 
revendedores varejistas. 
▪ A margem bruta de distribuição, calculada de forma residual, 

inclui também as margens brutas dos revendedores 
atacadistas que podem fornecer GLP aos revendedores 
varejistas

▪ Informações da Receita Federal indicam que em 2018 havia 
45.790 CNPJs de revendas varejistas e 521 de revendas 
atacadistas; os atacadistas representaram 42,0% do faturamento 
do segmento revenda. Isso demonstra a relevância desses 
agentes no segmento de revenda. 

 ANP considera como margem bruta de distribuição uma 
parcela que deveria ser atribuída à atividade de revenda 
atacadista, de tal forma que  a Margem Bruta de Distribuição 
calculada pela ANP é maior do que a margem efetivamente 
observada pelas distribuidoras
▪ Adicionalmente, algumas distribuidoras concedem descontos para 

a revenda após a emissão de nota fiscal. Tais descontos são 
alocados na rubrica “Deduções” da DRE. Assim, ao não 
considerar tais descontos, a margem estimada para as 
distribuidora ficará equivocadamente superior ao verificado na 
prática 

R$22,0 (33,6%)

R$2,2 (3,3%)

R$8,8 (13,5%)

R$15,4 (23,5%)

R$17,0 (26,0%)

1

ANP - MME
R$ 65,4/P-13

Obs 1: diferentemente da carga tributária efetiva, este cálculo considera apenas os tributos próprios do GLP, sem inclusão dos resíduos tributários e outros impostos (IPI e ISS)
Obs2: LCA solicitou às distribuidoras informações da Demonstração de Resultado de Exercício (2017-2019), de forma desagregada entre P-13 e Granel. A amostra analisada  
representou 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel).

Distribuidoras
R$ 65,4/P-13

Matéria Prima (GLP)

Margem Bruta de Revenda 

Margem Bruta de Distribuição 

ICMS

PIS/COFINS

A ANP e o Ministério de Minas e Energia realizam o 
levantamento dos preços do GLP. 

Com base em informações financeiras fornecidas pelas 
distribuidoras associadas ao Sindigás, LCA realizou 
estimativas da margem de distribuição, com objetivo de 
compará-la com a estimada pela ANP

Estimativa LCA

Fonte: ANP.
Elaboração LCA Consultores

Fonte: ANP e informações 
financeiras das 
distribuidoras associadas 
ao Sindigás

Observação: Os resultados 
permitem uma análise do 
setor, mediante uma 
empresa hipotética, 
construída pela LCA a partir 
de dados reais, sem que se 
espelhe especificamente 
nenhuma empresa em 
particular. O estudo 
envolveu distintas áreas 
das empresas que 
compuseram a amostra 
(como controladoria, 
planejamento financeiro e 
tributário), de forma que os 
dados aqui apresentados 
guardam coerência com os 
demonstrativos financeiros 
e contábeis das empresas

Composição do preço do GLP P-13 (2017-2019) 
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 A margem bruta de distribuição é a diferença entre o preço de venda das 
distribuidoras de GLP e o custo de aquisição de GLP com tributos (ICMS e 
PIS/COFINS). Ela deve ainda remunerar uma série de outros custos operacionais, 
tais como: 
a) custo de frete das refinarias até as bases de distribuição; 

b) frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; 

c) processo industrial de envase do GLP; 

d) mão de obra da empresa; 

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

e) depreciação e amortização

f) despesas financeiras

g) imposto de renda 

 O lucro efetivo das distribuidoras deve ser observado na Margem Líquida 
(Lucro Líquido) do mesmo período (2017-2019)

 A infraestrutura de distribuição atende tanto o segmento Granel como P-13

 Dado o compartilhamento de custos, cuja separação ensejaria premissas ad hoc, 
a LCA optou pela estimativa da margem líquida agregada do GLP.
▪ Entende-se que a margem líquida agregada é representativa do patamar da margem líquida 

do P-13, uma vez que o consumo nesse segmento representou 73,0% do total entre 2017-
2019

13

Estimativas LCA:

Margem Bruta de Distribuição 
do P-13 (2017-2019)

=

R$ 10,2/13kg

Margem de Distribuição Líquida 
(2017-2019, média P-13 e Granel)

= 

R$ 1,1/13kg

Observação: Os resultados permitem uma análise do setor, mediante uma 
empresa hipotética, construída pela LCA a partir de dados reais, sem que se 
espelhe especificamente nenhuma empresa em particular. O estudo envolveu 
distintas áreas das empresas que compuseram a amostra (como 
controladoria, planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados 
aqui apresentados guardam coerência com os demonstrativos financeiros e 
contábeis das empresas. Representatividade da amostra: 92,4% das vendas 
de GLP entre 2017 e 2019, em termos de volume (P-13 e Granel).

Margem bruta de distribuição não é sinônimo de 
lucro

Distribuição de GLP tem margens financeiras abaixo de diversos setores

Margem EBITDA de diferentes setores (2017- 2019)

EBITDA=Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
Margem EBITDA = EBITDA/Receita Líquida
Fonte: Valor 1000. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019. 

 O Jornal Valor Econômico divulga anualmente o ranking das 1000 maiores empresas brasileiras com base no faturamento bruto. Este ranking 
traz diversos indicadores econômicos, dentre eles, o EBITDA , normalmente utilizado para comparar diferentes setores. 

 Comparação de 28 setores mostra que a margem EBITDA total das distribuidoras, considerando tanto o P-13 como o segmento Granel, é 
uma das menores do país

39,9%

27,2% 27,1% 25,6%
22,8% 21,1% 20,6% 20,1% 19,6% 19,2% 18,9% 18,3% 18,2%

13,7% 13,4% 13,3% 11,7% 11,5% 11,5% 10,9% 10,9% 10,2% 8,3% 7,5% 7,2% 6,5% 5,5% 5,4% 3,8%

14
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Comparação entre o setor de GLP e de distribuição de combustíveis líquidos

15

 Os resultados mostram que o setor de GLP não destoa do setor de distribuição de combustíveis líquidos

EBIT = Lucros antes de juros e impostos. 
Margem EBIT = EBIT/Receita Líquida
Fonte: Relatórios Contábeis das Empresas e Status Invest. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, 
representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019.

Margem EBIT do setores de distribuição de combustíveis líquidos e de GLP (P-
13 e Granel)

22,08%

14,09% 13,69%

9,90%
8,49% 8,20%

3,4%

Comgás Compagas Gasmig Gasbrasiliano Copergas Bahiagas GLP

O setor de GLP opera com margens financeiras menores que as do Gás 
Natural (GN)

16

EBIT = Lucros antes de juros e impostos. 
Margem EBIT = EBIT/Receita Líquida
Fonte: Relatórios Contábeis das Empresas . Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das 
vendas de GLP entre 2017 e 2019.

Margem EBIT do setores de distribuição de Gás Natural e de GLP (P-13 e Granel) 
Média 2014 – 2019
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Comparação do setor de GLP brasileiro e internacional

17

 As margens financeiras de empresas brasileiras de distribuição de GLP brasileiras são menores do que a de empresas 
que atuam no Chile, México e Estados Unidos

 Em relação a Espanha, as margens brasileiras estão em patamar similar a da Repsol e maiores do que a Petromiralles

Fonte: Análise Accenture Strategy para dados internacionais. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao 
Sindigás, representando 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019. 

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

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições

Como ampliar o uso do GLP pela sociedade brasileira?
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Decomposição do preço do GLP permite concluir que:

 O GLP P-13 teve aumento de 3,6% acima da 
inflação acumulada entre 2010 e 2020
▪ Uma aplicação em CDI nesse mesmo período, teve 

rendimento de 159,8%. Isso representa um ganho de 
106,0% acima da inflação.

(Fonte: Bacen, Disponível em 
<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPeloCDI.do?method=corrigirPeloCDI>)

 Enquadramento tributário não condiz com 
essencialidade do setor
▪ Carga efetiva dos impostos sobre bens e serviços do 

P-13 (19,19%) é 6.31 p.p maior do que a média da 
economia (12,85% do PIB) 

▪ Carga Efetiva de ICMS no preço final ao consumidor é 
de 15,47%, 8.46 p.p a mais do que a média da 
economia (7,01%)

▪ Estados com maior proporção de famílias de baixa 
renda utilizando apenas lenha para cocção são os que 
tem alíquota de ICMS mais elevada

 Setor de distribuição de GLP não tem margens 
elevadas (2017-2019)
▪ Imprecisões na metodologia da ANP majoram o valor 

da margem bruta de distribuição, estimada pela LCA 
em 15,6% (R$10,2), 7.9 p.p menor do que a estimada 
pela ANP (23,5% - R$15,4) por recipiente de 13 kg

▪ Margem bruta não é sinônimo de lucro da atividade de 
distribuição ou revenda. LCA estimou que a margem 
líquida (lucro líquido) das distribuidoras de GLP foi de 
R$ 1,1 por recipiente de 13kg

▪ EBITDA do setor é um dos menores entre 28 
analisados, considerando as 1000 maiores empresas 
do mercado em faturamento bruto
– É menor do que empresas de GLP de outros países

▪ EBIT do setor não destoa do setor de distribuição de 
combustíveis líquidos  

▪ EBIT do setor é menor do que o de Gás Natural

19

 Componentes do preço 
do GLP
▪ Tributação
▪ Margens financeiras dos 

agentes da cadeia de valor

 Conclusões

 Proposições
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Agenda Positiva para o GLP

Sistema atual é funcional: aprimoramentos devem potencializar benefícios 
existentes, sem ameaçar segurança e eficiência
▪ Segurança, dada a presença ampla nos domicílios e a característica de ser 

altamente inflamável, deve se manter como pilar do setor
▪ Uso de instrumentos de mercado geram ambiente favorável para ampliação 

de investimentos, aspecto crucial para não onerar o Estado, dada a 
precariedade das contas públicas (déficit primário deverá ser recorde, de 13%, 
em 2020).

▪ Eficiência produtiva favorece soluções sustentáveis, aspecto crucial para 
combustíveis, em que se deve afastar crises de abastecimento

▪ Abertura de mercado, com menor interferência do Estado, favorece ambiente 
de negócios 

Potencializar os pontos fortes da estruturação atual do mercado, via políticas 
horizontais, reduz a necessidade de recursos públicos para atendimento de 
políticas voltadas a públicos específicos (políticas verticais), otimizando 
necessidade de recursos, altamente escassos com atual crise fiscal do Estado 
brasileiro.

21

Segurança
• Pilar fundamental da 

estruturação do mercado de 
GLP, desde a produção até o 
consumidor final

Consumidor
• Disputa pelo mercado 

impulsiona inovação e 
eficiência, dada a alta 
rivalidade entre concorrentes

Ambiental
• Baixa emissão de gases de 

efeito estufa e logística 
reversa fazem do GLP uma 
energia limpa

Social
• Produto essencial, deve ter 

seu consumo massificado, 
incluindo a população mais 
vulnerável

Infraestrutura
• Setor intensivo em capital, 

requer segurança jurídica e 
previsibilidade para atração 
de investimentos privados

SETOR DE GLP NO BRASIL

5. Subsídio 
Diretos

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

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

22

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

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

Até 1/2 SM 
(22,7% dos 
domicílios)

+ -

+ 5 SM
(5,9% dos 

domicilios)

+ 3 < 5 SM
(6,7% dos 
domicílios

+ 2 < 3 SM
(9,8% dos 

domicílios)

+ 1/2 < 2 SM
(54,9% dos 
domicílios)

Políticas Horizontais

Fortalecem os pontos positivos já presentes 
no mercado, de forma a potencializar efeitos 

benéficos para a toda a sociedade, 
reduzindo a necessidade de recursos 

públicos diretos para atingimento de público 
específico, via políticas verticais

Direcionadas a públicos 
específicos. Se forem 

tratadas de forma horizontal, 
acarretam distorções que 

trazem prejuízos para toda a 
sociedade

Políticas Verticais
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Efeitos esperados
 Garantia da preservação da segurança como pilar 

fundamental do mercado de GLP (Anexos 1 e 2)

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

 Atualmente o Brasil é o 124º no ranking de países 
para se fazer negócios 

Fonte: Doing Business 2020 do Banco Mundial (pesquisa abrange 190 
países).

 Melhora do Brasil em indicadores dos Eixos 
Institucional, Infraestrutura e Ambiental, trazidos 
pelo Decreto 10.531/20 como alvos para o Brasil, 
tais como:
▪ Pilar “Instituições” do ICG, do FEM

▪ Grau de facilidade de fazer negócios, do BM

▪ Aumento da participação de obras de infraestrutura 
no PIB 

▪ Pilar “infraestrutura” do ICG, do FEM

▪ Porcentagem de domicílios com condição 
satisfatória de bem-estar, do IBGE

▪ Ambiental (Environmental Performance Index - EPI), 
do Yale Center of Environmental Law and Policy

Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-
outubro-de-2020-285019495, acessado em 28 de outubro de 2020

Proposições 
 Respeito ao Decreto 10.411/2020, 

que prevê obrigatoriedade de 
elaboração de Análise de Impacto 
Regulatório, em toda e qualquer 
alteração de regramento e legislação 
relativa ao GLP

23

1. AIR: 
Análise de 
Impacto 
Regulatório

Proposições 

 Tratamento tributário condizente com a 
essencialidade do setor
▪ Reformas tributárias não podem trazer distorções 

competitivas entre combustíveis concorrentes, nem 
aumentar a carga tributária atual

 Idealmente, GLP deveria ter o mesmo 
tratamento tributário que é dado a itens 
de cesta básica.
▪ Propostas de Reforma Tributária para serem 

efetivas devem tratar do PIS/COFINS e do ICMS, 
principais tributos do setor, conjuntamente

 GLP deve ter tratamento tributário condizente 
com a sua essencialidade. Para tanto:
▪ Não pode ser incluído no Imposto Seletivo

– PEC 110/2019 prevê a inclusão do GLP no Imposto 
Seletivo, que pode ter alíquota igual ao IBS, 
potencialmente dobrando a carga do setor em relação a 
outros produtos e serviços 

– A PEC 45/2019, prevê a existência do Imposto Seletivo, 
mas não especifica quais produtos serão enquadrados. De 
forma análoga, GLP não deve compor este 
enquadramento. 

24

2. Tratamento 
Tributário

Efeitos Esperados
 Ao obter o mesmo tratamento tributário que 

itens da cesta básica (alíquotas de 7% para 
ICMS e  0% para PIS/COFINS), o preço ao 
consumidor final teria uma queda de 9,1% a 
17,3%

 Estados como Pernambuco, que 
atualmente têm uma alíquota de 18% para 
GLP, teriam uma queda de 17,3% no preço

 Efeitos calculados com base na 
metodologia da ANP¹, com dados de maio a 
outubro de 2020

¹ Disponível em: http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-
concorrencia/precos/levantamento-de-precos/estruturas-de-
formacao-dos-preços. Acesso em 04/12/2020. 

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

Estados (ICMS) Atual Cesta Básica Variação %

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

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

Pernambuco - 18% R$ 67,63 R$ 55,94 - R$ 11,69 -17,3%

Fonte: Elaboração LCA Consultores. Obs: Preço atual diverge em média em 1,8% do 
divulgado pela ANP, pois LCA elaborou estimativas próprias para os mesmos com 
dados da ANP, com vistas a preservar a comparabilidade dos cenários. 
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3. Ampliação 
do uso do 
GLP

3. Ampliação do uso do GLPProposições
 Revogação do artigo 33 da Resolução ANP 

49/2016 seria suficiente para liberação dos 
usos, conforme entendimento do Sindigás¹.  

▪ Em relação a outros derivados de petróleo, GLP é 
o único que enfrenta estas restrições, que não se 
justificam. Por exemplo, importações de GLP 
representam cerca de 26,95% da demanda 
nacional, patamar semelhante ao Gás Natural 
(28,76%)

Efeitos Esperados
 Mais uso de GLP contribui para redução de GEE e 

gera efeitos socioeconômicos positivos

▪ Exemplo: considerando um aumento esperado de 
demanda ao redor de 226.160 toneladas de GLP²: 
Motores (44.880 t); Caldeiras (128.080 t); Saunas 
(28.200 t); Piscinas (25.000 t)

▪ Esse aumento de demanda (cerca de 3,1% da demanda 
em 2016) gera um incremento de aproximadamente R$ 
435,4 milhões na demanda do setor de Refino de 
Petróleo. Isso causa ganhos socioeconômicos da ordem 
de:³

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

 Mais incentivo à inovação, com aproveitamento de 
eficiência energética

¹O Sindigás entende que o órgão que detém competência para rever, manter ou revogar as 
restrições ao uso de GLP (ref. art. 33, R.ANP 49/2016) é a ANP, conforme a Lei 9.478/1997 
(art. 7º e 8º, inc.I) que a constituiu. Importante elucidar que apesar da menção na Lei 
8.176/1991, art. 1º, inciso II das restrições, consideramos que o dispositivo não constitui 
proibição direta e de pronto para o uso do GLP em saunas, caldeiras, piscinas e motores. 
Consideramos que na verdade o citado inciso II da citada lei constitui uma norma penal em 
branco do tipo heterogênea. Em outras palavras, o dispositivo legal depende de prévia 
integração por uma outra norma distinta, e não necessariamente da mesma hierarquia. 
Assim, como a lei brasileira atribui à ANP competência regulatória das atividades econômicas 
integrantes da indústria do petróleo, acreditamos que basta ato infralegal da ANP para efetiva 
liberação dos usos do GLP. O argumento se sustenta ainda mais quando em 2013 a ANP 
pela Resolução 33/2013 permitiu o uso de GLP em equipamentos industriais de limpeza 
movidos a motores de combustão interna – enceradeiras. (Nota técnica Sindigás 009/2020 
sobre restrição ao uso do GLP 
² Sindigás – Investimento em infraestrutura para GLP. 2017. 
³ Resultado de Matriz Insumo-Produto elaborada pela LCA Consultores a partir das Tabelas 
de Recursos e Usos do Sistema de Contas Nacionais de 2015. Demanda adicional de GLP 
foi multiplicada pelo preço de realização da da Petrobrás, calculado pela ANP para 2019. 

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

R$ 121 milhões em salários

5.446 novos postos de trabalho

R$ 187 milhões em impostos

Efeitos esperados
 Mais capacidade de importação 

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

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

Proposições 
 Melhoria na capacidade de 

importação do GLP:
▪ É necessário edição de regulamentação para trazer 

segurança jurídica para formação de pool para 
empresas privadas investirem conjuntamente em 
infraestrutura de importação

▪ Ampliar acesso das empresas à infraestrutura 
portuária de GLP, viabilizando a importação por 
essas empresas

 Melhoria na capacidade investimento 
para produção de GLP
▪ Incentivar os investimentos em infraestrutura de 

GLP por meio de linhas de financiamento 
específicas ou outras políticas de fomento, assim 
como feito para o Gás Natural, preservando a 
rivalidade entre os dois combustíveis, em benefício 
do consumidor 

 Promoção de um ambiente jurídico-
regulatório que atraia investimentos 
privados no setor de GLP e garanta o 
abastecimento nacional conforme 
haja redução da participação da 
Petrobrás no mercado

26

4.Infraestrutura
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Efeitos esperados
 Viabilizar o acesso ao GLP a 9,8 milhões 

de famílias, cerca de 31,9 milhões de 
pessoas, de baixa renda1, e que 
dependem de lenha ou carvão vegetal para 
cocção de alimentos
▪ Melhores condições de vida e redução da 

incidência de doenças pulmonares na 
população que reduzirá o consumo de lenha e 
carvão vegetal em ambientes internos

 A substituição integral da lenha por GLP no 
uso residencial levaria a uma redução de 
97,3% da Pegada de Carbono
▪ Segundo o Balanço Energético, o Brasil 

consumiu 7080 mil TEP de lenha em 2019

 Preservação dos mecanismos de livre 
mercado, presentes atualmente, garantem 
continuidade de oferta para famílias que 
hoje já consomem GLP e não carecem de 
subsídio direto
▪ 56,9 milhões de domicílios utilizam o GLP 

(78,6% dos domicílios brasileiros) e não são de 
baixa renda segundo critério do Cadastro Único

Proposições
 Promover políticas de subsídio direto para 

viabilizar acesso ao GLP pela parcela da 
população atualmente alijada do consumo 
em virtude de sua renda
▪ Alocar recursos públicos em políticas 

horizontais podem ter efeitos redistributivos 
limitados, porém reduzem a necessidade de 
recursos diretos, ao já contribuírem para a 
redução de preço do GLP (exemplo: tratamento 
tributário do GLP condizente com a sua 
essencialidade).

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

 Não fazer políticas intervencionistas, como 
controle de preços, uma vez que isso 
causa ineficiências, com impacto em preço 
e condições de oferta de GLP, colocando 
em risco quem hoje tem acesso ao produto 
graças ao funcionamento do livre mercado

27

5. Subsídio 
Direto

1Define-se como família/domicílio de baixa renda aquela que tem 
rendimento de até meio salário mínimo (1/2 SM) per capita ou até 
3 SM de rendimento total (Fonte: Decreto 6.135/2007, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6135.htm. 
Acesso em 30/11/2020)

Mais GLP na matriz energética gera benefícios para a sociedade

28

Crescimento 
socioeconômico

Crescimento de apenas 3% na demanda de GLP tem

potencial de gerar R$ 1,1 bilhão em produção de

outros setores; 5.446 novos postos de trabalho, R$

121 milhões em salários e R$ 187 milhões em

impostos

Eficiência
Energética

Consumidor deve ser soberano na escolha dos

combustíveis que mais atendam às suas

necessidades:

• GLP é o 4º energético mais barato para o consumidor

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

Meio-Ambiente

Para gerar a mesma quantidade de energia, o GLP é

44,8% menos poluente do que a querosene; 96,14%

menos poluente do que o carvão vegetal e; 98,6%

menos poluente do que a lenha

Agenda Positiva indica proposições que 
possibilitam expansão do GLP com base no livre 
mercado, ampliação do investimento privado e 

alocação de recursos públicos de forma otimizada
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Anexo 1:
Setor GLP (visão esquemática)

29

Notas:
| 1 Acidente em 1996 com o 
vazamento de 6,7kg de 
gerou explosão de grandes 
proporções no Osasco Plaza 
Shopping, matando 42 
pessoas. Fonte: 
https://www1.folha.uol.com.b
r/fsp/1996/7/30/cotidiano/1.ht
ml. Acesso em 24/08/2018. 

| 2 Fonte: 
www.sindigas.org.br/Downlo
ad/Arquivo/Painel%201%20-
%20Patria%20Maschio_635
454201691344521.pdf
Acesso em 24/08/2018. 

| 3 Fonte: 
http://www.anp.gov.br/arquiv
os/distribuicao-
revenda/distr/glp/rid/2020-
programa-nacional-
destroca.pdf Acesso em 
23/10/2020

30VOLTAR
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Anexo 2: 
Importância de AIR: exemplo da 
proposta de recarga fracionada

31

32

 Modelo de Recarga Fracionada foi alvo da 
Tomada Pública de Contribuições 07/2018 da 
ANP, não acompanhada de AIR

 O modelo de recarga fracionada pode ser 
dividido em dois grupos
▪ Recarga fracionada móvel: veículos abastecidos 

com GLP circulariam fazendo o enchimento 
fracionado na residência dos consumidor

▪ Recarga fracionada estacionária: pontos de 
recarga seriam estabelecimentos comerciais e 
caberia ao consumidor se dirigir até estes locais com 
os seus recipientes para fazer a recarga

 Benefício Alegado: permitiria ao consumidor 
adquirir a quantidade desejada de GLP ao invés 
de ter que adquirir uma quantidade fixa do 
produto, usualmente 13 kg. Por meio desse 
sistema, o consumidor, hipoteticamente, 
poderia desembolsar menos dinheiro e ampliar 
o acesso ao produto

Avaliação dos efeitos esperados 
de modelos alternativos de 
comercialização do GLP

Não há benefícios aparentes do modelo de recarga fracionada

 Consumidores já tem à disposição recipientes menores (entre 2 e 10 kg) caso tenham interesse em 
adquirir menor volume a cada compra. Ainda assim, o recipiente P-13 é o mais consumido (71,7%)

Fonte: ANP.

 Compras ocorrem por aplicativos e pagamento é usualmente feito por meio de cartão de crédito, em 
que é possível fazer o parcelamento da compra.

Fonte: Fonte: Sindigas – Estudo Estratégico. Copernicus Marketing and Research. 2014. 

Modelo afronta os marcos regulatórios que incentivam investimentos em 
segurança

 Fiscalização: a fiscalização caminhões de em circulação GLP (modelo móvel) e de diversos pontos 
de enchimento (modelo estacionário) torna a fiscalização por parte do Poder Público mais complexa 
e mais cara. Isso pode incentivar que os operadores desses pontos (que deixam de ser as 
distribuidoras) desrespeitem o mecanismo regulatório que proíbe o enchimento de recipientes de 
outras distribuidoras, para aumentar a lucratividade
▪ Isso leva a quebra do incentivo para investimento em segurança, pois não há como determinar quem é o 

responsável exclusivo pelo recipiente e não haveria como fazer a responsabilização civil do agente envolvidos

 Exposição do consumidor aos riscos do enchimento: o enchimento fora das bases de 
distribuição seria feito em local com diversas fontes de ignição, que poderia leva a explosões e 
perdas de vida e de patrimônio. Além disso, há risco de fraude de medida no enchimento

 Perda para o sistema de requalificação: caminhões de entrega granel como os potencialmente 
adotados no modelo de recarga fracionada não tem espaço para transporte de recipientes. Se o 
recipiente não retorna às distribuidoras, caberá ao consumidor identificar avarias e arcar com o 
custo de tempo e dinheiro para fazer a manutenção e requalificação
▪ Se os consumidores não fizerem essa manutenção é esperado um aumento de acidentes. Modelo alterativo em que 

se adota a inutilização dos recipientes em prazo mais curto ao invés da requalificação, aumenta os custos aos 
consumidores, como tratado no item “Ambiental” deste trabalho

VOLTAR
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▪ P-2 (2 kg): utilizado em campings e “carrinhos de 
alimentação” (pipoqueiros, entre outros)

▪ P-5 (5 kg), P-7 (7 kg), P-8 (8 kg) e P-10 (10 kg): utilizados 
normalmente para cocção em residências com perfil de 
baixo consumo

▪ P-13 (13 kg): utilizado principalmente por residências e 
comércios de pequeno porte para cocção de alimentos

▪ P-16 (16 kg) e P-20 (20 kg): uso exclusivo em 
empilhadeiras 

▪ P-45 (45 kg): utilizado em residências para aquecimento 
de água e cocção e por clientes comerciais de médio porte 

▪ P-90 (90 kg), P-125 (125 kg) e P-190 (190 kg): para 
clientes com alto perfil de consumo, principalmente 
industriais e comerciais de pequeno e médio porte

 71,7% do consumo de GLP ocorre com recipientes de 13 kg 
(P-13)
▪ Outros portes de recipiente respondem por apenas 6,5% do 

consumo

 Uso de portes menores que o P-13 é localizado em poucos 
estados e com participação reduzida

Consumidores residenciais preferem recipiente de 13 kg (P-13): motivação para alteração do 
modelo não encontra apoio fático

33

Fonte: Sindigás. Elaboração: LCA Consultores 

Recipientes à disposição dos consumidores

Fonte: ANP. Painel Dinâmico do Abastecimento do GLP. 2019

P -8P -7P - 5

Representa apenas 1,5% do 
consumo de recipientes até 
13 kg na Região Norte

Região Norte concentra 
80,2% dos consumo do P5

Região Norte representa 
86,7% do consumo do P-8
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18,00

12,00 13,56 12,00 12,00 12,00 11,09
9,23 9,08

Paraguai BrasilMéxico Equador Colômbia Chile Peru Uruguai Argentina

Menos conveniente Mais conveniente

Preferência pelo P-13 
tem racionalidade 
econômica:

GLP é um produto de uso 
contínuo. Consumidores 
buscam minimizar a 
frequência de compras, 

maximizando a quantidade 
adquirida (produto não perecível, 

pode ser armazenado por longos 
períodos)

Consumo majoritário do P-13 
indica que este recipiente 

apresenta melhor relação de 
custo benefício para os 

consumidores brasileiros: alia 
durabilidade (cerca de 58,7 dias 
nas residências)¹, comodidade 
(fácil manuseio)² e preço/kg de 

GLP
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Preferência do consumidor brasileiro pelo P-13 é condizente com a de outros 
países latino americanos
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Paraguai

13
20

10 15 18 13 10 15 10

Brasil ChileArgentinaMéxico Equador Uruguai1Colômbia Peru

Fonte: Analise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina; AIGLP Outlook 2016-2017

Recipiente mais comum em cada país 

Número de Trocas de cilindro por ano

 Consumidor brasileiro troca menos de recipientes do que maior parte de países 
latino americanos

Fonte: Analise Accenture Strategy; Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina.

¹Recipientes menores tendem a aumentar a frequência de 
compras
²Recipientes maiores são mais pesados, além de requerem 
mais espaços na residência par instalação

Estimativas 
próprias da 

LCA 
indicam 

6,22 trocas 
no ano de 

2019
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Considerações sobre o consumo de 
GLP via granel 
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 A distribuição granel é dedicada 
principalmente aos consumidores 
industriais e comerciais

 É instalado um tanque estacionário no 
local de consumo (planta industrial ou 
comércio)
▪ Tanques abastecidos local de consumo ou 

instalação do consumidor podem armazenar 
entre 100 kg e 60 mil kg de GLP¹ 

▪ Caminhões de transporte de GLP fazem o 
enchimento dos tanques estacionários no 
clientes
– Transportam entre 4,5 e 14 toneladas de 

GLP

 Normalmente são celebrados contratos 
com volume e duração pré-determinados 
▪ Garantia de que o fluxo de GLP seja 

constante
▪ Contratos de volume mínimo para viabilizar 

custos de recarga e otimização logística
¹Levantamento nos sites das distribuidoras. 

Enchimento é feito por equipe treinada especificamente para 
esta atividade

Profissionais devem estar capacitados e treinados para 
emergências²

Veiculo deve estar estacionado de forma a permitir a rápida 
evacuação do local³

As mangueiras utilizadas não podem passar por dentro de 
edificações e nem estar em ambientes onde há fontes de 
ignição e tráfego de pessoas²

É necessário estabelecer uma área de isolamento durante o 
processo de enchimento²

Alguns protocolos de segurança para o enchimento de GLP na modalidade 
granel 

² NBR 15863
³ Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Disponível em: 
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/IT_28_2011.pdf. Acesso em: 23/10/2020.  
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Políticas públicas, mesmo antes de implementadas, têm o poder de afetar o mercado. A proposta de reforma do Imposto de Renda, 
por exemplo, trazida pelo Projeto de Lei (PL) 2.337/2021, com a previsão de taxação de 20% de lucros e dividendos, motivou o aumento 
expressivo de remessas ao exterior, contribuindo para o elevado déficit em transações correntes observado no mês de julho (US$ 
1,584 bilhão, ante uma expectativa de US$ 300 milhões).

O momento delicado por que passa a economia do Brasil torna o debate de políticas públicas ainda mais relevante. A covid-19 pega 
o País já fragilizado, com pouca tração para acelerar o crescimento. Só em 2025 o Brasil deverá retomar o patamar de renda per 
capita observado em 2013. A dívida pública atingiu 84,0% do PIB (2020) e deve seguir neste patamar nos próximos dez anos. O 
desemprego chegou a quase 15% em abril de 2021, patamar mais elevado da série histórica, desde 2012.

O nível de preços, que há muito tinha deixado de ser protagonista nas análises econômicas, volta a ser foco de atenção em várias 
economias do mundo. De janeiro de 2020 a julho de 2021, o IPCA acumulou alta de 9,5% e o IGP-M alcançou impressionantes 
43%, impulsionado pela taxa de câmbio, que subiu 25,5% neste mesmo período. Esta, por sua vez, é consequência direta da maior 
percepção de risco do Brasil perante o mercado internacional, muito por causa da fragilidade fiscal.

Crise econômica com alta de preços tem uma consequência imediata há muito conhecida no Brasil: aumento da desigualdade de 
renda. Neste contexto, a proposição de políticas públicas assistencialistas ganha mais espaço no debate. Atentar, porém, para 
o quadro fiscal é crucial. Tarefa nada simples. A piora do quadro fiscal gera uma espiral negativa entre câmbio, inflação, juros e 
desemprego, cujos efeitos são mais severos justamente para a população de mais baixa renda.

As propostas em torno do chamado Gás Social, por exemplo, voltadas para ampliar o acesso ao GLP pela população de mais baixa 
renda, já conta hoje com mais de 11 projetos de lei no Congresso Nacional.

O propósito de ampliar o uso do GLP no Brasil tem muito mérito. Estudo feito pela LCA Consultores reúne elementos que comprovam 
isso. A íntegra do estudo pode ser acessada no portal do Sindigás. Há cerca de 9 milhões de famílias de baixa renda que ainda 
fazem uso conjugado de GLP e lenha para cocção de alimentos. Pessoas expostas a fumaça dentro das residências têm de duas a 
três vezes mais chances de desenvolver doenças crônicas pulmonares. A queima de lenha num fogão rústico corresponde a 400 
cigarros por hora. A lenha também traz efeitos negativos ao meio ambiente. Seu uso produz 150 vezes mais monóxido de carbono 
que o GLP e não há controle sobre a procedência da lenha usada nos domicílios.
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Neste cenário, entender a formação do preço do GLP, para que se avaliem espaços de ganhos de eficiência e redução do custo final 
ao consumidor, para o adequado desenho de políticas públicas, é vital. Em julho de 2021, a composição do preço do botijão de 13 kg 
(R$ 91,92), segundo o portal da ANP, era: 51,1% aquisição do GLP na Petrobras (R$ 46,96); 13,6% ICMS (R$ 12,49); 11,4% margem bruta 
da distribuição (R$ 10,53); e 23,9% a margem bruta da revenda (R$ 21,95). O estudo da LCA estimou o lucro líquido das distribuidoras 
por botijão, valor não disponível na ANP, em R$ 1,10. Ou seja, caso o lucro das distribuidoras, num cenário hipotético extremo, fosse 
zerado, o valor do botijão de 13 kg cairia módicos 1,3%.

A solução para a política pública intentada não parece estar, portanto, no setor privado.

O mesmo estudo da LCA apontou que conferir ao GLP o mesmo enquadramento tributário dado aos produtos da cesta básica (0% de 
PIS-Cofins e 7% de ICMS) possibilitaria uma redução total no valor do botijão em até 17,3%, variando conforme a alíquota de ICMS. 
Vale dizer que o Decreto 10.638/21 vai nessa direção, ao zerar a alíquota do PIS-Cofins. Porém essa ação não teve reflexo similar 
no ICMS, que responde hoje por 13,6% (R$ 12,49) do preço do botijão de 13 kg. Novamente, as restrições fiscais dificultam a redução 
de tributos. Mas certamente não será a informalidade o caminho para baixar preços.

Fomentar a informalidade, via entrega por agentes não regulados ou venda fracionada, por exemplo, traz prejuízos que afetam 
a economia como um todo. A perda da rastreabilidade possibilitada hoje pela marca estampada em alto relevo no botijão e da 
garantia de manuseio apenas por agentes regulados, fatores que asseguram a responsabilização clara em caso de sinistro, traz 
grave prejuízo à segurança. O governo perde arrecadação, o setor formal perde com a assimetria concorrencial e o consumidor fica 
sujeito a preços ainda maiores, dadas as distorções no ambiente competitivo.

Um diagnóstico preciso sobre o problema a ser atacado, o público-alvo elegível e recursos públicos disponíveis para a efetivação 
das políticas intencionadas é fundamental. Sem isso, os resultados podem ser opostos. Gera-se ameaça às eficiências atuais do 
mercado, sob pena de a política pública piorar ainda mais a situação da população de mais baixa renda, justamente a mais vulnerável, 
a quem a política objetiva auxiliar.
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Parecer LCA – p.2 

 

Introdução 

Reduzir o consumo de lenha utilizada para cocção de alimentos no Brasil é um alvo de 

política pública necessário, dados os malefícios que isso gera tanto para a saúde, como 

para o meio ambiente. No Brasil, a lenha é utilizada para cocção de alimentos por 19,3% 

dos domicílios, em uso conjugado com GLP ou de maneira exclusiva, de acordo com 

dados do IBGE para 20191.  

Mapear adequadamente o problema a ser enfrentado, produzindo um diagnóstico sobre 

as causas, para que se verifique o instrumento de política mais adequado para a 

solução, deve ser o ponto de partida da discussão. 

É comum se atribuir o consumo de lenha ao elevado preço do GLP, em especial ao do 

recipiente de 13 kg (P-13). O GLP está presente em mais de 91,1% dos domicílios 

brasileiros, compondo uma cadeia produtiva complexa, com elevada capilaridade, 

atendendo a regramentos específicos de diversas naturezas. Falar sobre preços requer 

uma análise de mercado para que se identifique a presença de eventuais falhas que, se 

mitigadas, propiciariam a redução de custos e, consequentemente, de preço do produto. 

Isso requer, portanto, um conjunto de análise específico, bem como mecanismos de 

atuação próprios, na direção de mitigar as falhas de mercado que venham a ser 

identificadas.  

Ao se falar sobre condições de consumo, no entanto, outras variáveis devem ser 

analisadas, notadamente as questões socioeconômicas. A decisão de consumo das 

famílias se dá, fundamentalmente, com base no nível de renda do domicílio. Sem que 

se faça o correto diagnóstico do que mantém o uso da lenha para cocção de alimentos 

no Brasil, a política pública dificilmente logrará êxito.  

Assim, deve-se iniciar a discussão pelo diagnóstico do problema: existem falhas no 

mercado de GLP que uma vez superadas gerarão queda de preços suficientes para 

expansão de consumo nas camadas sociais que usam lenha para cocção de alimentos? 

Alternativamente, com o diagnóstico de que o consumo da lenha se dá majoritariamente 

por motivo de baixa renda, qual o melhor desenho de política pública para que as 

 
1 Fonte: PNAD Contínua Anual de 2019 (IBGE). 
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famílias possam abandonar o uso da lenha para cocção de alimentos? E, 

adicionalmente, qual seria o combustível mais adequado para fazer essa substituição? 

Em 2021, a queda na renda da população, a aceleração da inflação e o aumento dos 

preços de derivados de petróleo, trouxeram força ao debate sobre preço do GLP e 

consumo de lenha para cocção de alimentos. Diversas proposições legislativas em 

âmbito federal, bem como políticas públicas operacionalizadas em entes federativos 

subnacionais, surgiram sob a justificativa de facilitar acesso ao GLP. 

Nesse cenário, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de 

Petróleo – Sindigás contratou a LCA Consultores para avaliar propostas de políticas 

públicas selecionadas que tratam desse tema, especialmente tendo em vista os projetos 

de lei que tramitam no Congresso Nacional. 

A reboque dessas iniciativas, ou mesmo contemplados por algumas, na tentativa de 

gerar redução de preços, volta-se a falar sobre temas como o fim da marca, venda 

fracionada, controle de oscilação e nível de preços, subsídios cruzados, eliminação das 

etapas de distribuição e revenda, entre outros temas já conhecidos.  

Com vistas a contribuir para esse debate, o presente estudo encontra-se dividido em 5 

seções, incluindo esta Introdução. A seção 2 apresenta os dados sobre consumo de 

combustíveis para cocção de alimentos no Brasil, de forma a se ter um diagnóstico mais 

preciso sobre esse quadro. Na seção 3 analisa-se o contexto macroeconômico brasileiro 

que deve ser considerado na proposição de políticas públicas, notadamente aquelas 

que ensejem ampliação de gastos públicos. Na seção 4 apresentam-se as 

características do mercado de GLP no Brasil, com foco para a formação de preços e o 

resultado esperado de medidas como fim da marca, venda fracionada, controle de 

preços, subsídios cruzados e eliminação das etapas de distribuição e/ou revenda A 

seção 5 discute uma seleção de Projetos de Lei (PL) em discussão no Congresso sobre 

o tema e o programa Auxílio Gás dos Brasileiros – aprovado em novembro de 2021 -, 

avaliando-se cada um na seguinte estrutura analítica: (a) identificação de público-alvo e 

benefício almejado, de forma que se tenha previsibilidade quanto aos gastos da política; 

(b) fonte de recursos públicos, com o intuito de se verificar se o montante e a perenidade 

do recurso condiz com o almejado pela política e atende às necessidades fiscais do 

país; (c) mecanismos de controle para que se monitore os resultados intentados e 

efetivamente observados, de forma a se garantir atenção ao bom uso dos recursos 

públicos, sem que haja desvio de finalidade. Ao fim, apresentam-se considerações 

finais.  
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2. Sobre o consumo de lenha para cocção 
de alimentos no Brasil 

Estima-se que, por ano, cerca de 4,3 milhões de pessoas no mundo morram 
prematuramente em virtude de poluição em ambientes internos2 e que pessoas 

expostas a fumaça interna têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver doenças 

pulmonares crônicas3. Da perspectiva ambiental, para gerar a mesma energia, a 
queima de lenha gera mais de 40 vezes a emissão de gases causadores de efeito 
estufa gerada pela utilização de gás natural ou de GLP4.  

Dentre os combustíveis usualmente empregados para a cocção de alimentos, a 
lenha é o que mais gera emissão de poluentes por unidade de energia. Em termos 

de toneladas equivalentes de dióxido de carbono ao longo de 100 anos – medida 

usualmente adotada para estimar o Potencial de Aquecimento Global de diferentes 

combustíveis – a queima de lenha é 60,9% mais poluente do que o carvão vegetal, 
1769,8% mais poluente do que a querosene, 4.070,4% mais poluente do que o GLP 
e 4.193,9% mais poluente do que o Gás Natural5. 

O uso da lenha nas residências também gera preocupação quanto à sua procedência. 

Segundo o Manual Metodológico do Balanço Energético Nacional, no Brasil, assim 

como em outros países, o consumo de lenha está mais concentrado em áreas 
rurais, de onde a lenha é coletada (catada), seja na propriedade ou seus 
arredores6. Este hábito inclusive pode acarretar riscos ambientais adicionais, pois em 

regiões economicamente mais vulneráveis o incremento no consumo de lenha sem que 

 
2 Sindigás. Queima de lenha e carvão em ambientes fechados, Poluição do ar e riscos para a 
saúde. Disponível em: <https://www.sindigas.org.br/novosite/wp-
content/uploads/2017/04/20170324_uso-da-lenha_WEB.pdf>. Acesso em 29/11/2021. 
3 World LPG Association (WLPGA). The benefits of LPG at a glance: health. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=mCTZm97pyG8>. Acesso em 29/11/2021. 
4 GIODA, Adriana. Comparação dos níveis de poluentes emitidos pelos diferentes combustíveis 
utilizados para cocção e sua influência no aquecimento global. Química Nova, Vol. 41, No. 8, 
839-848, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170260>. Acesso em 
29/11/2021. 
5 Cálculos LCA a partir de informações disponíveis em GIODA, 2018. 
6 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional – Manual Metodológico. 
Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-578/NT.EPE.DEA.SEE.005.2021%20-
%20BEN%20_%20Manual%202020_vf.pdf>. Acesso em 29/11/2021. 
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haja planejamento ou manejo ambiental adequado pode acarretar aumento do 

desmatamento7. 

Para que se faça um diagnóstico mais preciso sobre a participação da lenha nas 

residências, comumente menciona-se três fontes de dados: Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua - Anual (PNAD Contínua - Anual), a POF (Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018) e o Balanço Energético Nacional. A despeito 

de abordarem o tema lenha, cada pesquisa tem uma pergunta central distinta e, 

consequentemente, metodologia própria e resultados específicos que não 

necessariamente guardam coerência entre si, o que requer cautela na comparação dos 

seus resultados.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Anual8 é 

desde 2012 o instrumento de pesquisa e divulgação de estatísticas associadas às 

características dos domicílios e seus moradores em temas relevantes para o 

desenvolvimento socioeconômico nacional. Desta forma, os resultados da pesquisa 

consistem principalmente em números absolutos ou proporções dos moradores ou dos 

domicílios, desde o nível nacional até o município das capitais das unidades da 

federação, em variáveis relacionadas a características gerais, educação, mercado de 

trabalho e rendimento.  

A PNAD Contínua Anual divulgou para os anos de 2016 a 2019 a informação sobre 

domicílios e moradores, por tipo de combustível utilizado na preparação de alimentos. 

O Gráfico 1 apresenta a proporção de domicílios brasileiros para cada tipo de 

combustível utilizado na preparação dos alimentos.  

 
7 GIODA, Adriana. Características e procedência da lenha usada na cocção no Brasil. Estudos 
Avançados 33 (95), 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-
4014.2019.3395.0009>. Acesso em 29/11/2021. 
8 IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Notas Técnicas Vesão 1.9. 
Disponível em < https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101868_notas_tecnicas.pdf> 
Acesso em 05/01/2021 
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Gráfico 1 – Proporção de domicílios brasileiros por tipo de combustível utilizado 
na preparação de alimentos (% do total de domicílios) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores 
 

Importante ressaltar que é possível utilizar mais de um energético na preparação de 

alimentos, de forma que a soma das proporções supera 100%. O uso de lenha ou carvão 

no preparo de alimentos era de 16,0% em 2016 e de 19,3% em 2019. Também em 2019 

houve a separação do dado sobre utilização de gás entre gás de botijão e gás encanado, 

de forma que naquele ano 91,1% dos domicílios utilizavam gás de botijão no preparo 

dos alimentos do domicílio, ao passo que 1,2% dos domicílios faziam uso exclusivo da 

lenha para cocção. Entre 2016 e 2019, o uso de gás de botijão ou encanado situou-se 

ao redor de 98,3%. 

A condição financeira das famílias é determinante para a escolha do combustível 

utilizado para cocção de alimentos.  A PNAD mostra que a proporção de domicílios que 

consome lenha é maior nas faixas de renda mais baixas, enquanto o consumo de GLP 

e GN aumenta de proporção conforme a renda do domicílio aumenta. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Distribuição do consumo dos combustíveis para cocção por faixa de 
renda per capita (%) 

 
Fonte: IBGE – PNAD Contínua -2019. Elaboração LCA Consultores. 

Como mencionado, a PNAD aponta que em 2019 o GLP estava presente em 91,1% 
dos domicílios brasileiros, o que equivale a 65,9 milhões de domicílios, atingindo 
cerca de 192,9 milhões de brasileiros, ou seja, o GLP é um produto de alta 

capilaridade.9  

Essa é a pesquisa que melhor descreve a penetração dos combustíveis nos domicílios 

brasileiros, por faixa de renda, por ter perguntas diretas a esse respeito, permitindo a 

estratificação de forma mais precisa. 

O Box 1 apresenta os resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-

2018 do IBGE, que fez uma análise sobre a presença de bens de consumo duráveis 
nos domicílios como forma de avaliar o bem-estar das famílias. A análise dessa 

informação permite, por exemplo, verificar se as famílias estão habilitadas para 

consumir GLP dada a presença de um fogão a gás no domicílio  

Como a PNAD Contínua e a POF são pesquisas distintas, é necessário compreender 

suas diferenças para que ambas possam ser usadas de forma adequada. A Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE tem como objetivo estudar a composição dos 

orçamentos familiares, tanto em sua origem (receita) quanto no seu destino (despesas), 

e as condições de vida propiciadas pelo consumo familiar.  

 
9 PNAD Contínua Anual de 2019: Domicílios e Moradores, por tipo de combustível utilizado na 
preparação de alimentos (IBGE). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6739>. Acesso 
em 29/11/2021. 
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Box 1 – Bem-estar e posse de bens 

Na edição da POF de 2017-2018*,o IBGE fez uma análise sobre a presença de bens de consumo 

duráveis nos domicílios como forma de avaliar o bem-estar das famílias. Os bens duráveis 

diferenciam-se dos demais bens de consumo, entre outras razões, porque seu dispêndio é maior, 

com usufruto pela família por vários anos, e sua aquisição depende do nível de renda do domicílio 

e das condições de crédito da economia. Quanto maior a presença de bens duráveis em um 

domicílio, maior o bem-estar esperado para a família. 

Gráfico 3 – Proporção de domicílios com disponibilidade de bens duráveis (%)

 
Obs.: (1) Cozinha e lavanderia: fogão, geladeira (1 ou 2 portas), máquina de lavar roupa e micro-ondas ou máquina de 

lavar pratos; (2) Mobiliário: sofá ou poltronas(ou cadeiras para a sala), armário de roupa, armário de cozinha; (3) TV e 

informática: televisão (LED, plasma ou LCD) e computador ou tablet; (4) Som ou mídias: algum aparelho de som ou rádio 

portátil ou DVD/Blu-Ray. 

Fonte: POF 2017-2018 (IBGE). Elaboração: LCA Consultores 

Segundo a POF 2017-2018, apenas 45,3% das famílias brasileiras possuíam o conjunto de 
bens relacionados à cozinha e lavanderia. Entretanto, a premissa para aferição do valor é 
a posse do conjunto completo de bens: fogão, geladeira (1 ou 2 portas), máquina de lavar 
roupa e micro-ondas ou máquina de lavar pratos. A POF ao apresentar os resultados de 

forma agregada pode dar a falsa impressão de que quase 55% das residências brasileiras não 

seriam aptas a, por exemplo, consumir GLP dada a ausência de fogão. No entanto, dados mais 

detalhados da pesquisa (microdados) apontam para a existência de fogões em 98,8% dos 

domicílios brasileiros. 

Esta informação é corroborada pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) 2015** (último ano de divulgação sob aquela metodologia), que indicam que 93% dos 

domicílios brasileiros tinham fogões abastecidos com GLP.  

* Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018. Perfil das despesas no Brasil: indicadores selecionados de alimentação, 

transporte, lazer e inclusão financeira (IBGE). Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-

2.html?edicao=31309&t=sobre>. Acesso em 29/11/2021. 

** Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015: Domicílios particulares permanentes e Moradores em domicílios 

particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, situação do domicílio e alguns bens duráveis 

existentes no domicílio (IBGE). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1954>. Acesso em 29/11/2021. 

19,5

45,3

75,5

41,9

67,4

Todos Cozinha e
lavanderia (1)

Mobiliário (2) TV e
informática (3)

Som ou mídias
(4)

361



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil

 

Parecer LCA – p.9 

 

O Balanço Energético Nacional, por sua vez, é um instrumento destinado a subsidiar o 

planejamento do setor energético nacional10. O BEN é publicado regularmente desde 

1970 na forma de consolidação de dados relativos à oferta e consumo de energia no 

Brasil. A partir dos dados do BEN é possível identificar mudanças tanto estruturais 

quanto conjunturais na oferta e demanda de energia, do nível de dependência externa, 

dos recursos e reservas energéticas, entre outros.  

A matriz energética do BEN é expressa em tonelada equivalente de petróleo, de forma 

a tornar possível comparar as quantidades de energia consumida pelos diferentes 

setores. No ano de 2020 o setor residencial consumiu 7.208 mil TEPs com origem na 

lenha e 6.740 mil TEPs com origem no GLP. Esses valores equivalem, respectivamente, 

a 26,1% e 24,4% das 27.600 mil TEPs consumidas no setor residencial em 2020. O 

Gráfico 4 apresenta os dados históricos do consumo por fonte de energia do setor 

residencial.  

Gráfico 4 – Consumo Energético do Setor Residencial por Fonte (%) 

Fonte: Balanço Energético Nacional – Séries Históricas e Matrizes. Elaboração: LCA Consultores 
 

Enquanto o consumo de lenha reduziu-se de quase 90% na década de 1970, para ao 

redor de 26% a partir de 2010, GLP aumentou de 6% para 25% e energia elétrica de 

menos de 5% para 45%. Importante destacar que no Anexo IV do BEN há uma análise 

 
10 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional – Manual Metodológico. 
Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-578/NT.EPE.DEA.SEE.005.2021%20-
%20BEN%20_%20Manual%202020_vf.pdf>. Acesso em 29/11/2021. 
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sobre o balanço de energia útil, fazendo uma análise sobre o rendimento energético. No 

caso do setor residencial, constata-se que apesar do aumento do rendimento energético 

desde 1984, em 2004 ele correspondia a apenas 47,4%, indicando haver potencial de 

redução de perdas energéticas. O BEN avalia que esse aumento do rendimento se 

deveu a substituição dos fogões a lenha, principalmente entre 1984 e 1994. 

A comparação entre PNAD e BEN, porém, não pode ser imediata. Enquanto a PNAD 

Contínua mensura o número de domicílios que usam determinado combustível na 

cocção de alimentos, o Balanço Energético Nacional (BEN) mensura a quantidade de 

energia consumida nas residências, tanto para cocção como para outros fins11. Ou seja, 

as unidades de medida são distintas (número de domicílios na PNAD e energia 

consumida no BEN). O quadro abaixo resume cada uma das pesquisas mencionadas, 

apontando os pontos de atenção sobre os resultados de cada uma delas. 

 
11 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional – Manual Metodológico. 
Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-578/NT.EPE.DEA.SEE.005.2021%20-
%20BEN%20_%20Manual%202020_vf.pdf>. Acesso em 29/11/2021. 
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Quadro 1 – Síntese Comparativa entre PNAD Contínua, POF e BEN 

 POF PNAD Contínua BEN 

Objetivo Avaliar a 

participação de itens 

de consumo nos 

orçamentos 

familiares, 

permitindo 

construção de 

medias de bem-estar  

Aferir atributos dos 

domicílios brasileiros, 

incluindo o 

combustível utilizado 

para cocção de 

alimentos 

Verificar o uso de 

combustíveis pelas 

famílias brasileiras, 

medida em TEP 

(Tonelada 

Equivalente de 

Petróleo) 

Aspectos 
metodológicos 

Elaborada a cada 

seis ou sete anos, a 

partir de amostra de 

domicílios  

Realizada anualmente 

a partir de amostra de 

domicílios 

A pergunta sobre 

combustível utilizado 

para cocção de 

alimentos esteve 

presente no 

questionário entre 

2016 e 2019: 

Pesquisa anual 

elaborada a partir de 

dados públicos 

referentes a oferta e 

consumo energético 

Considerações 
sobre o GLP/Lenha 

Não permite aferir o 

consumo total de 

lenha, uma vez que 

parte considerável é 

catada, não 

onerando 

orçamentos 

familiares; tampouco 

permite identificar 

domicílios sem fogão 

a GLP.  

Se mostra a pesquisa 

mais adequada para 

aferir capilaridade dos 

combustíveis 

utilizados nos 

domicílios brasileiros 

Infere consumo de 

lenha no domicílio 

de forma residual: 

mantendo-se fixa a 

quantidade de 

energia consumida 

no domicílio, a partir 

de parâmetros de 

eficiência dos 

diferentes tipos de 

fogão. 
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Mesmo se tratando de pesquisas diferentes, chama a atenção o fato de que, mesmo 

sendo o uso do GLP muito mais disseminado do que o da lenha (91,1% e 19,3% dos 

domicílios brasileiros, respectivamente), a lenha tem participação superior ao GLP na 

energia total gasta em residências (26,1% e 24,4% respectivamente). Uma das 

explicações para esse fenômeno é a eficiência da queima dos combustíveis nos fogões. 

Segundo a Nota Técnica COBEN 07/88, apenas 4% da energia gerada pela lenha é 

efetivamente aproveitada por fogões à lenha, enquanto em fogões a GLP este número 

é de 45%12.  

Assumindo o consumo energético total de lenha e GLP nas residências brasileiras, 

estimados no BEN, assim como os parâmetros de eficiência dos fogões empregados na 

Nota Técnica COBEN 07/88, conclui-se que um aumento de 9,5% do consumo 
residencial de GLP no Brasil seria suficiente para substituir integralmente a lenha 
consumida nas residências brasileiras13.  

Do exposto, reduzir o consumo da lenha para cocção de alimentos certamente reúne 

mérito, em virtude dos efeitos negativos da sua queima sobre a saúde e o meio 

ambiente, bem como é um objetivo alcançável mediante criação de incentivos para sua 

substituição por combustíveis de melhor qualidade, a exemplo do GLP. Nesse sentido, 

a redução do consumo de lenha é tema que deve ser avaliado pelos formuladores de 

política pública. A próxima seção apresenta a evolução recente e perspectivas de 

variáveis econômicas selecionadas, de forma a se entender as condições de contorno 

para o desenho de políticas públicas no atual contexto brasileiro. 

  

 
12 Nota Técnica COBEN 07/1988 - Avaliação do consumo residencial de lenha e carvão vegetal 
do Balanço Energético Nacional. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-
br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/balanco-energetico-nacional/1-sobre-o-ben/1-10-nota-
tecnica-coben-07-consumo-residencial-de-lenha-e-carvao-vegetal-pdf.pdf>. Acesso em 
29/11/2021. 
13 Segundo o Balanço Energético Nacional, em 2020 no setor residencial foram consumidos 
7.208 mil TEPs a partir da lenha. Conforme a Nota Técnica COBEN 07/1988 a eficiência dos 
fogões a lenha era de apenas 4%, de forma que apenas 288 mil TEPs teriam sido efetivamente 
aproveitadas no processo de cocção (energia útil). A mesma Nota Técnica COBEN 07/1988 
aponta que a eficiência dos fogões a gás (GLP) era de 45%. Assim, seria necessário 
aproximadamente 641 mil TEPs de GLP para substituir a quantidade de energia útil consumida 
com origem na lenha, o que equivaleria um incremento de 9,5% do volume de GLP consumido 
em 2020 (6740 mil TEPs). 
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3. Cenário econômico brasileiro 

A eclosão da pandemia mundial da Covid-19 encontrou o Brasil economicamente 

enfraquecido. Entre 2015 e 2016, o PIB brasileiro teve retração acumulada de 6,7% – a 

maior já registrada na história. Desde então a economia se recuperava lentamente, com 

modesto crescimento de 4,6% entre 2017 e 2019. A pandemia amplifica a conjuntura 

adversa, tendo o PIB caído 4,1% no PIB em 2020 (Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Variação real do PIB entre 2000-2020 e projeções para 2021-2022 (%) 

 

Fonte: IBGE. Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores 

As projeções para o PIB brasileiro indicam uma retomada tímida, com crescimento 

esperado de 4,5% em 2021 e 1,0% em 2022.  Segundo as projeções atuais, a economia 

brasileira recuperará o patamar de PIB per capita de 2013 somente em 2026. Antes do 

choque negativo causado na economia em 2020, previa-se que esse patamar seria 

atingido em 2023. 

Em nível global, após uma retração de 3,3% em 2020, as projeções14 apontam para 

uma recuperação da economia mundial, com expectativas de crescimento de 5,4% em 

2021 e 4,3% em 2022, bem acima do esperado para o crescimento brasileiro.  

A desestruturação de diversas cadeias produtivas globais, por força de necessidade de 

isolamento e interrupção de atividades econômicas em nível global, gerou pressão 

 
14 As estimativas LCA desta seção se referem ao cenário base (probabilidade de 65% de 
ocorrência) em 22/11/2021. 
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relevante sobre o nível de preços mundial e escassez de alguns insumos produtivos 

básicos. Nos EUA, por exemplo, o CPI (índice de preço ao consumidor) acumulou alta 

de 6,2% entre outubro de 2020 e 2021, maior variação em 12 meses desde 1990. 

No Brasil, a inflação também vem acelerando de forma preocupante. Em maio de 2020 

o IPCA acumulado em 12 meses registrou variação de 1,9% valor mais baixo desde 

1998, porém desde então, vem apresentando viés de alta, com alta de 4,5% em 2020 e 

de 10,7% em outubro de 2021.  

A expectativa é que o IPCA acumule alta de 10,0% até o final de 2021, acima do teto 

da meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano vigente, 

devendo retomar a patamares observados pré-pandemia a partir de 2023 (Gráfico 6). O 

IGP-M acumulado em 12 meses, por sua vez, apresentou variação positiva de 23,1% 

ao final de 2020, maior crescimento anual desde 2002. O índice atingiu 37,0% em junho 

de 2021, mês a partir do qual passou a apresentar desaceleração. Em novembro de 

2021, o índice se encontrava no patamar de 17,5%. 

Gráfico 6 – IPCA e IGP-M entre jan/2017 a out/2021 e projeções para nov/2021 a 
dez/2022 (% a.a., acumulado em 12 meses) 

 
Fonte: BCB, IBGE e FGV. Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores 

O quadro de lenta recuperação econômica e alta inflação é pressionado também pelo 

contexto de incertezas política e fiscal no Brasil. O aumento da percepção de risco país 

reduz a eficácia da taxa de juros como ferramenta de combate inflacionário. O Banco 

Central iniciou o processo de elevação gradual da taxa básica de juros em março de 

2021, partindo do patamar de 2% a.a., o mais baixo desde o início da série histórica em 
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1999. A estimativa é que a Selic salte para 9,3% em 202115, e 10,8% em 2022. A 

necessidade de aumentos cada vez maiores nas taxas de juros para alívio da pressão 

inflacionária tem como contrapartida a redução do ritmo de retomada da economia. O 

resultado é uma espiral negativa entre câmbio, juros e nível de preços, prejudicando a 

atividade econômica e a renda das famílias.  

Baixa atividade econômica mantém o desemprego elevado. A crise iniciada em 2020 

elevou o desemprego a novos patamares, atingindo 13,5% da população 

economicamente ativa no final daquele ano. O desemprego atingiu o valor de 14,7% 

entre março e abril de 2021 e desde então vem se reduzindo, com previsão de encerrar 

2021 em 13,2% (Gráfico 7). Segundo as estimativas atuais, somente em 2025 a taxa de 

desemprego cairá abaixo de 10% novamente. 

Gráfico 7 – Taxa de desemprego entre 2011-2020 e projeção para 2021 (% da PEA) 

 
Fonte: IBGE (PNAD Contínua). Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores 

Desemprego, conjugado com inflação, reduz muito o poder de compra do brasileiro. O 

reflexo é observado nos hábitos de consumo alimentar. Segundo a série histórica da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)16, a estimativa de consumo de 

proteínas em 2021 é de 92kg por habitante, menor patamar desde 2010. Além de 

reduzirem o consumo, os consumidores também rearranjam suas cestas de compras 

 
15 Atualmente a Selic está em 7,75% ao ano e a expectativa da LCA é que termine o ano em 
9,25% ao ano. 
16 O consumo é medido pela disponibilidade interna da carne. Fonte: Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). Oferta e demanda de carnes – novembro 2021. Disponível em: 
<https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extrativista/analises-
do-mercado/oferta-e-demanda-de-carnes>. Acesso em 29/11/2021. 
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substituindo proteínas mais caras por opções mais baratas. Em consequência, desde o 

início da série em 1996, o maior consumo de carne de frango ocorreu em 2020 

(49,9kg/hab), enquanto o consumo de carne vermelha (suína e bovina) atingiu mínima 

histórica (43kg/hab). Puxada principalmente pela redução do consumo de carne bovina, 

a estimativa para 2021 aponta queda no consumo de carne vermelha por habitante, de 

43kg em 2020 para 41kg em 2021.  

A mitigação dos efeitos sociais negativos da atual conjuntura é dificultada pelas 

restrições fiscais. Os gastos extraordinários com medidas de combate à Covid-19 

levaram a Dívida Bruta do Governo Geral a 88,8% do PIB em 2020. As expectativas 

para curto prazo são de manutenção da alta relação dívida/PIB, subindo para 89,0% do 

PIB em 2021 e 93,0% em 2022 (Gráfico 8). O aumento da taxa Selic também afeta as 

despesas com pagamento da dívida, acentuando a crise fiscal e reduzindo ainda mais 

a disponibilidade de recursos públicos. Segundo o cálculo de elasticidades do Banco 

Central do Brasil para setembro de 202117, o aumento de 1 p.p. na taxa Selic representa 

um gasto adicional de 32,2 bilhões no serviço da Dívida Bruta do Governo Geral, 

equivalente a um aumento de 0,38 p.p. na relação dívida/PIB.  

Gráfico 8 – Dívida Bruta do Governo 2010-2020 e projeções para 2021-2022 (% do 
PIB) 

 
Fonte: IBGE. Projeção: LCA Consultores. Elaboração: LCA Consultores 

Ou seja, o agravamento das contas públicas restringe o espaço para expansão dos 

gastos públicos, especialmente levando em consideração que o aumento da dívida 

 
17 Banco Central do Brasil. Estatísticas fiscais: Nota para a Imprensa, 29 de outubro de 2021. 
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais>. Acesso em 26/11/2021. 
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implica maiores custos com o pagamento do serviço da dívida. Dessa maneira, as 

respostas aos desafios sociais trazidos pela atual conjuntura precisam se atentar às 

limitações fiscais, evitando que pressões inflacionárias dissipem os efeitos redutores de 

desigualdade de programas sociais. Ampliar ações assistencialistas às custas da 

austeridade fiscal piora a situação justamente dos mais vulneráveis. Uma piora na 

percepção de risco país eleva a Selic e, no quadro atual, os efeitos negativos de taxas 

de juros mais altas na retomada da economia se sobressaem em relação aos efeitos 

esperados de controle inflacionário. O resultado é uma piora no quadro social, com 

elevado desemprego e inflação persistente.  

A severa limitação fiscal impõe urgência de análises de custo-benefício das políticas 

públicas – já fundamentais em momentos de estabilidade econômica – de forma a 

estruturar um sistema de amparo social sustentável.  

Antes de se fazer as análises dos Projetos de Lei selecionados neste estudo, a próxima 

seção analisa a estrutura produtiva do GLP, em especial a decomposição do preço ao 

consumidor final. 
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4. Considerações sobre o setor de GLP no 
Brasil  

As políticas com objetivo de reduzir o uso da lenha devem vir acompanhadas de estudos 

que suportem a escolha dos combustíveis eleitos para ocupar o seu lugar na matriz 

energética. Isto posto, é importante destacar que o GLP reúne características que o 

tornam uma alternativa viável para substituir a lenha na cocção. Segundo o Banco 

Mundial: 

It is widely acknowledged that substituting traditional solid biomass or 

coal with cleaner fuels is one effective way of reducing household 

energy poverty, which is estimated to kill four people every minute. LPG 

is a merit good in this context: proper use of LPG can virtually eliminate 

indoor and outdoor air pollution from fuel combustion, benefiting not 

only the user but also others in the vicinity. Yet many people are not 

aware of the extent of the harm caused by traditional solid fuels and 

hence do not recognize the full benefits of switching to LPG or other 

gaseous fuels.  (Banco Mundial, The role of Liquified Petroleum Gas in 

Reducing Energy Poverty, 2011)18 

A escolha do GLP como combustível alternativo para redução da pobreza energética foi 

feita em outros países, como Peru, Colômbia, El Salvador, Tailândia e Índia, reforçando 

a percepção de que o GLP é uma alternativa viável entre os diferentes combustíveis.  

Mais informações sobre estas experiências internacionais estão no Box 5, na seção 5, 

que trata do desenho das políticas públicas. 

No Brasil, conforme apresentado na seção 2, o GLP tem elevada capilaridade, 

chegando a 91,1% dos domicílios brasileiros (2019). Em relação ao perfil de renda, o 

GLP é amplamente consumido também por famílias de baixa renda, por vezes de forma 

conjugada com a lenha. Dados da PNAD Contínua (2019) apontam que das 19,3% 

famílias que usam lenha, cerca de 92,2% também indicaram utilizar o GLP, enquanto 

apenas 1,2% fazem uso conjugado da lenha com Gás Natural, por exemplo.  

 
18 Disponível em: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18293/674520NWP00PUB00841
80LPG0Report0Web.pdf;sequence=1. Acesso em 09/12/2021. 
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O presente capítulo analisa a estrutura produtiva do GLP, com vistas a indicar se, a 

partir do funcionamento atual do mercado, é possível indicar ações de políticas públicas 

que possam reduzir o preço do produto, favorecendo a ampliação de consumo pelas 

famílias de mais baixa renda. O capítulo avalia, em tópicos, ações comumente 

aventadas na tentativa de redução de preços, como retirada da marca em alto relevo 

das embalagens; liberação do enchimento entre marcas; venda fracionada; controle de 

preços; subsídios cruzados/diferenciação de preços; eliminação de elos da cadeia 

produtiva; mecanismos de controle de variação de preço.  

As análises realizadas indicam que o setor de GLP tem características positivas que 

devem ser preservadas por quaisquer políticas que venham a ser implementadas, assim 

como demonstram que conjunto de alternativas usualmente divulgadas para reduzir o 

preço do produto não apresentam relação de custo-benefício positiva para a sociedade, 

indo na direção contrária ao que se intenciona fazer, resultando em aumento de 

informalidade, maior risco de acidentes, queda na qualidade, redução da oferta e 

consequentemente aumento de preços.  

4.1 Características do mercado de GLP no Brasil 

 
A estrutura de oferta do GLP no Brasil conta com quatro etapas principais: a produção 

em território nacional que pode ser complementada pela importação; o suprimento; a 

distribuição; e a revenda.  

A oferta de GLP depende diretamente das atividades de produção, realizadas por 

agentes que produzem nacionalmente o GLP a partir de petróleo ou gás natural, e de 

importação. Em 2019, a Petrobras respondeu por 99,5% do GLP produzido 

nacionalmente e por 96,5% das importações, segundo a ANP. 

Após produzido no Brasil ou importado, o GLP é transportado para ser armazenado nas 

bases do produtor ou importador, sendo posteriormente transportado por dutos ou por 

modal rodoviário até a base de distribuição primária, ou exclusivamente por modal 

rodoviário até base de distribuição secundária. Essas atividades de armazenamento e 

transporte representam a etapa de suprimento. 

A partir das bases de distribuição, as distribuidoras de GLP podem envasar e vender os 

recipientes de GLP para revendedoras ou diretamente para o consumidor final – 
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residencial, comercial ou industrial. Alternativamente, as distribuidoras também podem 

vender GLP a granel, diretamente para consumidores comerciais e industriais. Já as 

revendedoras comercializam exclusivamente GLP envasado em recipientes aos 

consumidores finais, podendo elas serem vinculadas a uma distribuidora ou atuarem de 

forma independente.  

Figura 1 – Etapas da cadeia produtiva de GLP 

 

Fonte: Sindigás  

No elo da distribuição, o mercado nacional de GLP contava em dezembro de 2020 com 

19 distribuidoras, organizadas em 16 grupos econômicos19 e que vendiam 47 marcas 

de GLP20. As distribuidoras contavam com 177 bases de distribuição, localizadas em 60 

municípios distribuídos em todas as regiões do país21. 

No que se refere à revenda aos consumidores finais, o país conta com uma rede de 

61,7 mil revendas (dez/2020), sendo que 45,6 mil são vinculadas a distribuidoras, isto 

é, vendem apenas uma marca, e os demais atuam de forma independente, podendo 

vender diferentes marcas. Em 97% dos municípios há ao menos um posto de revenda; 

e todos os municípios brasileiros são atendidos por algum estabelecimento, mesmo que 

localizado em outro município. Essa capilaridade permite que o GLP seja utilizado em 

65,9 milhões de domicílios, ou seja, 91,1% dos domicílios do país22. 

 
19 SIMP/ANP. Consulta de Empresas Autorizadas – SDL. Disponível em: 
<http://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-empresas-
autorizadas/consulta.xhtml>. Acesso em 26/11/2021. 
20 ANP. Marcas usadas por distribuidoras. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-
br/assuntos/distribuicao-e-revenda/distribuidor/distr/rd-ce-cf-qe/marcas-usadas-distribuidoras-
glp.pdf>. Acesso em 26/11/2021. 
21 SIMP/ANP. Bases de Distribuição. Disponível em: <http://app.anp.gov.br/anp-cpl-
web/public/simp/consulta-base-distribuicao/consulta.xhtml>. Acesso em 26/11/2021. 
22 Fonte: PNAD Contínua Anual de 2019 (IBGE). 
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O GLP é um produto regulado em todas as etapas da cadeia produtiva, seja por meio 

de regramentos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

ou por determinações técnicas do Inmetro, da ABNT e do Corpo de Bombeiros. O pilar 

central da regulação setorial é a segurança, que justifica mecanismos regulatórios 

voltados a prevenir acidentes e incentivar investimentos constantes em segurança por 

parte dos agentes regulados.  

Dentre as medidas voltadas à garantia da segurança destacam-se: (i) a obrigatoriedade 

de que o enchimento seja realizado exclusivamente nas bases de distribuição próprias, 

com maior controle dos riscos inerentes ao enchimento; (ii) a obrigatoriedade de 

manutenção de recipientes em bom estado, de forma que quando constatada alguma 

irregularidade23, o recipiente é requalificado24 ou descartado; (iii) a obrigatoriedade de 

revendedoras e distribuidoras prestarem assistência técnica aos consumidores, assim 

como apresentarem instruções de uso e avisos de riscos.  

A  Figura 2 sumariza, de forma esquemática, os principais atributos do mercado de GLP 

no Brasil. Um dos resultados desse sistema é que, no Brasil, a vida útil dos recipientes 

de GLP é de 45 anos. Isso traz benefícios ao consumidor final, reduzindo os gastos 

necessários com recipientes, além de ganhos ambientais, dada a logística reversa 

inerente ao próprio sistema.  

A LCA elaborou cenários para avaliar os custos incorridos caso, ao invés de requalificar 

os recipientes, as distribuidoras fossem obrigadas a inutilizá-los em determinado prazo. 

Considerando apenas os 11,3 milhões de recipientes comprados entre 2014 e 2017, a 

inutilização dos recipientes em prazo de 15, 10 e 5 anos contados da fabricação 

aumentaria os custos do setor em 73,3%, 124,7% e 306,6%, respectivamente, quando 

comparados aos custos do modelo atual.  

Paralelamente, a regulação impõe outras medidas que permitem a rastreabilidade da 

distribuidora responsável pelo envasamento dos botijões em casos de sinistro, 

reforçando os incentivos para a adoção de todos os cuidados necessários para a 

mitigação de riscos: (i) a obrigação de que recipientes tenham marca em alto relevo e 

lacre com identificação da distribuidora responsável pelo envasamento e certificação do 

 
23 As distribuidoras são obrigadas a realizar inspeção visual dos recipientes sempre que ocorre 
o enchimento, nos termos da Portaria nº 190/2021 – INMETRO.  
24 Na requalificação os recipientes são submetidos à lavagem interna, inspeção, testes e 
correções, garantindo que tenham as mesmas condições de segurança e qualidade de um 
recipiente novo. Os recipientes de GLP passam obrigatoriamente por procedimento de 
requalificação após os primeiros 15 anos de vida útil; e depois da primeira requalificação, a cada 
10 anos. 
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Inmetro e (ii) obrigatoriedade de que distribuidoras somente encham recipientes 

próprios.  

Em que pese a obrigatoriedade de que distribuidoras utilizem apenas recipientes 

próprios, vigora também a portabilidade irrestrita. Isto é, o consumidor adquire o 

recipiente na primeira compra e passa a pagar apenas pelo GLP, devolvendo o 

recipiente vazio, independentemente do estado de conservação e da capacidade. 

Assim, as distribuidoras ou revendedoras têm obrigação de aceitar o recipiente, mesmo 

de capacidade distinta ou de outra marca, devendo neste caso encaminhá-lo para um 

centro de destroca. 

A combinação da portabilidade irrestrita e da destroca garante que o consumidor possa 

trocar de marca sem nenhum custo, tempo ou burocracia adicionais. Isso se reflete 

diretamente nas condições de rivalidade entre distribuidoras e revendedoras 

(associadas a distribuidoras ou não), que concorrem por preços e qualidade do serviço 

prestado – especialmente em atributos como entrega em domicílio, velocidade da 

entrega, bom estado de conservação dos recipientes, instalação do recipiente pelo 

entregador e alternativas de meios de pagamento aceitos. As evidências apontam para 

efetividade dessa rivalidade, uma vez que 89,4% dos municípios brasileiros contam com 

pontos de revenda de mais de uma distribuidora25 (2020) e um terço das vendas de 

GLP, em 2019, ocorreu com troca de marca26, ou seja, com o consumidor sendo 

protagonista na escolha do fornecedor.  

 
25 ANP. Consulta Revenda GLP Web. Disponível em: <https://revendaglp.anp.gov.br/>. Acesso 
em 26/11/2021. 
26 Por mês são feitas 33,7 milhões de vendas de recipientes (ANP, 2019) e 9,8 milhões de 
recipientes passam pelas bases de destroca (ANP, 2019). Volume de vendas mensais equivale 
a 13 recipientes entregues por segundo no Brasil. 
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Figura 2 – Principais atributos do mercado de GLP no Brasil (dez/2020) 

 

Notas: 1) Acidente em 1996 com o vazamento de 6,7kg de gerou explosão de grandes proporções no 
Osasco Plaza Shopping, matando 42 pessoas; 2) Fonte: Estudo estratégico Sindigás-Copernicus. Acesso 
em 22/11/2021. 3) Disponível em: <http://www.anp.gov.br/arquivos/distribuicao-revenda/distr/glp/rid/2020-
programa-nacional-destroca.pdf>. Acesso em 23/10/2020. 

A próxima subseção apresenta o comportamento dos preços do GLP no período 

recente, dando com ênfase no nível, na variação e na composição dos preços, dos 

recipientes até 13 kg (P-13), uma vez que estes recipientes representam 71,7% do 

consumo nacional e são destinados principalmente às famílias.  

 

4.2 Considerações sobre o preço do GLP no Brasil 

Entre janeiro de 2016 e outubro de 2021 o preço do GLP subiu 86,8% em termos 

nominais – equivalente a 41,2% em termos reais, ou seja, descontando a inflação 

(Gráfico 9) – sendo que mais da metade do crescimento real do preço do GLP se deu 

em 2021 (aproximadamente 52%)27.   

 
27 Em 2021 o aumento do preço do GLP ao consumidor foi inferior ao observado para outros 
combustíveis. Em termos nominais, o GLP ficou em média 31,1% mais caro entre janeiro em 
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Gráfico 9 – Preço real do GLP (R$ de out/2021) 

 
Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores. 
Notas: ¹ Preços corrigidos pelo IPCA (IBGE); ² Não foi divulgado preço de revenda em setembro/2020, mês 
em que houve mudança na metodologia de coleta de dados. 
 

Em comparação com outros combustíveis, em 2021 o GLP apresentou crescimento de 

preços inferior aos demais combustíveis cujo preço é acompanhado pela ANP. O 

Gráfico 10 apresenta a comparação entre médias dos preços praticados nos meses de 

dezembro de 2021 e 2020. 

Gráfico 10 – Aumento dos preços dos combustíveis em 2021 (dez/21 em relação 
a dez/20) 

Fonte: Sistema de Levantamento de Preços (ANP). Elaboração: LCA Consultores. 

 
outubro de 2021, enquanto o diesel S10 teve aumento de 34,9%, a gasolina comum ficou 37,2% 
mais cara e o preço do etanol hidratado cresceu 51,6%. 
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A acessibilidade do GLP em termos de renda é usualmente observada através da 

relação entre preço e salário-mínimo. Na média, entre janeiro e outubro de 2021, essa 

relação foi de 8,01%. No entanto, é importante considerar que o recipiente dura 
aproximadamente 58,7 dias nas residências, ou seja, apenas cerca de metade de 
um recipiente é consumido por mês. Sendo assim, no mês, um recipiente de 13 kg 

representa cerca de 4,0% do salário-mínimo. O Box 2 apresenta estas informações ao 

longo dos últimos anos. 

Box 2 – Participação do P-13 no salário-mínimo nacional  

A representatividade do preço médio do GLP no salário-mínimo nacional se manteve relativamente 

estável no período entre 2016 e 2021, no patamar de 6% a 8% do salário mínimo, como pode ser 

observado no Gráfico 11. 

Gráfico 11 – Peso do P-13 no salário-mínimo (considerando uma compra por mês) 

 
Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores.  

 

Contudo, considerando que um recipiente de 13kg de GLP atualmente dura, em média, 58,7 dias 

nas residências brasileiras*, na prática a participação do GLP no orçamento de famílias com renda 

equivalente a um salário-mínimo foi, na média de 2021 até outubro, equivalente a 4,0%. Para o mês 

de outubro, em que o preço do P-13 alcançou seu patamar mais alto (R$100,79), essa participação 

equivale a 4,7%.  

* Conforme cálculo referente ao ano de 2019, a partir da relação entre venda mensal de botijões P-13 e estimativa do número 

de domicílios que utilizavam o GLP para cocção de alimentos.  

O preço praticado ao consumidor pode ser decomposto em 4 principais componentes: 

(i) o preço de realização do produtor, isto é, o preço cobrado pelo produtor (por exemplo 

a Petrobras) pela venda da molécula de GLP às distribuidoras; (ii) tributos federais e 
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estaduais incidentes sobre a venda de GLP (CIDE, PIS, COFINS28 e ICMS); (iii) a 

margem bruta de distribuição, que equivale à diferença entre o preço praticado por 

distribuidores aos revendedores (preço de distribuição), subtraído do preço de 

realização do produtor e dos tributos; e (iv) a margem bruta de revenda, obtida pela 

diferença entre preço final ao consumidor e preço de distribuição. 

Dentre estes componentes, identifica-se que, no período de 2016 a 2021, o preço de 
realização do produtor foi o que que mais ganhou participação no preço do GLP, 
isto é, que mais respondeu pelo aumento do preço do GLP, passando de 24,2% 

para aproximadamente 49,2% do preço médio pago pelo consumidor final. No mesmo 

período, as participações das margens brutas de distribuição e revenda e os tributos 

apresentaram queda, passando de 28,9% para 12,4%, 29,8% para 24,3% e 17,0% para 

14,0%, respectivamente, conforme Gráfico 12.  

Gráfico 12 – Componentes do preço do GLP – P-13 entre 2016-2021 (%) 

Nota: Elaborado a partir das médias anuais dos componentes do preço do GLP; para 2021 foram 
considerados dados de janeiro a outubro, último mês com dados disponíveis.  
Fonte: ANP. Elaboração: LCA Consultores. 

Um dos fatores que explicam o comportamento recente do preço do produtor foi a 

adoção pela Petrobras da paridade de preço de importação (PPI) para o GLP, anunciada 

em julho de 2017, em linha com a política de precificação que a estatal já vinha adotando 

para outros combustíveis. Essa forma de precificação traz benefícios para a sociedade, 

 
28 As alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre o GLP se encontram zeradas desde março de 
2021. Já as alíquotas de CIDE estão zeradas desde 2004. 
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uma vez gera incentivos para a entrada de novos players na etapa de produção e 

importação que poderiam ter sua atividade inviabilizada por um competidor com preços 

artificialmente mais baixos. Com maior concorrência, há maiores incentivos à 
inovação tecnológica, à eficiência produtiva e a novos investimentos, que geram 
pressão de redução de preços, assim como maior segurança no abastecimento 
nacional de GLP.   

Por outro lado, a paridade de preços de importação torna o GLP e outros combustíveis 

mais suscetíveis a variações cambiais e dos preços internacionais, que por sua vez são 

condicionados pelas cotações internacionais do petróleo e gás natural.29. 

Outro aspecto que pode ter influenciado o comportamento recente do preço do produtor 

foi a revogação da Resolução CNPE nº 4/2005 em março de 2020. Esta resolução 

reconhecia como de interesse para a política energética nacional a comercialização, por 

produtores ou importadores, de GLP destinado ao uso doméstico em recipientes até 13 

kg a preços diferenciados e inferiores aos praticados para outros usos e capacidades. 

Desde então se observa que não há mais diferenciação entre preços praticados por 

produtores de GLP conforme a finalidade de seu consumo (Gráfico 13). 

Gráfico 13 – Variação do Preço do Produtor entre 2016-2021 (R$/kg – em valores 
correntes) 

 
Fonte: ANP. IBGE. Elaboração LCA Consultores 

 
29 A cotação do dólar teve aumento de 7,7% em 2021, passando de R$ 5,15 por dólar em 
dezembro de 2020 para R$ 5,54 em outubro de 2021; enquanto o Petróleo WTI passou de U$ 
47,07 por barril em dezembro de 2000, para U$ 81,22 em outubro de 2021, aumento de 72,6%. 
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Observa-se que não houve repasse integral dos aumentos de custos com aquisição da 

molécula aos preços finais. Em termos reais30, enquanto o preço médio de aquisição 

(praticado por produtores somado de tributos) aumentou em R$ 29,45 entre 2016 e 

2021, o preço de distribuição aumentou R$ 20,77 e o preço ao consumidor cresceu em 

R$ 22,27 (Gráfico 14). 

Gráfico 14 – Variação entre preços reais nos diferentes estágios da cadeia 
produtiva, de 2016 a 2021 (R$) 

  
Nota: Os preços médios de 2021 compreendem o período de janeiro a outubro. 

Fonte: ANP, IBGE. Elaboração LCA Consultores 

 

O fato de que os aumentos de custos de aquisição das distribuidoras não se refletirem 

em variação de igual magnitude nos preços finais praticados aos consumidores é 

resultado da existência de rivalidade e dinâmica competitiva nos elos de distribuição e 

revenda, elementos capazes de limitar eventuais aumentos de preços.  

Ademais, é importante ressaltar que margem bruta não é sinônimo de lucro. No caso da 

margem bruta de distribuição, ela é a diferença entre o preço de venda das distribuidoras 

de GLP e custo de aquisição de GLP com tributos (ICMS e PIS/COFINS), cabendo ainda 

remunerar uma série de outros custos operacionais como: frete das refinarias até as 

bases de distribuição; frete das distribuidoras até revendas e clientes finais; processo 

industrial de envase do GLP; mão de obra da empresa; custo de requalificação e 

 
30 Correção monetária pelo IPCA – IBGE. 
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manutenção dos recipientes, fundamentais para a segurança do consumidor; 

depreciação e amortização; despesas financeiras; imposto de renda; entre outros. 

Estudo da LCA elaborado em 2020, a partir de informações colhidas diretamente com 

as distribuidoras de GLP referentes aos anos de 2017 a 201931, estimou que o lucro 

líquido (margem líquida) das distribuidoras de GLP foi de R$ 86,0 por tonelada, 

equivalente a R$ 1,1 por recipiente de 13 kg de GLP. Atualizando os valores pelo IPCA, 

a margem líquida a preços de outubro de 2021 seria de R$ 98,0 por tonelada ou R$ 1,3 

por recipiente de 13 kg. Ou seja, caso o lucro das distribuidoras, num cenário hipotético 

extremo, fosse zerado, o valor do recipiente de 13 kg cairia módicos 1,3 % em relação 

ao preço médio do recipiente de 13 kg em outubro de 2021 (R$ 100,8).  

O estudo também estimou que o setor de distribuição de GLP tem uma das menores 

margens EBITDA32, quando comparadas a de outros setores econômicos, conforme 

Gráfico 15.  

 
31 Os resultados permitem uma análise do setor, mediante uma empresa hipotética, construída 
pela LCA a partir de dados reais, sem que se espelhe especificamente nenhuma empresa em 
particular. O estudo envolveu distintas áreas das empresas que compuseram a amostra (como 
controladoria, planejamento financeiro e tributário), de forma que os dados aqui apresentados 
guardam coerência com os demonstrativos financeiros e contábeis das empresas. 
Representatividade da amostra: 92,4% das vendas de GLP entre 2017 e 2019, em termos de 
volume (P-13 e Granel). 
32 EBITDA=Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização; Margem EBITDA = 
EBITDA/Receita Líquida.  
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Gráfico 15 – Margem EBITDA de diferentes setores entre 2017-2019 (%) 

 
Fonte: Valor 1000. Setor de GLP foi calculado de forma agregada entre os segmentos P-13 e Granel pela 
LCA com base em informações encaminhadas pelas associadas ao Sindigás, representando 92,4% das 
vendas de GLP entre 2017 e 2019.  

No que tange aos tributos, a LCA estimou que conferir ao GLP o mesmo enquadramento 

tributário dado aos produtos da cesta básica (0% de PIS/COFINS e 7% de ICMS), 

possibilitaria uma redução total no valor do recipiente em até 17,3%, variando conforme 

a alíquota de ICMS.33 Vale dizer que o Decreto nº 10.638/21 vai nessa direção, ao zerar 

a alíquota do PIS/COFINS, mas isso não foi acompanhado pela redução de ICMS na 

maior parte dos estados brasileiros.    

Uma vez descritas as características regulatórias e de mercado da cadeia produtiva do 

GLP no Brasil, as próximas subseções combatem temas relacionados ao setor de GLP, 

recorrentemente mencionados como capazes de gerar redução de preços, mas cujos 

efeitos sabe-se que não são positivos, especialmente pelas características do setor, 

trazendo riscos ao bom funcionamento do mercado. 

4.2.1 Fim da marca em alto relevo 

Propostas que vão no sentido de eliminar a marca dos recipientes do GLP, de forma 

direta ou indireta, como permitir que as distribuidoras encham os recipientes de outras 

 
33 Dados coletados entre maio e outubro de 2020 para os estados de São Paulo, Pernambuco e 
Bahia. 
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distribuidoras (enchimento entre marcas) estão pautadas na percepção de que o fim da 

marca pode aumentar a concorrência e, consequentemente, reduzir o preço final ao 

consumidor.  

No entanto, esta é uma percepção que desconsidera o papel da marca no mercado de 

GLP, notadamente no que diz respeito à segurança. Um produto inflamável, presente 

em mais de 90% dos domicílios, precisa ter a segurança como pilar do setor. 

Os marcos regulatórios atuais garantem os incentivos para que as distribuidoras 

invistam na segurança dos recipientes, por meio dos processos de requalificação e 

testes de segurança, como os de vazamento ao longo do procedimento de enchimento. 

O incentivo para que estes investimentos ocorram estão diretamente ligados à 
presença da marca em alto relevo nos recipientes e à proibição do enchimento de 
recipientes de outras marcas. 

A presença da marca em alto relevo garante a identificação dos recipientes por 

parte das autoridades e consumidores no caso de acidentes e/ou defeitos. Qualquer 

outra marcação deve garantir a identificação do responsável após um sinistro. Caso 

contrário, não há como atribuir responsabilidades em caso de acidentes. A proibição do 

enchimento de recipientes de outras marcas, por sua vez, garante que apenas a 

distribuidora que tem a marca em alto relevo no recipiente possa realizar o seu 

enchimento, e, portanto, seja a única responsável pela sua requalificação e 

manutenção. Sendo assim, a marca em alto relevo e a proibição de enchimento de 
outras marcas garantem a rastreabilidade e a responsabilização das distribuidoras em 

caso de sinistros. Caso o recipiente possa ser manipulado por outras marcas, a 

rastreabilidade se perde e, consequentemente, a responsabilização em caso de 

sinistros. Com isso, perde-se o sistema atual de investimentos constantes em segurança 

que as marcas hoje arcam. 

Uma vez que há potencial de responsabilização e fácil identificação das marcas pelos 

consumidores, as distribuidoras são incentivadas a investir nos processos de segurança 

visando minimizar defeitos e acidentes, com o objetivo de preservar sua reputação 

perante a sociedade. A partir do momento que uma empresa passa a apresentar 

histórico de acidentes, os consumidores migrarão para outras marcas com facilidade. 

Dado que o GLP é um produto homogêneo, as marcas se diferenciam pela qualidade, 

rapidez e reputação atrelada ao bom histórico de ausência de sinistros. Como já dito, a 

portabilidade de recipientes prevista na regulação permite ao consumidor trocar de 

marca e/ou tamanho de recipiente sem custo financeiro ou burocrático adicional, ficando 
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as distribuidoras/revendas obrigadas a recolher o recipiente da marca concorrente no 

momento da venda. Com a facilidade de troca entre as marcas, estimula-se a 

concorrência por meio de nível de serviço, além do preço, beneficiando os 

consumidores. 

Portanto, com o fim da marca, o consumidor não conseguirá mais identificar 

distribuidoras que apresentam melhor reputação, enfraquecendo a competição e os 

incentivos para investimentos em segurança. Contribui para esse enfraquecimento o 

fato de que para amortizar os investimentos feitos na manutenção e requalificação de 

recipientes é preciso que haja escala, ou seja, que tal custo seja diluído em vendas 

sucessivas pela mesma empresa. Caso contrário, uma outra distribuidora poderia 

usufruir do benefício de ter um recipiente de melhor qualidade sem ter custeado sua 

manutenção e requalificação, gerando prejuízos para as que arcaram com esses 

processos. Assim, o fim da vinculação entre enchimento e a marca inscrita no recipiente 

poderia ser considerado como uma expropriação dos recursos das empresas atuantes 

no setor, que definiram sua estratégia de investimentos a partir do regramento existente. 

Ademais, conforme demonstrado anteriormente, a expansão da vida útil dos recipientes 

por meio dos investimentos em segurança gera ganhos econômicos aos consumidores 

pois evita-se que os recipientes tenham que ser trocados e inutilizados com maior 

frequência por parte das distribuidoras, reduzindo essa parcela de custo no preço dos 

recipientes. 

Assim, a presença da marca em alto relevo e a proibição do enchimento de recipientes 

de outras marcas são fundamentais para a segurança da sociedade. Estas previsões 

regulatórias visam evitar um cenário de “Tragédia dos Comuns”, que ocorre quando um 

bem cuja propriedade não é bem delimitada é utilizado pelos agentes até sua exaustão, 

pois, se não há proprietário bem definido, não há incentivos para investimentos 

individuais para preservação do bem.  

Algumas alternativas usualmente aventadas para mitigar os efeitos negativos de se 

permitir o enchimento entre marcas seria o uso de um selo para identificar a última 

empresa que realizou o envase do GLP. No entanto, isto não seria suficiente para gerar 

os incentivos para investimentos em segurança, na medida em que estes podem ser 

manipulados ou até mesmo destruídos em caso de sinistros, impossibilitando a 

responsabilização civil das empresas.  
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Desta forma, a eventual permissão para que as distribuidoras encham os recipientes de 

outras ou que os recipientes não tenham qualquer marca em alto relevo, sob justificativa 

de ampliar a concorrência, reduzindo sunk costs (custos não recuperáveis) – que seriam 

os investimentos em recipientes para entrar no mercado – traz insegurança jurídica ao 

setor, gera desincentivos aos investimentos em segurança, dificulta os processo de 

fiscalização das entidades envolvidas (ANP, Bombeiros, entre outras) e, portanto, não 

apresenta relação de custo-benefício positivo para a sociedade. 

Cabe ressaltar que a segurança do consumidor e o papel da preservação da marca 
para este objetivo têm importância reconhecida há muitos anos pelas autoridades 
brasileiras. Em maio de 1991, o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) editou 

a Portaria nº 15, instituindo Grupo de Trabalho com a atribuição de elaborar um 

programa de requalificação de recipientes transportáveis para GLP, como medida 

urgente para reduzir o número de acidentes causados pela má conservação dos botijões 

de 13 kg comercializados pelas distribuidoras, segundo o Relatório de Análise de 

Impacto Regulatório – Requalificação de Recipientes Transporte da ANP (2015)34. 

Como resultado deste trabalho, foi implementado o Código de Autorregulamentação 
de 1996 que previa a proibição do enchimento entre marcas. A Portaria35 MME nº 
334 de 1996, por sua vez, reconhece os benefícios do Código de 
Autorregulamentação e da proibição do enchimento entre marcas, que 
desincentivava os investimentos em manutenção. 

Desde então, houve queda de 49% na relação de número de ocorrências com GLP para 

cada milhão de recipientes de 13kg vendidos, caindo de 17,6 em 1995 para 9,0 em 

2013. O Gráfico 16 mostra a evolução do número de acidentes e a quantidade de 

recipientes vendidos anualmente. 

 
34 Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-
publicas/consulta-e-audiencia-publica/2015/consulta-publica-no-4-2015>. Acesso em 
26/11/2021.  
35 Disponível em: <http://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/portaria334.pdf>. Acesso em 
26/11/2021.   
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Gráfico 16  – Acidentes por milhão de recipientes de 13 kg vendidos 

Fonte: Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em ANP “Relatório de Análise de 

Impacto Regulatório Requalificação de Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP)”. Elaboração LCA Consultores 

Segundo a ANP:  

Até a década de 1990, o mercado de GLP não possuía um 

programa voltado para a segurança dos botijões. As 

distribuidoras não eram estimuladas a zelar pela qualidade dos 

recipientes, uma vez que era permitido, a outras distribuidoras o 

livre envase e comercialização, sem consenso prévio do 

distribuidor detentor da marca. (ANP, Relatório de Análise de 

Impacto Regulatório – Requalificação de Recipientes 

Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 

2015). 

É notável, portanto, o retrocesso regulatório que seria promovido caso fosse permitido 

o enchimento de recipientes de outras marcas ou se a marca fosse retirada do alto 

relevo nos recipientes, na medida em que são estes fatores que geram incentivos para 

o Programa Nacional de Requalificação, que é um marco da segurança do GLP. Além 

disso, justamente a fim de conferir maior segurança ao consumo de GLP, a 

regulamentação setorial no Brasil levou distribuidoras de GLP a realizarem 

investimentos em compra e requalificação de recipientes que somente são recuperáveis 

no longo prazo, de forma que o fim da vinculação entre atividade de enchimento e marca 

inscrita no recipiente pode significar expropriação de recursos dessas empresas, 

motivando litígios entre os agentes privados e públicos para reparação de danos. 
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4.2.2 Venda Fracionada 

A Venda Fracionada de GLP é uma medida que é constantemente debatida tanto no 

Congresso Nacional como no Executivo, tendo sido alvo da Tomada Pública de 

Contribuições 07/2018 da ANP. Projetos desta natureza permitiriam que caminhões 

circulassem pelas cidades enchendo recipientes nas residências – na quantidade que o 

consumidor desejar – sob o argumento 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 já é uma possibilidade, o que efetivamente se configura 

com 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 compra. 

Caso o consumidor deseje adquirir quantidades menores de GLP, ele tem à disposição 

recipientes de outros portes, como os de 5 kg, 7 kg, 8 kg e 10 kg, que ele pode trocar 

sem custos adicionais, uma vez que a portabilidade irrestrita é garantida pela regulação. 

Ainda assim, o consumo de GLP em recipientes de 13 kg (P-13) representou mais 
de 90% da demanda de GLP envasado (não considera vendas a granel)36. Essa 

preferência tem racionalidade econômica, uma vez que GLP é um produto de uso 

contínuo, ou seja, os consumidores buscam minimizar a frequência de compras, 

maximizando a quantidade adquirida (GLP é um produto não perecível que pode ser 

armazenado por longos períodos). Portanto, o consumo majoritário do P-13 indica que 

este recipiente apresenta melhor relação de custo-benefício para os consumidores 

brasileiros, pois alia durabilidade (cerca de 58,7 dias nas residências)37, 
comodidade (fácil manuseio)38 e atratividade do preço por quantidade de GLP, 
uma vez que quanto menor o volume comprado maior é o preço esperado por 

quilograma de GLP. Neste sentido, em termos de preço, o modelo de recarga fracionada 

não traz benefícios, pois a venda em menores quantidades aumenta o preço por 

quilograma do produto, em função da menor escala de venda. (a seção 4.2.6 apresenta 

 
36 Fonte: ANP. Painel Dinâmico do Abastecimento do GLP. 2019. 
37 Recipientes menores tendem a aumentar a frequência de compras.  
38 Recipientes maiores são mais pesados, além de requerem mais espaços na residência par 
instalação.  

388



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil

 

Parecer LCA – p.36 

 

mais informações sobre a racionalidade econômica do atual sistema de 
distribuição)   

Cumpre destacar que a preferência do consumidor brasileiro pelo recipiente de 13 kg é 

condizente com a de outros países latino-americanos, nos quais os portes de recipientes 

mais comuns oscilam entre 10 e 20 kg, conforme estudo publicado pela AIGLP39.  

Sob a ótica da viabilidade econômica, constata-se que o modelo de distribuição 

fracionada não é viável, se feito dentro do marco regulatório atual. 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 que 

a atividade fiscalizatória alcance a ponta de um serviço prestado com tamanha 

capilaridade, 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, 

a atividade de envasamento hoje ocorre em regiões fora dos centros urbanos, com 

condições controladas, em áreas industriais40. Quando feita a granel - principalmente 

para indústria e comércio - há uma série de procedimentos de segurança que devem 

ser observados41.  

Adicionalmente, cumpre destacar que a venda fracionada é uma forma indireta de se 

eliminar a marca no mercado de GLP. Uma vez fraudados os recipientes ou até mesmo 
se pela impossibilidade de se ter 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. 

  

 
39 Análise Accenture Strategy. “Entrevistas com especialistas dos mercados da América Latina – 
AIGLP Outlook 2016-2017.” 
 
41 Clientes dessa modalidade tem um tanque estacionário instalado no local de consumo, cujo 
enchimento deve ser feito por equipe treinada especificamente para esta atividades. Os 
profissionais devem estar capacitados e treinados para emergências (NBR 15863); o veículo 
deve estar estacionado de forma a permitir rápida evacuação do local; as mangueiras utilizadas 
não podem passar por dentro de edificações e nem estar em ambientes onde há fatores de 
ignição e tráfego de pessoas; é necessário estabelecer uma área de isolamento durante o 
processo de enchimento. Fonte. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Disponível em: 
<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/IT_28_2011.pdf>. 
Acesso em 29/11/2021. 
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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 kg42. 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 

recipientes que não são de sua marca, cometendo fraude. Neste caso, o Market Share da 

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 17 - VPL dos cenários do modelo de revenda 

 
 
Fonte: Elaboração LCA Consultores. VPL para 5 anos.  
 

O exercício mostra que o modelo de recarga fracionada não é viável, uma vez que o VPL do 

projeto é negativo, tanto quando a empresa comete fraude (- R$ 505,5 mil) ou é a empresa líder 

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.  

 

 

 
42 Disponível em: <http://www.aiglp.org/aiglp2018/docs/claudia-viegas-lca-consultores.pdf>. 
Acesso em 29/11/2021. 

- R$ 691,7 mil
- R$ 505,5 mil

Revenda - Líder Revenda-Fraude
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Gráfico 18 - VPL dos cenários do modelo de distribuidora 

 

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.  

Deve-se destacar também as perdas para o sistema de requalificação e destroca deste 

tipo de modelo. Caminhões de entrega a granel, como os potencialmente adotados no 

modelo de recarga fracionada, não têm espaço para transporte de recipientes. Se o 

recipiente não retorna às distribuidoras – via sistema de destroca, regulado e 

acompanhado pela ANP – caberá ao consumidor identificar avarias e arcar com o custo 

de tempo e dinheiro para fazer a manutenção e requalificação. Se os consumidores não 

fizerem essa manutenção é esperado um aumento de acidentes, o que vai em sentido 

contrário ao almejado pela regulação setorial.  

No que diz respeito à redução de preços, cumpre destacar novamente que esse objetivo 

também não será atingido com a venda fracionada. O envasamento de pequenas 

embalagens em menor escala que o sistema atual somente pode acarretar aumento dos 

custos. 

Portanto, não há benefícios aparentes ao consumidor do modelo de recarga fracionada, 

na medida em que há racionalidade econômica na preferência por botijões de 13 kg (P-

13) e que este modelo afronta os marcos regulatórios que incentivam investimentos em 

segurança, pois dificulta a fiscalização, expõe os consumidores aos riscos do 

enchimento de um combustível altamente inflamável e dificulta o sistema de 

requalificação e destroca.  

- R$ 36,7 milhões

R$ 3,1 milhões

Distribuidora - Líder Distribuidora - Fraude
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4.2.3 Controle de oscilação de preços 

As políticas com foco na variação dos preços buscam amenizar oscilações relevantes 

nos preços ao produtor. A coordenação e aplicação desse tipo de mecanismo é 

complexa, com limitações de ordem política em alijar o consumidor de reduções de 

preço no momento de queda.  

Evidência disso é que, no Brasil, a CIDE-Combustíveis, criada para subsidiar preços e 

amortecer variações do preço internacional dos derivados do petróleo, é historicamente 

subutilizada. No caso do GLP foi instituída em dez/2001 e desde abril/2004 incide com 

alíquota zero nos produtores.  

As políticas de subsídios diretos aos produtores, isto é, que visam controlar a variação 

do preço, ressarcindo o produtor pela perda de receita, também tendem a ser 

ineficientes e com elevado custo. Por exemplo, em 2018, a alta do preço do petróleo 

levou à criação de um subsídio de R$ 0,46/litro do Diesel – repassados à Petrobrás – 

como resposta à greve nacional de caminhoneiros. Entre maio e dezembro de 2018, a 

medida custou R$ 12,34 bilhões aos cofres públicos e foi abandonada com a queda do 

preço no mercado internacional. 

Desta forma, este tipo de política de controle de variação de preço tem alto custo de 

formulação, acompanhamento e implementação, sem histórico de eficácia em atingir os 

objetivos propostos. Ao contrário, acaba por gerar um espiral de gastos, que, em um 

ambiente de restrição fiscal como o observado no Brasil atualmente, pode contribuir 

para aumento da percepção de risco-país e mais inflação, penalizando os consumidores 

em última instância.    

4.2.4 Controle de nível preços 

Buscar determinar de maneira exógena o preço de um produto ou serviço afeta o 

equilíbrio entre oferta e demanda o que, inexoravelmente, traz distorções e 
ineficiências aos mercados. A imposição de prejuízos a entes privados não 
encontra sustentabilidade e acarreta ineficiências produtivas.  

Caso ocorra, por exemplo, a imposição de preço máximo ao consumidor ou a limitação 

de repasse de variações dos preços da matéria-prima para outros elos da cadeia 

produtiva, poderá haver redução de ofertantes no mercado, pois a atividade deixa de ter 

sustentabilidade econômica. Isso causará pressão para aumento de preço por conta da 
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restrição da oferta. Para que não haja uma crise de suprimento, o ente privado precisará 

ser substituído pelo Estado, o que representa grave ineficiência, visto que a presença 

do Estado não deveria ser requisitada em atividades econômicas que podem ser 

exercidas pela iniciativa privada.  

Como recursos são finitos, a presença do Estado em atividades que podem ser 

exercidas por entes privados impõe restrições para que serviços públicos sejam 

disponibilizados em quantidade e qualidade adequadas.  

Especificamente no caso do GLP, dentre os efeitos esperados de medidas de controle 

de preço estão a potencial saída de players do mercado, a redução da concorrência via 

preços e a diminuição da capilaridade da oferta do produto – que hoje atinge 91,1% das 

residências em todo o território nacional, inclusive áreas remotas43. Isso é 

especialmente provável caso o controle de preços impeça a obtenção da remuneração 

necessária para se manter o sistema logístico que garante a oferta de GLP em todas as 

localidades do país.  

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

para atividades privadas, prescindindo-se assim da atuação pública direta, é relevante 

diretriz de política pública, ainda mais vital em cenário fiscal restritivo, no qual o uso 
mais eficiente dos recursos é imperioso.  

4.2.5 Subsídios cruzados 

Conforme discutido na seção 4.2, a política de subsídio cruzado no Brasil foi 

abandonada primeiro a partir da mudança na política de preços da Petrobrás e em 

âmbito executivo, a partir da revogação da Resolução CNPE nº 4/2005 em março de 

2020, que recomendava a cobrança de preços mais reduzidos no GLP para uso 

doméstico, em relação ao cobrado pelo GLP para outros usos, como no caso do uso 

industrial. Essa política se operacionalizava através da cobrança pela Petrobrás de um 

valor mais alto no GLP industrial, como forma de compensar a cobrança de um valor 

menor no GLP doméstico (o Gráfico 11, na Seção 4.2, mostra a evolução recente da 

diferença de preços entre o uso residencial e industrial).  

 
43 Existem revendedores de GLP em 97,4% dos municípios brasileiros (dados de dezembro de 
2020). Fonte: ANP. Elaboração LCA Consultores.  

393



COLETÂNEA DE ESTUDOS DA LCA CONSULTORES SOBRE O SETOR DE GLP | 2014 • 2022

Considerações sobre o uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil

 

Parecer LCA – p.41 

 

A despeito de ter vigorado por muito tempo no Brasil, esta política traz danos à dinâmica 

concorrencial do mercado de combustíveis. Ao manter o preço do GLP artificialmente 

mais elevado - para possibilitar um preço menor ao P13 - competição do GLP com outros 

energéticos utilizados para fins industriais, como por exemplo o Gás Natural, óleo 

combustível e a biomassa (lenha, entre outros) fica prejudicada. Isto é, criam-se 

distorções no mercado que afetam a escolha dos consumidores em relação ao 

energético que irão utilizar, de tal sorte que pode ocorrer a escolha por um que não seja 

o mais eficiente para sua produção, respondendo a uma distorção imposta ao mercado.  

Em última instância, esta política afeta a gera efeitos socioeconômicos negativos. 
Aumentar a diversidade da matriz energética, de forma isonômica, para que consumidor 

seja soberano na escolha, traz segurança energética e aumenta os ganhos para a 

sociedade.  

4.2.6 Eliminação das etapas de distribuição e/ou revenda 

Propostas que visam estimular a compra direta de GLP por consumidores nas 

distribuidoras ou na Petrobrás como forma de viabilizar maior acesso ao produto partem 

de uma premissa equivocada de que há altas margens nesses segmentos e que a 

estrutura de distribuição e revenda atual é ineficiente. Ou seja, o consumidor se 

beneficiaria de poder comprar diretamente na distribuidora ou na Petrobrás.  

Em primeiro lugar, cumpre destacar que tal possibilidade já existe. O consumidor pode 

optar por comprar o seu recipiente diretamente nas distribuidoras, sem intermédio de 

uma revendedora. O consumidor tem a opção de se deslocar com o seu recipiente até 

a porta da revenda e da distribuidora e realizar a troca, não arcando, neste caso, com 

os custos de frete do produto.  

Na seção 4.1 demonstrou-se a dinâmica das margens do GLP. Verificou-se que o 

principal motivo para o aumento do preço do GLP recentemente é a variação do preço 

do energético em nível internacional, que se reflete no custo de aquisição da molécula 

nos produtores.  

Isto posto, cabe ainda destacar a racionalidade econômica e a eficiência da estrutura 

logística atual do setor, que é resultado das preferências dos consumidores. Segundo 
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levantamento encomendado pelo Sindigás (2014)44, os consumidores entendem 
como ideal que os recipientes de GLP sejam entregues em 17 minutos após o 
pedido, o que implica necessidade de prontidão imediata45. Esta agilidade exigida 

pelo consumidor encontra respaldo na impossibilidade da cocção caso falte o GLP, 

gerando danos ao bem-estar familiar. O levantamento também identifica que elementos 

como confiança na distribuidora e nos entregadores e a qualidade dos recipientes são 

importantes motivadores da compra de GLP.   

Para que seja possível atender o consumidor em prazo curto, mantendo a qualidade 
do serviço, as distribuidoras escolhem livremente a sua estratégia logística e 

combinam as bases de distribuição e a rede de revendas para chegar no 
consumidor da forma mais célere e ao menor custo possível.  

Em dezembro de 2020 havia 177 bases de distribuição, dispersas em 60 municípios, 

que abasteciam uma rede de 61,7 mil revendas, presentes em 97,4% dos municípios 

brasileiros. Os custos do transporte dos recipientes até as revendas são compensados 

pelo sistema de enchimento centralizado nas bases de distribuição que permite o 
aproveitamento economias de escala, isto é, a concentração do enchimento nas 

bases de distribuição faz com que o custo unitário por recipiente caia, na medida em 

que os custos fixos de produção destas bases são diluídos. Custos unitários de 

produção mais baixos viabilizam preços aos consumidores também mais baixos. A rede 

de revendas, por sua vez, é essencial para dar capilaridade e a agilidade no atendimento 

que é exigida pelo consumidor.  

Não é esperado, portanto, que um modelo em que a etapa de revenda fosse substituída 

pela compra direta nas distribuidoras permitisse a manutenção da capilaridade do 

acesso ao GLP que se observa hoje. Os consumidores teriam que se deslocar até as 

bases, arcando com o custo de transporte e de tempo. Quanto mais longe das bases 

mais difícil ficaria a aquisição do produto. O número de revendas no Brasil teve 

tendência crescente nos últimos anos46, demonstrando que as distribuidoras, que têm 

como objetivo de negócios chegar ao consumidor ao menor custo possível para ter 

preços mais baixos e ganhar mercado, veem essa opção como a mais eficiente.  

 
44 Disponível em: <https://www.sindigas.org.br/Download/Arquivo/Painel%201%20-
%20Patria%20Maschio_635454201691344521.pdf>. Acesso em 26/11/2021.  
45 Cerca de 71% dos entrevistados afirmam que os entregadores são responsáveis pela 
instalação dos recipientes de GLP, o que cria uma relação de proximidade entre consumidores 
e distribuidoras/revendedoras. 
46 Em 2004 havia 880 revendas, em 2014, 10 anos depois, já havia 56.011. Em 2020, o número 
de revendas era de 61,7 mil. Fonte: Sindigás com base nos dados da ANP.  
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No que tange às compras na Petrobrás ou em outros produtores, os custos transferidos 

aos consumidores seriam ainda maiores uma vez que os polos de suprimento estão 

ainda mais distantes dos centros de consumo do que as bases de distribuição e 

revendas.  

*** 

Do exposto no presente capítulo, não se identificam falhas de mercado no setor de GLP 

que possam ensejar a atuação pública direta, de forma a incrementar a eficiência 

produtiva e, consequentemente, baratear o produto. Por ser um setor intensivo em 

capital, com grande capilaridade, uma forma de atuação direta que pode favorecer o 

consumidor é a ampliação de usos do GLP, que permita maior diluição dos custos 

produtivos via ganhos de escala, questão mais bem detalhada no Box 4.  

Box 4 – Ampliação dos usos do GLP 

Além da cocção nas residências, o GLP pode ser utilizado em uma série de atividades 

econômicas, como, por exemplo, na indústria (empilhadeiras, asfalto, papel, siderurgia, entre 

outros), em comércios e serviços (restaurantes, padarias, hospitais, incineração de lixo, 

lavanderias), na agricultura (combate a pragas, irrigação de colheitas, entre outros) e também 

no setor público (escolas, universidades, hospitais, entre outros). No entanto, ainda vigoram 

restrições legais para algumas aplicações do GLP.  

Segundo a Lei 8.176/1991, é proibido o “uso em motores de qualquer espécie, saunas, 

caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo com as normas 

estabelecidas na forma da lei”. Estas restrições têm origem na Guerra do Golfo em 1991, 

quando o governo restringiu o uso de diversos derivados de petróleo para evitar 

desabastecimento. No cenário atual do mercado de combustíveis, A restrição à oferta mundial 

de GLP que justificou medidas proibitivas não persiste mais, não havendo razões para sua 

manutenção. Por exemplo, em 2019, 28,76% do Gás Natural (GN) ofertado no Brasil foi 

importado, proporção similar ao do GLP (26,95%) , porém, o GN não enfrenta as mesmas 

restrições que o GLP mesmo embora a dependência do mercado externo para o 

abastecimento doméstico seja similar.  

A LCA estimou, utilizando a metodologia de Matriz Insumo Produto (MIP) do IBGE, que um 

aumento de 226.160 toneladas no consumo de GLP (aproximadamente 3,0% do consumo 

nacional em 2020) derivado da liberação de uso em Motores (44.880 t); Caldeiras (128.080 t); 

Saunas (28.200 t) e Piscinas (25.000 t) poderia gerar um aumento de produção de R$ 492 
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milhões no setor de refino de petróleo; R$ 1,3 bilhão de efeitos indiretos em outros setores; 

R$ 137 milhões salários e R$ 211 milhões em salários.    

Ao retirar as restrições ao uso do GLP, os consumidores se beneficiarão via: maior poder de 

escolha sobre qual o energético mais apropriado ao seu processo produtivo; redução do preço 

do GLP via maior escala na oferta, que reduz o custo de fornecimento ao consumidor final. A 

rivalidade presente no mercado de GLP garante que esses ganhos sejam compartilhados com 

os consumidores, por meio da redução de preços e aumento do nível de serviço. 
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5. Avaliação de projetos de Lei selecionados  

Essa seção avalia 12 projetos de lei que tratam de ampliação do acesso ao GLP no 

Brasil. A lista dos projetos analisados se encontra no Anexo I, em conjunto com quadro 

síntese das iniciativas federais. 

A análise de uma política pública deve, de forma sintética, ser guiada pela seguinte 

estrutura: identificação do objetivo da política pública; delimitação do público-alvo e dos 

benefícios concedidos; identificação da fonte de receitas; e mecanismos de 

acompanhamento e controle. 

Como apresentado na seção 2, entende-se que o objetivo da política pública em questão 

deve ser o de redução do uso da lenha para cocção de alimentos no Brasil por parcela 

da população de baixa renda que não acessa o GLP regularmente.  

Nota-se, de início, que os Projetos analisados não apresentam o objetivo de forma clara, 

o que dificulta a própria formulação da política47. Entende-se, adicionalmente, que os 

projetos de Lei deveriam indicar, além do objetivo claro, a justificativa do GLP ser eleito 

como melhor combustível a substituir a lenha a matriz energética nacional. Novamente, 

os projetos analisados não fazem tal análise e fundamentação. Assim, esta seção não 

abarca a análise do item “objetivo”, dada a ausência de material para isso nos projetos 

de lei selecionados. Em relação às justificativas do GLP ser o combustível escolhido, a 

despeito dos projetos não realizarem esta análise, na seção 4 buscou-se indicar que o 

combustível reúne características que o tornam uma alternativa viável para substituir a 

lenha. De toda forma, esse tema deve ser alvo da política-pública de forma a monitorar, 

ao longo do tempo, a permanência do GLP como melhor alternativa à lenha. 

A análise é dividida em 5 categorias: delimitação do público-alvo e dos benefícios 

concedidos; identificação da fonte de receita; mecanismos de acompanhamento e 

controle; e presença de medidas intervencionistas diretas.  

 
47 Apenas os PLs 1353/2021, 1482/2020 e 2350/2021 fazem menção expressa ao uso da lenha 
para cocção de alimentos. Os demais mencionam genericamente os problemas de insegurança 
alimentar e aumento do peso do GLP nos orçamentos familiares, sem menção à lenha na matriz 
energética nacional. 
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5.1 Delimitação do público-alvo e dos benefícios 
concedidos 

Como argumentado anteriormente, o objetivo da política pública deve ser a redução da 

utilização da lenha na cocção de alimentos motivada pela impossibilidade de acesso a 

combustíveis mais adequados para cocção. Eventual incentivo ao consumo de GLP ou 

qualquer outro combustível de melhor qualidade do que a lenha e o carvão se justificaria 

pela redução dos efeitos nocivos gerados pela queima de combustíveis sólidos ao meio 

ambiente e à saúde pública. 

A definição do público-alvo é um dos principais componentes para estimação do custo 

da política pública, isto é, quanto maior a população incluída, maior é o custo total 

esperado do programa.  

Conforme apresentado na seção 2, o consumo de lenha para cocção é concentrado em 

famílias de menor poder aquisitivo. Não há disponibilidade de dados censitários sobre 

o consumo de lenha que permita identificação precisa dessas famílias. Neste contexto, 

entende-se que adotar como público-alvo as famílias de baixa-renda, que de acordo 

com a legislação brasileira (Decreto Federal nº 6.135/2007) são aquelas que recebem 

até meio salário-mínimo per capita ou tem renda domiciliar total até 3 salários-mínimos, 

é uma alternativa para atingir o objetivo de redução do consumo de lenha. Isto posto, a 

ampliação do público-alvo pode reduzir os benefícios líquidos do programa, uma vez 

que pode beneficiar parcela da população que já tem acesso ao GLP sendo, portanto, 

um uso inadequado de recursos públicos.  

Os projetos de lei selecionados para análise se dividem entre os que utilizam apenas o 

Cadastro Único para identificação do público-alvo e aqueles que utilizam uma 

combinação entre o Cadastro Único e Benefício de Prestação Continuada (BPC).  

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma base 

de dados que pode facilitar a identificação de famílias em situação de maior 

vulnerabilidade, na medida em que é por meio deste cadastro que as famílias de baixa 

renda tem acesso aos programas sociais federais48, incluindo, por exemplo, o Bolsa 

Família. De acordo com o Decreto Federal nº 6.135/2007.  

 
48 Famílias com renda superior ao critério de baixa renda podem fazer parte do CadÚnico desde 
que a inclusão esteja vinculada ao acompanhamento de algum programa social específico. 
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O CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 

obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e 

integração de programas sociais do Governo Federal voltados 

ao atendimento desse público. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), por sua vez, é um programa social de 

transferência de renda que destina 1 salário-mínimo para pessoas com deficiência “que 

apresentem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial”49 e para idosos com idade de 65 anos ou mais que esteja em família com 

renda per capita menor que um quarto do salário-mínimo. Até novembro de 2016, o BPC 

não estava inserido no rol de programas que utilizavam o Cadastro Único, situação que 

foi alterada pelo Decreto Federal nº 8.805/2016.  

Os projetos que adotam o Cadastro Único, em geral, especificam que são elegíveis ao 

benefício as famílias inscritas que recebem até meio salário-mínimo per capita, ou seja, 

famílias de baixa renda, o que incluiria, inclusive, os idosos que recebem o BPC, pois 

estes devem ter renda familiar per capita menor que um quarto de salário-mínimo, ou 

seja, abaixo do critério de famílias de baixa renda. Isto posto, a inclusão do BPC como 

critério adiciona ao público-alvo somente as pessoas com deficiência – que não 

necessariamente integram famílias de baixa renda - ou idosos de baixa renda que ainda 

não se registraram no Cadastro Único50. Identificou-se apenas um projeto, o PL 2144/20, 

que estabelece como público-alvo os elegíveis ao Auxílio Emergencial.  

Além da delimitação do público-alvo, a definição do benefício concedido também é 

essencial para que seja possível estimar o gasto decorrente da política pública, que será 

a multiplicação entre o número de beneficiários e o valor do benefício.  

Proposições legislativas que não definem o benefício concedido impossibilitam a 

mensuração do gasto público e avaliações de custo-benefício das diferentes alternativas 

de política pública. Neste sentido, o PL 10203/2018 determina que haverá subsídio 

equivalente a 25% dos preços praticados nos mercados internacionais, sem identificar 

 
49 Disponível em:< https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-
social/beneficios-assistenciais-1/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-
bpc>. Acesso em 29/11/2021. 
50 Em 2019 o Ministério da Cidadania estimou que 506 mil idosos não haviam feito o registro no 
CadÚnico. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/perguntas_e_respostas/FA
Q_Port_631_BPC_22_04_2019.pdf>. Acesso em 29/11/2021. 
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quais mercados serão considerados para aferição do valor subsidiado; e o PL 

11267/2018 deixa em aberto para o Poder Executivo a definição do benefício. 

Outras proposições legislativas estabelecem benefícios vinculados ao preço do GLP, 

seja definindo transferência financeira de valor equivalente a percentual do preço do 

GLP, estabelecendo preço fixo ao GLP, ou estipulando a entrega de recipiente sem 

contrapartida financeira aos beneficiários. Isso, por um lado, permite que se estime o 

montante a ser gasto com a execução da política, mas, por outro, traz incertezas quanto 

à dimensão da despesa, que varia conforme oscilações do preço praticado aos 

consumidores. É o caso da maior parte das proposições analisadas, incluindo os PLs 

198/2021, 1374/2021, 1230/2021, 1482/2020, 2144/2020, 1682/2020, 1507/2021 e 

2350/2021. 

Dois dos projetos de lei analisados estabelecem valores fixos aos benefícios: os PLs 

811/2021 e 1353/2021. Esse tipo de definição tem a vantagem de facilitar a estimativa 

do gasto decorrente da política, mas, em contrapartida, impede que o valor dos 

benefícios acompanhe oscilações de preço observadas no mercado de GLP, o que pode 

reduzir a capacidade da política de atingir os seus objetivos. 

Por fim, outra dimensão da definição do benefício concedido é a determinação de 

periodicidade do recebimento. Alguns PLs incluem um desconto no preço de botijão sem 

um limite de quantas compras podem ser feitas, como PL 198/21, PL 10203/18, PL 

1230/21. Outras propostas como o PL 1482/20, PL 2144/20 e o PL 1628/20, tem 

definição parcial de periodicidade: enquanto parte dos beneficiários tem acesso ao 

benefício a cada mês ou bimestre, outra parte encontra um preço tabelado sem 

definição de limite de quantas compras podem ser realizadas.  

Os outros projetos analisados apresentam regras de periodicidade bem definida. Essa 

questão é fundamental, juntamente com uma delimitação clara do público-alvo, para o 

cálculo do custo estimado do programa. A Tabela 1 sumariza os PLs analisados no que 

diz respeito ao público-alvo e benefício concedido.
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5.2 Identificação da fonte de receita 

Uma vez identificados o público-alvo e o benefício concedido – necessários para a 

estimativa de gasto com a política pública pretendida – é preciso que estejam bem 

definidas fontes de receitas que serão utilizadas para cobrir os gastos estimados com o 

programa, de forma a garantir sua perenidade e previsibilidade. 

Projetos que não tem público-alvo adequado ou benefício bem definido, não são 

capazes de estimar o gasto da política pública e, portanto, ainda que apontem uma fonte 

de receita, não há como assegurar que a fonte de receita será suficiente.  

Dentre os Projetos de Lei analisados foram identificadas as seguintes fontes de receita: 

o Tesouro Nacional, a Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), 

Royalties de Petróleo, e dividendos da Petrobrás. Todas as fontes de receita previstas 

para custear a política, com exceção da CIDE, são imprevisíveis e suscetíveis a 

oscilações naturais no mercado de petróleo, a decisões da Petrobras e às condições 

para leilões de exploração de recursos naturais. 

Tabela 2 – Quadro síntese das iniciativas federais: Fonte de receita 

 

PL 2. FONTE DE RECEITA  OBSERVAÇÕES LCA  

PL 198/2021 Custeado pelo Tesouro Nacional 

Não há demonstração de que as receitas direcionadas à 
política estão em consonância com as regras fiscais (e.g, Teto 
de Gastos) e com a necessidade de acomodação da dívida 
pública 

PL 10203/2018 Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE)  

Receita total com o tributo foi de R$2,2 bilhões em 2020 (a 
preços de set/21), de forma que o montante pode ser 
insuficiente para arcar com despesas da política, ensejando 
aumento de alíquotas e aumento da carga tributária incidente 
sobre combustíveis 

PL 811/2021 Custeado pelo Tesouro Nacional 

Não há demonstração de que as receitas direcionadas à 
política estão em consonância com as regras fiscais (e.g, Teto 
de Gastos) e com a necessidade de acomodação da dívida 
pública 

PL 1374/2021* 
Royalties; participação especial da União; e  
Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide-Combustíveis)  

Fontes de receita imprevisíveis 

PL 11267/2018 Não identifica fonte de recursos  
PL 1353/2021 Não identifica fonte de recursos  

PL 1230/2021 Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide-Combustíveis)  

Receita total com o tributo foi de R$2,2 bilhões em 2020 (a 
preços de set/21), de forma que o montante pode ser 
insuficiente para arcar com despesas da política, ensejando 
aumento de alíquotas e aumento da carga tributária incidente 
sobre combustíveis 

PL 1482/2020 Não identifica fonte de recursos  
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PL 2144/2020 Custeado pelo Tesouro Nacional 

Não há demonstração de que as receitas direcionadas à 
política estão em consonância com as regras fiscais (e.g, Teto 
de Gastos) e com a necessidade de acomodação da dívida 
pública 

PL 1628/2020 Não identifica fonte de recursos  

PL 1507/2021 
Dividendos pagos ao Tesouro Nacional pela 
Petrobrás; Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide-Combutíveis) 

Imprevisibilidade dos gastos (depende do valor do P-13). PL 
estima despesas com o programa em R$ 758 milhões mensais 
ou 9,1 bilhões anuais que pode ser arcada com as fontes de 
receita identificadas. Porém, dividendo é fonte instável de 
receita.  

PL 2350/2021 
Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide-Combutíveis) e outros 
recursos orçamentários 

Receita total com o tributo foi de R$2,2 bilhões em 2020 (a 
preços de set/21), de forma que o montante pode ser 
insuficiente para arcar com despesas da política, ensejando 
aumento de alíquotas e aumento da carga tributária incidente 
sobre combustíveis 

*Nota: PL 1374/2021 se refere ao projeto de lei apresentado. Para análise do texto sancionado, consultar seção 5.5, e, 
para o texto completo, consultar o Anexo II. 
Elaboração LCA Consultores.  

5.3 Mecanismos de acompanhamento e controle 

Os projetos de lei analisados se dividem entre os que preveem conceder o benefício na 

forma de transferência direta de renda, isto é, disponibilizando um determinado valor na 

conta corrente dos beneficiários, e os que preveem a destinação específica do recurso, 

ou seja, vinculando o benefício à aquisição de um bem específico, que no caso dos 

projetos de lei analisados, é o GLP. 

Do ponto de vista econômico, se o objetivo da política pública é reduzir a pobreza ou 

complementar a renda das famílias, realizar a transferência direta de renda para que o 

beneficiário possa escolher o melhor uso do recurso tende a ser mais benéfico para a 

população do que a destinação específica, uma vez que o beneficiário tem informações 

melhores sobre suas necessidades imediatas. No entanto, se o objetivo da política 
pública é reduzir a pobreza energética, ou seja, melhorar a qualidade de vida das 
famílias por meio da redução do uso da lenha para cocção, além dos aspectos 
relacionados ao meio ambiente, prever a destinação específica do recurso tende 
a ser mais efetivo. Essa distinção é ainda mais importante no atual cenário 

socioeconômico brasileiro, no qual há queda no consumo de diversos itens essenciais 

como a proteína e outros alimentos. Assim, as chances de que a ajuda monetária 

oferecida pela política pública seja utilizada para fins diversos é elevada. Além disso, a 

destinação específica permite a construção de mecanismos de acompanhamento e 

controle da Política, de forma a possibilitar ajustes ao longo do tempo conforme os 

resultados observados. A complementação de renda tem efeitos mais difusos e, 

portanto, dificulta a associação dos resultados da Política em termos de redução da 

pobreza energética. Portanto, com a destinação específica, o alvo de redução da 
pobreza energética fica melhor delimitado, aumentando as chances de êxito da 
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política pública intentada. Sendo assim, é de suma importância que o objetivo da 

política pública seja bem definido, para que se possa adotar a forma mais eficiente de 

destinar o recurso público, bem como desenhar mecanismos de acompanhamento e 

controle eficientes, para verificar se os recursos públicos estão tendo a destinação 

pretendida pela política pública. 

O Box 5 apresenta a experiência internacional, que indica que entre os países 

analisados que fazem política de redução de pobreza energética com o GLP, todos 

usam a destinação específica. 

Box 5 – Sobre a experiência internacional 

No Peru utiliza-se um sistema de voucher destinado a compra subsidiada de GLP em agentes 

revendedores específicos, a partir de código contido nas contas de energia residencial. Critérios 

de elegibilidade consideram consumo mensal de energia elétrica, renda familiar e ano de 

construção da residência, entre outros. Desde 2012, o programa alcançou 1,7 milhão de 

domicílios, que utilizaram 60 milhões de vales. 

A Colômbia dispõe de programa mais restrito, com alcance de 250 mil famílias. No momento da 

compra do GLP o programa disponibiliza um desconto, mediante verificação por aplicativo de 

celular. O revendedor é posteriormente restituído pelo governo pelo desconto oferecido. 

El Salvador substituiu subsídios universais sobre o preço do GLP também por um programa 

mais focalizado em famílias com baixo consumo energético, apurado pelo consumo de energia 

elétrica, apesar de atingir 74% dos domicílios do país. Benefício ofertado é exclusivo para compra 

de GLP e controle por meio eletrônico nos pontos de venda. O programa inclui treinamento para 

revendedores e coleta de informações em tempo real, permitindo acompanhamento da política 

e mitigando o risco de fraude. 

Alguns países fora da América Latina também adotam políticas públicas para aumentar acesso 

ao GLP. A Tailândia oferece subsídio para residências e pequenos negócios, identificando o 

público elegível a partir do consumo de energia elétrica. A compra de GLP subsidiado é limitada 

a 18kg por trimestre e precisa ser confirmada por SMS. Devido à complexidade das regras o 

programa apresenta baixa adesão: apenas 400 mil beneficiários se registraram dentro de um 

universo de 8 milhões elegíveis. 

O programa desenhado pela Índia atinge uma parte maior da população. O subsídio é pago 

diretamente ao comprador via depósito direto do valor em conta corrente. Devido ao limite alto 

para elegibilidade, quase todas as faixas de consumo são reembolsadas. O governo optou 

inclusive por implementar campanha para incentivar a desistência da utilização do reembolso, 

conseguindo a adesão de 10 milhões de desistentes, do total de 248 milhões de beneficiários. 

Por fim, a Indonésia aplica um benefício universal, válido para todos os compradores de GLP. 

O programa representou em 2014 cerca de 2,8% do gasto público, mas apresenta problemas de 
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focalização. Enquanto 3,8% dos gastos com subsídio alcançam as 20% famílias mais pobres, 

aproximadamente 53,8% dos gastos com subsídio são apropriados pelas famílias 20% mais 

ricas.  

Fontes: International Institute For Sustainable Development, International Experiences With LPG Subsidy 
Reform, GSI Report, 2016; Sindigás, Política de Incentivo ao Uso do GLP (Nota Técnica 011/2020) 

Com base no exposto, é possível concluir que a forma de destinação do recurso 
impacta o alvo e afeta o desenho e eficácia das medidas de acompanhamento e 
controle que devem ser implementadas para o monitoramento constante sobre o 
bom uso dos recursos públicos. Com a transferência direta de renda, é mais difícil 

rastrear o uso do recurso, portanto, verificar uma relação de causa e efeito entre o 
benefício concedido e a efetiva redução da lenha na matriz energética. Quando o 
benefício tem a destinação específica, a eficácia da política no combate à pobreza 
energética é maior, possibilitando mecanismos de acompanhamento e controle. 

Neste modelo, pode-se fazer uso de tecnologias como cartão eletrônico entre outras, 

que permitem identificar mais facilmente quais e quantas famílias usufruíram do 

benefício concedido.  

Isto posto, é importante ressaltar que mesmo a destinação específica não extingue 
a necessidade de medidas de acompanhamento e controle. A própria experiência 

internacional mencionada anteriormente indica que mesmo usando a destinação 

específica, como no caso indiano, se o público-alvo é muito amplo e qualquer família 

tem acesso ao benefício, pode-se perder a efetividade da política. Neste caso, caberia 

às medidas de acompanhamento e controle permitir o diagnóstico de que a política não 

tem tido a eficácia pretendida, de forma a indicar ao formulador de política pública que 

há necessidade de medidas corretivas.  

Sendo assim, para garantir a eficácia de uma política pública é essencial que os 

regramentos prevejam mecanismos de acompanhamento e controle, que permitam de 

forma recorrente identificar se os objetivos propostos vêm sendo atingidos, e que 

coíbam práticas fraudulentas que desviem o recuso público de sua finalidade. No atual 

cenário de restrição fiscal brasileiro, garantir o uso eficiente do recurso público é ainda 

mais essencial.  

Dentre os projetos analisados, a maioria não institui quaisquer mecanismos de 

acompanhamento e controle, com exceção do PL 811/21 e o PL 1230/21, que preveem 

a formação de “comissão de acompanhamento e controle”, a ser regulamentada por 

Decreto Executivo. A criação dessa instância de controle pode ser benéfica para 

entender potenciais impactos negativos do programa sobre o mercado e verificar a 
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eficácia das medidas desenhadas na transição dos combustíveis sólidos para outros de 

maior qualidade, objetivo da política pública. No entanto, apenas a previsão genérica 

sobre a criação de comissão de avaliação não é suficiente, mas é necessário também 

que sejam previstos meios e critérios de atuação que permitam a consecução dos 

objetivos da política.  

5.4 Presença de medidas intervencionistas diretas 

Para que uma política pública tenha o maior benefício líquido para a sociedade, é 

preciso limitar o impacto sobre a organização do mercado. Conforme apresentado na 

Seção 4, o mercado de GLP apresenta capilaridade em todo o Brasil, sem indícios de 

problemas estruturais que apontem para falhas de mercado que devem ser mitigadas 

por meio de ações específicas. Sendo assim, PLs que criam condições para substituição 

da utilização de lenha por GLP, mas sem causar impacto sobre preços relativos e sobre 

incentivos dos agentes que atuam nos diversos elos da cadeia produtiva, têm maior 

potencial de resultar em benefícios para a sociedade. 

Dentro desse contexto, alguns projetos fogem dessas diretrizes ao tabelarem o preço 

do GLP, caso do PL 2144/20, do PL 1628/20 e do PL 1482/20. O controle de preços em 

qualquer etapa da cadeia produtiva, seja na forma de limitação de margens de lucro ou 

tabelamento, gera desincentivo para a atuação de agentes privados no setor. Com isso, 

essas medidas podem afastar empresas que atuam no mercado, limitando a oferta de 

GLP no país. Isso pode gerar desabastecimento, pressão para aumento de preços e, 

caso o Estado precise contornar esse problema por meio de atuação direta, aumento 

dos gastos públicos. 

Por sua vez, o PL 11267/2018, além de propor alterações no regime tributário do setor, 

determina desconto no preço do GLP a ser arcado pelos revendedores, que o 

aproveitarão na forma de crédito na compra das distribuidoras; ao mesmo tempo em 

que define que distribuidoras utilizarão o desconto na compra de matéria prima da 

Petrobrás. Esta proposta apresenta um sistema complexo com criação de diversos 

custos de transação, especialmente por causa da criação de defasagens temporais 

entre custos e receitas que podem dificultar ou até mesmo inviabilizar o modelo de 

negócio dos agentes econômicos envolvidos no setor, ficando, em última instância, a 

cargo de agentes privados o custo de uma política pública.  
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5.5 Sobre o programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PL 
14.237/2021) 

Em 19 de novembro foi sancionada a Lei Federal nº 14.237/2021, que institui o Auxílio 

Gás dos Brasileiros. Em 2 de dezembro foi promulgado o regulamento do programa, na 

forma do Decreto 10.881/2021. O texto completo destas legislações está no Anexo II.  

Em relação ao objetivo, a Lei estabelece que o programa é destinado a “mitigar o efeito 

do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa 

renda” e o Decreto estabelece que os pagamentos se darão com objetivo de contribuir 

com a segurança alimentar51.  

Portanto, entende-se que que a redução do uso da lenha não é o foco do programa 
Auxílio Gás dos Brasileiros. Em outras palavras, trata-se de uma política cujo foco 
não é o combate à pobreza energética, mas sim complementar a renda das famílias. 

O público-alvo do programa são as famílias de baixa renda do Cadastro Único e renda 

per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo (nacional) inscritas no Cadastro 

Único para Programas Sociais (CadÚnico), ou aquelas em que convivem no mesmo 

domicílio com pessoa que receba o benefício de prestação continuada da assistência 

social (BPC).  

O benefício concedido consistirá em valor monetário de 50% da média do preço 

nacional de referência do P-13, levantado pela ANP para os seis meses anteriores, a 

cada bimestre, por família. Estimativa da LCA é que o custo da política, considerando 

o público-alvo de 24 milhões de famílias que atendem aos critérios de elegibilidade e o 

preço nacional do P-13 nos seis meses compreendidos entre maio e outubro de 2021 – 

equivalente a R$ 92,73 – levaria a uma despesa anual de R$ 6,7 bilhões.  

Cabe ressaltar que existe a previsão de transferência de recursos para compensar 
a CIDE-Combustível cobrada “sobre o GLP de 13kg” – que atualmente tem alíquota 

zero estabelecida pelo Decreto 5060/2004 – para famílias que integram programas de 

 
51 Pelo artigo 3º da Lei 11.346/2006, que institui o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional 
– SISAN, define-se se segurança alimentar e nutricional como a: realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>. Acesso em 
08/12/2021.  
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transferência de renda permanente do governo e que não fazem parte do Auxílio Gás 
do Brasileiro. Esse dispositivo somente terá algum efeito caso se proceda a elevação 

da alíquota da CIDE incidente sobre o GLP. Porém, isso pressionaria ainda mais o preço 

do GLP para toda a sociedade, inclusive para as famílias que de fato integram o 

programa, o que vai de encontro ao problema que a lei se propõe a enfrentar e a 

importante diretriz de política pública que é ter uma identificação criteriosa de público-

alvo.   

No que tange a identificação das fontes de receitas para financiar especificamente 
o Auxílio Gás dos Brasileiros, a Lei menciona: os dividendos pagos pela Petrobras 
à União; bônus de assinatura e royalties devidos à União em função da produção 
de petróleo no regime de partilha e concessão; as receitas de comercialização de 
petróleo gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinadas à União; e outros 
recursos previstos no orçamento da União. Entende-se que estas fontes de receitas 

previstas para custear a política, são imprevisíveis e suscetíveis a oscilações naturais 

no mercado de petróleo e gás, a decisões da Petrobras e às condições para leilões de 

exploração de recursos naturais. Sendo assim, não é possível afirmar que o 
programa defina fonte estável de custeio.  

O benefício será concedido na forma de transferência de renda, sem que seja 

necessária a prestação de contas pelos beneficiários. Ainda que este auxílio atinja as 

famílias que fazem uso da lenha, haja vista a definição do público-alvo adotada, a 
transferência direta de renda em detrimento da destinação específica reduz as 
chances de que a política leve a uma redução da pobreza energética.    

Os mecanismos de acompanhamento e controle do programa estão relacionados ao 

monitoramento dos pagamentos, das informações cadastrais e da revisão da 

elegibilidade das famílias, que ficam a cargo do Ministério da Cidadania e da Caixa 

Econômica Federal. Tendo em vista que programa terá prazo de 5 anos, ou seja, que 

não se trata de um programa emergencial, é necessário que seja feita avaliação 

recorrente do mesmo para que seja possível identificar a sua efetividade. No entanto, 

não há no Auxílio Gás dos Brasileiros mecanismos previstos na Lei ou Decreto que 

obrigam o acompanhamento da eficiência da política.    

Por fim, cabe ressaltar que o escalonamento dos beneficiários, de forma alinhada com 

as dotações orçamentárias existentes é um importante avanço do projeto aprovado 

quando comparado com os demais projetos de leis analisados neste estudo. Tendo em 

vista a grande quantidade de famílias e a vinculação do benefício ao preço do GLP há 
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elevado grau de incerteza quanto ao custo do programa Auxílio Gás do Brasileiro e, 

sendo assim, permitir que o Executivo dimensione o programa com base nas condições 

orçamentárias é essencial para a responsabilidade fiscal.  
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Considerações Finais  

Reduzir o uso da lenha para cocção, ou seja, reduzir a pobreza energética, é um 

importante tema de política pública, tendo em vista as externalidades negativas que 

esse combustível gera na saúde da população, notadamente a de baixa renda, além de 

prejuízos ambientais. A série histórica do Balanço Energético Nacional (BEN) da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostra que desde 2011 a lenha representa em 

torno de 26% do consumo energético das famílias, ou seja, este não é um problema 

recente derivado de choques como a pandemia da COVID-19, nem o atual patamar 

(26,1%) difere de forma expressiva do histórico recente. 

O combustível a ser eleito para combater a pobreza energética também deve ser alvo 

de análise para a política intentada, sendo revalidada ao longo do tempo, conforme o 

interesse público. Entre as opções atuais, o GLP reúne características que o tornam o 

candidato com maior viabilidade para deslocar a lenha da matriz energética. A elevada 

capilaridade do GLP é um fator estratégico relevante em favor do combustível, dadas 

as dimensões continentais do país, bem como a presença de equipamentos nos 

domicílios aptos ao uso do GLP. A PNAD – Contínua (2019) aponta que o GLP está 

presente em 91,1% dos domicílios brasileiros. Em relação ao perfil de renda, o GLP é 

amplamente consumido por famílias de baixa renda, por vezes conjugado com a lenha. 

Dados da PNAD Contínua (2019) apontam que das 19,3% das famílias que usam lenha 

para cocção de alimentos, cerca de 92,2% também indicaram utilizar o GLP, enquanto 

apenas 1,2% fazem uso conjugado da lenha com Gás Natural, por exemplo.    

Recentemente foi aprovado o programa Auxílio Gás dos Brasileiros, que Segundo a Lei 

Federal nº 14.237/2021, é destinado a “mitigar o efeito do preço do gás liquefeito de 

petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa renda”. Pelo Decreto 

10.881/2021 que o regulamenta, o benefício (transferência de renda no valor de 50% do 

preço do GLP nos últimos 6 meses, a cada bimestre, por família) visa contribuir com a 

segurança alimentar dos beneficiários. Assim, não se trata de um programa cujo 
objetivo principal seja a redução da pobreza energética, ou seja, a substituição da 
lenha pelo GLP. A motivação do projeto está relacionada a recompor a renda das 

famílias e, para tanto, realiza-se a transferência direta de renda sem necessidade de 

prestação de contas pelo beneficiário. Caso se tratasse de política voltada ao 

enfrentamento à pobreza energética, seria necessário estabelecer mecanismos que 
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garantissem a destinação específica dos recursos empregados na execução da política 

pública à aquisição de energéticos.  

Mesmo embora o combate à pobreza energética ainda careça de uma abordagem 

específica por parte do Estado, é importante destacar alguns aspectos negativos e 

outros positivos do Auxílio Gás do Brasileiro. Entre os aspectos negativos, destaca-se 

a escolha de fontes de receita não estáveis e a imprevisibilidade do custo da política, 

dado que o benefício é vinculado ao preço do GLP, que oscila de acordo com os preços 

internacionais. Entre os positivos, destaca-se a escolha do público-alvo, que ficará 

restrito às famílias de baixa renda, e a previsão de escalonamento do número de 

beneficiários com base nos recursos orçamentários disponíveis, em observância ao 

cenário atual de forte restrição fiscal. 

A escolha do Estado por uma política que tem como mira a recomposição da renda das 

famílias traz consigo riscos relacionados a medidas intervencionistas adicionais para 

reduzir o preço do GLP, uma vez que quanto menor o preço, maior o alcance da política 

a um mesmo nível de gastos públicos As alternativas analisadas neste estudo (fim da 

marca, venda fracionada, controle de oscilação e nível de preços, subsídios cruzados e 

eliminação das etapas de distribuição e revenda) apresentam fortes riscos de 

desestruturação do setor de GLP. A análise feita no presente estudo afasta a presença 

de falhas de mercado que careçam de atuação específica para favorecer condições de 

barateamento do GLP: o produto tem elevada capilaridade, sendo utilizado por mais de 

90% das famílias, com acirramento competitivo assegurado pelo próprio regramento do 

setor com o instituto da portabilidade irrestrita (de marca e capacidade das embalagens). 

Sendo assim, estas medidas não apresentam relação de custo-benefício positiva para 

a sociedade, abrindo espaço para aumento de informalidades, risco à segurança e 

restrição de oferta dada a ameaça à viabilidade econômica da atividade, efeitos que 

pressionam o preço para cima, indo na contramão do desejado pela sociedade 

brasileira. 
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Diretora de Regulação Econômica e 
Políticas Públicas 
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Gerente de Projetos 
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Anexo II: Lei nº 14.237, de 19 de novembro 
de 2021 (Proposição Originária PL 
1.374/2021) e Decreto nº 10.881/2021 

LEI Nº 14.237, DE 19 DE NOVEMBRO DE 202152 

 

Institui o auxílio Gás dos 
Brasileiros; e altera a Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É instituído o auxílio Gás dos Brasileiros, destinado a mitigar o efeito do 
preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa renda. 

Art. 2º Poderão ser beneficiadas pelo auxílio Gás dos Brasileiros, na forma do 
regulamento, as famílias: 

I - inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo 
federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional; 
ou 

II - que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba 
o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

§ 1º O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas 
de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. 

§ 2º O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de famílias beneficiárias 
com as dotações orçamentárias existentes para o pagamento do auxílio. 

Art. 3ºAs famílias beneficiadas pelo auxílio Gás dos Brasileiros terão direito, a cada 
bimestre, a um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg (treze quilogramas) de 
GLP, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos 6 (seis) meses anteriores, conforme 
definição em regulamento. 

Parágrafo único. O pagamento do benefício previsto nesta Lei será feito 
preferencialmente à mulher responsável pela família, na forma do regulamento. 

Art. 4º São fontes de recursos do auxílio Gás dos Brasileiros: 

I - os dividendos pagos pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) à União; 

II - os bônus de assinatura previstos nos: 

 
52 Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.237-de-19-de-novembro-de-
2021-360896474>. Acesso em 16/12/2021.  
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a) inciso I do caput do art. 45 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e 

b) inciso II do caput do art. 42 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, 
ressalvadas: 

1. as parcelas eventualmente destinadas, na forma do inciso I do caput do art. 7º 
da Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e 
Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA); e 

2. a parcela transferida pela União, na forma do art. 1º da Lei nº 13.885, de 17 de 
outubro de 2019, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

III - a parcela referente à União do valor dos royalties, conforme disposto no art. 
42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010; 

IV - a receita advinda da comercialização de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos destinados à União, de que trata o art. 46 da Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010; e 

V - outros recursos previstos no orçamento fiscal da União. 

Art. 5º O art. 1º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"Art. 1º .................................................................................................................. 

§ 1º ....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................
..... 

II - financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo 
e do gás; 

III - financiamento de programas de infraestrutura de transportes; e 

IV - financiamento do auxílio destinado a mitigar o efeito do preço do gás liquefeito 
de petróleo sobre o orçamento das famílias de baixa renda. 

................................................................................................................................" 
(NR) 

Art. 6º O Poder Executivo compensará, por meio de transferência de renda, o valor 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre os botijões de 13 
kg (treze quilogramas) de GLP às famílias de baixa renda beneficiárias de programa de 
transferência de renda de caráter permanente do governo federal que não sejam beneficiárias 
do auxílio Gás dos Brasileiros. 

Art. 7º O Poder Executivo determinará a organização, a operacionalização e a 
governança do auxílio Gás dos Brasileiros, utilizando, no que couber, a estrutura do Programa 
Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, ou outros programas similares 
que o substituírem. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 5 (cinco) 
anos, produzindo efeitos desde a abertura dos créditos orçamentários necessários à sua 
execução. 

Brasília, 19 de novembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
Bento Albuquerque 
João Inácio Ribeiro Roma Neto 
 

**** 
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DECRETO Nº 10.881, DE 2 DE DEZEMBRO DE 202153 

Regulamenta o Programa Auxílio 
Gás dos Brasileiros, instituído 
pela Lei nº 14.237, de 19 de 
novembro de 2021. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84,caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
14.237, de 19 de novembro de 2021, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Este Decreto regulamenta o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, instituído 
pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021. 

Parágrafo único. A execução do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros observará o 
disposto neste Decreto e em atos editados pelo Ministro de Estado da Cidadania. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º Compete ao Ministério da Cidadania a gestão e a execução do Programa 
Auxílio Gás dos Brasileiros. 

§ 1º Compete ao Ministério da Cidadania a gestão e o implemento dos benefícios 
do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, respeitados os procedimentos previstos em atos 
editados pelo Ministro de Estado da Cidadania. 

§ 2º Observado o disposto no art. 38-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o Ministério da Justiça e Segurança Pública adotará 
as medidas necessárias para o estabelecimento e o compartilhamento de base de dados de 
mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas 
protetivas de urgência. 

§ 3º O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibilizará 
informações e prestará auxílio para o estabelecimento da base de dados a que se refere o § 2º. 

CAPÍTULO II 

DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS 

Seção I 

Da gestão de benefícios e do ingresso de famílias no Programa Auxílio Gás 

dos Brasileiros 

Art. 3º A gestão dos benefícios do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros 
compreende as etapas necessárias à transferência continuada dos valores referentes aos 
benefícios financeiros previstos na Lei nº 14.237, de 2021, desde o ingresso das famílias até o 
seu desligamento, e abrange os seguintes procedimentos: 

I - habilitação e seleção de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - CadÚnico para a concessão dos benefícios financeiros relativos 
ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros; 

 
53 Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.881-de-2-de-dezembro-de-
2021-364261567>. Acesso em 16/12/2021. 
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II - habilitação e seleção de famílias que tenham entre seus membros residentes, 
no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, 
nos termos do disposto nos art. 20 e art. 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para a 
concessão dos benefícios financeiros relativos ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros; 

III - administração dos benefícios, com vistas ao cumprimento da legislação relativa 
à implementação, à continuidade dos pagamentos e ao controle da situação dos benefícios 
financeiros; 

IV - monitoramento do ingresso das famílias no Programa Auxílio Gás dos 
Brasileiros, com a emissão de notificação sobre a concessão de benefício ao seu titular; e 

V - acompanhamento da rede de canais de pagamento disponibilizados às famílias 
beneficiárias durante o período de pagamento, das formas de saque utilizadas e da qualidade 
dos serviços prestados. 

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Cidadania editará ato a fim de estabelecer 
demais normas necessárias à gestão de benefícios do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. 

Art. 4º O ingresso e a permanência das famílias no Programa Auxílio Gás dos 
Brasileiros ocorrerão na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado da Cidadania, 
conforme os critérios de elegibilidade do Programa: 

I - após o registro dos integrantes no CadÚnico, por meio da apresentação de 
dados cadastrais atualizados e qualificados pelo gestor; ou 

II - após homologação, pelo gestor do benefício de prestação continuada da 
assistência social, de que haja membro residente no mesmo domicílio beneficiário do referido 
benefício de assistência social, nos termos do disposto nos art. 20 e art. 21 da Lei nº 8.742, de 
1993. 

Parágrafo único. Na hipótese de haver dados inconsistentes, até que as 
inconsistências identificadas sejam sanadas, as famílias a que os dados se referem poderão ser 
impedidas de ingressar no Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. 

Art. 5º São elegíveis ao Programa Auxílio Gás dos Brasileiros: 

I - todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per 
capita menor ou igual a meio salário-mínimo, inclusive as famílias beneficiárias de programas 
de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo; e 

II - as famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio 
quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos do disposto 
nos art. 20 e art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, que estejam ou não inscritas no CadÚnico. 

§ 1º Para fins de concessão do benefício financeiro do Programa Auxílio Gás dos 
Brasileiros, serão ordenadas, de acordo com os seguintes critérios, sucessivamente, as famílias 
elegíveis: 

I - cujo registro do CadÚnico tenha sido atualizado nos vinte e quatro meses 
anteriores; 

II - com menor renda per capita; 

III - com maior quantidade de membros na família; 

IV - beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; e 

V - com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da 
averiguação, quando disponíveis. 

§ 2º Com o estabelecimento e o compartilhamento da base de dados a que se 
refere o § 2º do art. 2º, serão priorizadas, para os fins de concessão do benefício financeiro do 
Programa Auxílio Gás dos Brasileiros e em precedência aos demais critérios previstos no § 1º, 
as famílias elegíveis com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o 
monitoramento de medidas protetivas de urgência. 
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Seção II 

Dos benefícios financeiros 

Art. 6º O benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros será pago no limite de 
um benefício por família beneficiária, de forma bimestral, no valor de cinquenta por cento da 
média do preço nacional de referência do botijão de treze quilogramas de gás liquefeito de 
petróleo. 

§ 1º Para as famílias inscritas no CadÚnico, o pagamento do benefício será feito 
ao responsável familiar, preferencialmente à mulher, a qual será previamente indicada no 
CadÚnico. 

§ 2º Para os casos de famílias não inscritas no CadÚnico com beneficiários do 
benefício de prestação continuada da assistência social, o pagamento será feito ao titular do 
benefício assistencial ou ao seu responsável legal. 

§ 3º A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicará em 
seu sítio eletrônico, mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses 
anteriores referente ao preço nacional do botijão de treze quilogramas de gás liquefeito de 
petróleo ao consumidor final, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços ou com outra 
fonte que venha a substituí-la. 

Art. 7º O benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros será pago às famílias 
elegíveis selecionadas com vistas a contribuir para a segurança alimentar, de modo a não ser 
necessária a prestação de contas da família pelo uso do recurso transferido. 

Art. 8º Para fins de cálculo da renda familiar mensal de que trata o inciso I 
do caput do art. 2º da Lei nº 14.237, de 2021, não serão computados como renda os benefícios 
financeiros concedidos pelo Programa Auxílio Brasil. 

Parágrafo único. Os valores transferidos às famílias beneficiárias do Programa 
Auxílio Gás dos Brasileiros não serão considerados como renda no âmbito do CadÚnico. 

Seção III 

Do pagamento dos benefícios financeiros 

Art. 9º Ato do Ministro de Estado da Cidadania regulamentará a operacionalização 
do pagamento de benefícios financeiros do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, 
especialmente: 

I - a divulgação do calendário de pagamento; e 

II - os procedimentos relativos aos meios de pagamento para saque dos benefícios 
financeiros, observado o disposto na regulamentação bancária. 

Parágrafo único. O pagamento das parcelas do Programa Auxílio Gás dos 
Brasileiros não deverá ultrapassar o período de sessenta dias de intervalo. 

Art. 10. A inclusão de família no Programa Auxílio Gás dos Brasileiros produzirá os 
seguintes efeitos, quanto ao pagamento dos benefícios financeiros e à comunicação à família 
beneficiária: 

I - registro dos benefícios financeiros em sistema eletrônico, com base nas 
informações constantes do CadÚnico e nos bancos de dados do benefício de prestação 
continuada da assistência social; e 

II - emissão de notificação da concessão do benefício financeiro à família por meio 
estabelecido em ato editado pelo Ministro de Estado da Cidadania. 

Art. 11. O pagamento do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros poderá ser 
acumulado com outros benefícios, auxílios e bolsas do Programa Auxílio Brasil. 

Seção IV 

Da administração dos benefícios financeiros 
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Art. 12. As famílias atendidas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros 
permanecerão com os benefícios liberados bimestralmente para pagamento, exceto nas 
hipóteses de bloqueio, de suspensão ou de cancelamento dos benefícios. 

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Cidadania disporá sobre as 
hipóteses de bloqueio, de suspensão ou de cancelamento do benefício do Programa Auxílio Gás 
dos Brasileiros. 

Art. 13. Para fins de recebimento dos benefícios financeiros do Programa Auxílio 
Gás dos Brasileiros, a revisão cadastral e de elegibilidade das famílias beneficiárias será 
realizada na forma estabelecida por meio de ato do Ministro de Estado da Cidadania. 

Parágrafo único. A revisão de elegibilidade de que trata o caput poderá ser 
realizada bimestralmente, na forma estabelecida por meio de ato do Ministro de Estado da 
Cidadania. 

Seção V 

Do agente operador 

Art. 14. Compete à Caixa Econômica Federal a função de agente operador do 
Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, nas condições estabelecidas em contrato. 

§ 1º O agente operador, com a anuência do Governo federal, poderá subcontratar 
instituição financeira para a realização do pagamento dos benefícios previstos neste Decreto. 

§ 2º Os contratos vigentes para a operacionalização do Programa Auxílio Brasil 
poderão orientar os serviços prestados pelo agente operador no âmbito do Programa Auxílio Gás 
dos Brasileiros e poderão ser aditivados com o objetivo de garantir a continuidade das 
transferências financeiras às famílias. 

§ 3º O agente operador poderá: 

I - fornecer a infraestrutura necessária à organização e à manutenção das 
informações cadastrais das famílias público-alvo do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros; 

II - fornecer infraestrutura necessária à organização e à manutenção de sistema de 
gestão de benefícios; 

III - fornecer serviços para a implementação do Programa Auxílio Gás dos 
Brasileiros, a gestão de benefícios e a geração da folha de pagamento; e 

IV - elaborar relatórios e fornecer as bases de dados necessários ao 
acompanhamento, ao controle, à avaliação e à fiscalização da execução do Programa Auxílio 
Gás dos Brasileiros. 

Art. 15. As despesas decorrentes dos procedimentos necessários à execução do 
disposto no art. 14 correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da 
Cidadania e aos encargos financeiros da União do Ministério da Economia. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 16. A concessão do benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros tem 
caráter temporário, pessoal e intransferível e não gera direito adquirido. 

Art. 17. A concessão preferencial do auxílio gás a que se refere o § 2º do art. 5º 
será realizada a partir do acesso a informações constantes de banco de dados mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 18. Para fins de implantação do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, 
excepcionalmente nos primeiros noventa dias, na concessão do benefício financeiro do 
Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, serão ordenadas, de acordo com os seguintes critérios, 
sucessivamente, as famílias elegíveis: 

I - beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; 
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II - com menor renda per capita; e 

III - com maior quantidade de membros na família. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 2 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
João Inácio Ribeiro Roma Neto 
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