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2014: UM ANO DE
FORTE ATIVIDADE REGULATÓRIA
O setor de Gás LP foi extremamente exigido em
2014, um ano marcado por debates regulatórios a
respeito de temas com impactos profundos para a
sociedade. Destacando-se, entre eles, a Lei de Penalidades e seus efeitos práticos, como a busca de
maior qualidade e segurança na prestação de serviços; soluções para a eficiência energética nas edificações residenciais e comerciais; e o entendimento
da atividade das distribuidoras nos portos.
Foi um ano em que o Sindigás precisou atuar de

Sergio Bandeira de Mello
Presidente do Sindigás

forma ágil, fincado no tripé insistência, consistência
e paciência. Foi também um tempo de construção
de diálogo com o governo em áreas tão sensíveis,
cujos reflexos afetam diretamente áreas jurídicas e
econômicas, e, ao mesmo tempo, multidisciplinares,

sumidor e em estudos nas áreas de inovação e tec-

que exigiram bastante do talento e do empenho das

nologia para desenvolver novas e melhores soluções.

distribuidoras por meio de seus recursos humanos e

Todo esse trabalho nos rendeu o reconhecimento do

técnicos.

cliente, que colocou o Gás LP, em termos de satisfa-

Muitos dos debates iniciados em 2014 se estenderão ao longo de 2015. Aos questionamentos fei-

ção, à frente de todos os demais produtos e serviços
testados.

tos, buscamos responder sempre a tempo e de forma

O ano de 2015 se apresenta também com muitos

consistente, com argumentos fundamentados que

desafios. Esperamos retomar o caminho do diálogo

mantêm o consumidor final e a sociedade no centro

com a sociedade nas questões cujos debates não

das preocupações. É para a satisfação do consumi-

se esgotaram no ano que passou. Temos instruções

dor em suas mais diversas expectativas que se volta

para focar na redução de gargalos e ineficiências e na

nosso interesse em qualquer discussão que envolva

diminuição do custo Brasil, em posicionar o Gás LP

o Gás LP.

como uma energia que pode, em muitos aspectos,

As marcas alcançadas em 2014, que muito nos

trazer benefícios para a sociedade, seja na melhoria

orgulha, são prova dessa atenção que o setor dedica

da saúde pública, na alavancagem de negócios, na

ao consumidor. Nossas associadas bateram recordes

eficiência energética, no desenvolvimento econômi-

na requalificação de recipientes, superando compro-

co e em tantas outras frentes.

missos feitos com a ANP, trazendo ainda mais em-

A todos que compartilham os desafios e as vitórias

penho na busca pela maior qualidade e segurança.

dessa nossa jornada, desejamos um 2015 de sucesso,

Investimos em pesquisa de comportamento do con-

prosperidade e muitas realizações.
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REVISÃO DAS NORMAS DA ANP RESULTOU
EM INTENSOS ESTUDOS SOBRE REGULAÇÃO
Levantamento de dados, pesquisas, análises, pareceres técnicos: o ano de 2014 foi marcado por uma
série de estudos na área de regulação. Parte desse
trabalho está relacionada ao processo de revisão,
proposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de algumas das normas
que regem a indústria do Gás LP. Todas as conclusões
foram reportadas à Agência como contribuição do
Sindigás para o aperfeiçoamento regulatório.
A ANP colocou em consulta pública, em 2014,
duas propostas de novas resoluções. A primeira trata da obrigatoriedade de formação e manutenção de
estoques semanais médios no produtor, importador
e distribuidor de Gás LP. Com o objetivo de analisar
profundamente essa questão, o Sindigás contratou

Outro ponto negativo é que a medida geraria custos

uma consultoria especializada para fazer um parecer

significativos em função dos investimentos neces-

econômico, com o objetivo de avaliar os benefícios

sários para aumento da capacidade de estocagem e

esperados, os custos envolvidos e, ao final, identificar

manutenção de estoques, impactando o custo final

o benefício da nova regulamentação para a sociedade.

do produto ao consumidor.

As informações coletadas e analisadas pela consul-

O Sindigás se posicionou de forma absolutamente

toria não permitiram identificar benefícios da aplica-

contrária a essa proposta de resolução colocada em

ção da regulamentação. Não se verifica, pelo estudo,

consulta pública, optando por indicar outras soluções

a necessidade de ampliar a capacidade de estocagem

ligadas a sistemas de aperfeiçoamento da gestão dos

e dos estoques de Gás LP no país, seja na distribuição,

estoques e oferta de produto nos diversos Pólos de

seja na produção/importação. Ao contrário, a capaci-

Suprimento. Todas nossas conclusões nos levaram

dade de estocagem atual não é plenamente utilizada

a inexistência de benefícios econômicos para a so-

por conta das dificuldades encontradas no fluxo e na

ciedade com as medidas, nem qualquer motivação

logística de entrega do produto pela Petrobras às dis-

econômica que sustente essas iniciativas apresenta-

tribuidoras. Sem contar que há grande capacidade de

das pela ANP. No entanto, a Agência, contrariando os

estocagem e de produto disponível nas revendas, o

pareceres técnicos, inclusive de organismos de go-

que reduz ainda mais a necessidade de aumento da

verno, e sem apresentar dados que comprovem ra-

capacidade de estoque ao longo da cadeia produtiva.

zões econômicas sustentáveis para tais obrigações,

As revendas têm capacidade de estocagem total de

manteve a publicação da norma, com alterações

cerca de 20 dias de demanda do mercado brasileiro.

mínimas. Ainda esperamos que sejam suspensos os
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A responsabilidade pela requalificação é e será sempre das distribuidoras,
que têm suas marcas nos recipientes, mas a revenda pode e deve auxiliar
para que erros de um processo industrial sejam corrigidos

efeitos dessa resolução, para então se criar de um ca-

forme resolução anterior da ANP (Resolução ANP nº

nal de diálogo, já oferecido pela ANP

40), de julho de 2014, e não só aos botijões de até 13

A segunda resolução colocada em consulta pú-

quilos. Além disso, a seleção dos recipientes deveria

blica estabelece um limite de tolerância para fins de

ser feita no produto pronto para a comercialização,

fiscalização na avaliação de botijões de até 13 quilos

já liberado da linha de produção da distribuidora, que

de capacidade. A medida prevê que, para um lote de

podem ser encontrados nas instalações das distribui-

100 recipientes, a amostra somente será aprovada

doras, em veículos (no seu pátio ou em trânsito para

caso apresente menos de 1% deles fora de conformi-

as revendas) ou em depósitos próprios e dos reven-

dade, ou seja, apenas um, não atenda ao requisito de

dedores. O Sindigás defende que é preciso estabe-

elegibilidade para requalificação, mesmo com o lote

lecer critérios para separação e coleta das amostras.

aprovado, o indivíduo não conforme é impedido de

Outra coisa importante, para que fique claro o posi-

seguir para comercialização. De acordo com cálcu-

cionamento do Sindigás e suas associadas quanto ao

los estatísticos de consultoria especializada contrata-

tema, diz respeito à responsabilidade da revenda, que

da pelo Sindigás, supondo que na população total o

em nossa visão deve ser a de separar eventuais reci-

percentual de recipientes fora da especificação seja

pientes que lhes tenham sido fornecidos e sejam ele-

de 1%, a chance de que em uma amostra de 100 re-

gíveis para comercialização. A responsabilidade pela

cipientes, dois ou mais estejam fora da especificação

requalificação é e será sempre das distribuidoras que

é de 26,4%. Significa que, apesar da população estar

tem suas marcas nos recipientes; no entanto, este

dentro da conformidade, existe uma chance de 26,4%

importante elo da cadeia de distribuição do Gás LP,

de o distribuidor ser autuado, o que é altíssimo.

que é a revenda, pode e deve auxiliar para que erros

Para que o percentual limite de 1% em uma amos-

de um processo industrial sejam corrigidos, já que faz

tra de 100 recipientes só resulte em autuações em 1%

o varejo deste importante produto. O Sindigás, en-

dos casos, o percentual de recipientes fora da especi-

tende, ainda, que a revenda não deve ser autuada por

ficação na população total deverá ser de 0,27%. Assim,

eventual fiscalização que tenha esse foco, devendo

se o objetivo dessa resolução for limitar o erro a 1% de

ser apenas notificada a proceder a devolução dos re-

recipientes fora da especificação na população total,

cipientes à distribuidora fornecedora.

as amostras de 100 recipientes deverão observar uma

Para a entidade, o fundamental é que, no momento

tolerância de até 3,31% de recipientes inadequados, ou

da entrega desses botijões ao consumidor final, a tole-

seja, aproximadamente três recipientes em 100.

rância seja zero, mas somente no momento de entrega

De acordo com entendimento do Sindigás, há al-

final, onde temos uma operação unitária, antes disso

guns aspectos que precisariam ser revistos. O critério

todo o processo é intensivo e de múltiplas manipula-

previsto na proposta de resolução deveria ser apli-

ções, e erros devem ser aceitos para efeito de penaliza-

cado a todos os recipientes de até 250 quilos, con-

ção, como é feito em qualquer atividade industrial.
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ATIVIDADE DAS DISTRIBUIDORAS NOS
PORTOS COMEÇA A SER COMPREENDIDA
As discussões sobre a nova regulação do setor
portuário aos processos de licitação das instalações
de Gás LP no porto de Santarém e no Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém, tiveram continuidade
em 2014 e lugar entre as preocupações do setor. Desde que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) colocou em consulta pública, ainda em 2013,
editais para licitação das áreas nas quais estão ou poderão ser instaladas distribuidoras de Gás LP, o Sindigás iniciou uma série de estudos com vistas a analisar
todas as implicações dos editais em questão.
Em avaliação dos documentos postos em consulta pública, o Sindigás fez uma série de alertas sobre
o entendimento equivocado das atividades exercidas
pelas distribuidoras (enchimento de botijões e sua
distribuição) como atividades portuárias, o que aumentaria os custos dos produtos para os consumidores finais atendidos a partir de Belém. Isso porque o
valor de locação das áreas no porto pelas empresas,
em torno de R$ 100 mil, subiriam, após essa medida,
para R$ 1,2 milhão.
Ao longo do debate, e com apoio de diversas entidades, ficou claro que uma atividade instalada em
porto público não tem obrigatoriamente a movimentação de cargas como atividade fim; sendo assim, o
cálculo de arrendamento com base no valor de face
do faturamento dessas empresas é equivocado. Sim-

um melhor entendimento sobre a forma como deve-

plesmente não se pode extrair de um estudo de via-

rão ser cedidas as áreas, nos portos públicos, em que

bilidade econômica uma “receita portuária” de uma

inexista atividade portuária, como objetivo fim. Ainda

atividade que não presta serviço portuário. As primei-

temos um caminho a percorrer, mas acreditamos ter

ras tentativas de cálculo levaram a um incremento

avançado muito para uma retomada dos investimen-

inaceitável dos custos para a sociedade.

tos nas instalações das associadas ao Sindigás, que

Após longo e profícuo debate, acreditamos que
estamos, por meio de regulamentação, chegando a

hoje encontram baixa segurança jurídica para fazer
os aportes necessários.
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DEBATES POR UMA PROFUNDA
REVISÃO NA LEI DE PENALIDADES
A fiscalização das atividades da indústria brasileira
de petróleo e gás é exercida pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com
base na Lei nº 9.847/99, também conhecida como
Lei de Penalidades. Esta Lei de Penalidades, especialmente pela rigidez de algumas de suas sanções,
ganhou destaque especial nos debates do setor de
Gás LP ao longo de 2014. A Comissão de GLP do IBP
(Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis) realizou, com o apoio do Sindigás, em agosto de
2014, um encontro entre representantes da ANP, do
mercado e consultores externos, para discutir pontos importantes dessa legislação. (Veja a publicação
sobre o debate realizado no IBP). Uma das sanções
mais duras dessa lei é a revogação de autorização de
funcionamento de uma empresa, em decorrência de
um quantitativo de reincidências em dois tipos de infrações nela previstas (preceitos de segurança e qua-

vidades da indústria do Gás LP são extremamente

lidade de produtos).

dinâmicas e têm grande capilaridade, portanto, não

A Lei de Penalidades se aplica não só às distri-

podem garantir não conformidade zero. O processo

buidoras de Gás LP, mas também aos demais agen-

de busca da conformidade é e deve ser continuado,

tes regulados pela ANP. O setor de distribuição de

mas é necessário compreender que há um enorme

Gás LP chama atenção para a rigidez desse tipo de

volume de operações, o que aumenta muito essa

sanção – revogação de autorização –, que promo-

possibilidade de erros. Por conta de tudo isso, o se-

ve um afastamento do viés educativo, o mais ade-

tor acredita que as penas aplicadas devam produzir

quado, na opinião do setor, para corrigir condutas

um efeito educativo, antes de meramente punitivo.

e melhorar o mercado para os consumidores, em

A discussão no IBP pôs em cheque justamente a im-

direção ao caráter apenas punitivo, sobretudo por-

possibilidade de uma pena (capital) de revogação,

que a pena de revogação é aplicada por quantidade

relacionada apenas ao quantitativo de infrações,

de infrações e não por gravidade de um conjunto de

produzir efeitos educativos.

condutas.

Para amenizar os impactos punitivos da legislação,

O Sindigás entende que é preciso revisar a lei de

no fim de 2014, a ANP editou a Resolução 64/14 que

forma a dar à ANP condições de graduar as pena-

estabeleceu critérios para afastamento da aplicação

lidades e definir os critérios de segurança. As ati-

da reincidência, tanto para revogação de autorização
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quanto para o agravamento da penalidade. Esta reso-

dicialização de grande parte das autuações sofridas.

lução previu então que, para efeitos de reincidência,

Agora, com a abertura da possibilidade de que, com

não serão consideradas condenações anteriores se

o pagamento das multas lavradas, todo esse passivo

entre a data do cumprimento pecuniário da pena ou

seja desconsiderado para efeitos de reincidência, esta

sua extinção e do cometimento de uma infração em

é mais uma decisão que os agentes regulados preci-

julgamento tiver decorrido período de tempo igual

sam tomar: pagar ou não todas as multas existentes?

ou superior a dois anos. Esse intervalo de tempo po-

O entendimento do Sindigás é de que a Lei de Pe-

derá ser reduzido para seis meses se o infrator tiver

nalidades está ultrapassada, por diversas razões, e o

efetuado o pagamento da multa imposta pela ANP

ideal seria que se conferisse à ANP, no âmbito de seu

em decisão de primeira instância administrativa.

poder regulatório, a competência para editar uma

A segunda modificação é que a aplicação da pe-

norma estabelecendo os tipos infracionais e multas

nalidade fica restrita ao estabelecimento infrator e

decorrentes, sem a obrigação de revogação da au-

não à empresa. Seguramente, essa Resolução 64/14

torização, em decorrência de simples reincidência

auxilia na regulamentação da aplicação da Lei de Pe-

infracional. A revogação sempre poderá acontecer,

nalidades, mas, ante o caráter eminentemente puni-

respeitando-se o devido processo legal a ser instau-

tivo dessa lei, e por implicar no risco de várias interdi-

rado. A ANP tem instrumentos adequados para revo-

ções e revogações de autorizações de distribuidoras

gar a autorização de agentes regulados com infra-

e revendas, houve um estímulo muito grande à ju-

ções frequentes, até porque a autorização é precária.

Com a abertura da possibilidade
de que, com o pagamento das
multas lavradas, todo esse passivo
seja desconsiderado para efeitos
de reincidência, esta é mais uma
decisão que os agentes regulados
precisam tomar: pagar ou não
todas as multas existentes?
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REQUALIFICAÇÃO DE RECIPIENTES
BATE TODOS OS RECORDES EM 2014
O Programa Nacional de Requalificação bateu to-

lhões de botijões de 13 quilos. Desse total, quase

dos os recordes em número de recipientes requalifica-

25% foi realizado nos últimos três anos, ou desde

dos no ano de 2014. As empresas investiram no período

quando começou a terceira fase do programa, que

mais de R$ 540 milhões nessa iniciativa e na aquisição

se diferencia das demais por não ter metas estabe-

de novos vasilhames. Foram alvo do programa mais de

lecidas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Na-

15 milhões de botijões de 13 quilos. O recorde anterior

tural e Biocombustíveis (ANP).

foi em 2011, quando quase 12,7 milhões de botijões ti-

Os números indicam que, mesmo sem a exigência

nham sido requalificados. Nos segmentos de 20 quilos

de cumprir metas da agência, as empresas continuam

e 45 quilos, o programa também alcançou suas melho-

demonstrando forte comprometimento com o progra-

res marcas, com 74,8 mil e 238,4 mil recipientes requa-

ma. Na primeira fase, de 1997 a 2006, a ANP estabeleceu

lificados, respectivamente. O aumento percentual, na

que 68,8 botijões de 13 quilos deveriam ser requalifica-

comparação com 2013, foi de 20%, no caso dos vasi-

dos; as empresas atingiram 68,7 milhões. Na segunda

lhames de 20 quilos, e de 38% para os de 45 quilos.

fase, a meta foi largamente superada: os 41,6 milhões

1ª Fase
Meta ANP
68.826.641

2ª Fase
Meta ANP
41.691.721

12.693.687

12.556.994

10.311.213

9.266.469

7.755.313

6.809.237

7.569.254

6.507.897

7.378.039

7.313.510

7.921.393

8.200.137

5.784.361

Realizado
68.698.354

11.623.363

REQUALIFICAÇÃO (P13)

3.459.213

Realizado
40.356.421

Realizado
56.451.726

15.579.992

em 56,4 milhões ao fim do período de 2007 a 2011.

12.169.432

desde 1997, quando foi lançado, mais de 165,4 mi-

que deveriam ser alcançados pelo programa resultaram

12.606.997

Em sua terceira fase, o programa já requalificou,

Atual
Meta Cias.
33.119.486

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total estimado de botijões existentes em dezembro/2014: 109.217.798
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2ª Fase

59.816

66.102

2ª Fase

1.819

2002

1.208

2001

2.316

2000

2.471

1999

356

895

1998

879

1.479

1997

2.673

133

11.499

26.303

38.635

1ª Fase

49.332

63.196

REQUALIFICAÇÃO (P20)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total estimado de P20 existentes em dezembro/2014: 503.913

238.468

REQUALIFICAÇÃO (P45)

148.074

2012

2013

2000

2003

2004

2005

2006

2007

71.713

52.083

32.804

17.629

2002

20.971

2001

13.446

6.711

1999

3.259

1998

11.920

7.300

1997

18.721

5.084

99.026

151.191

2ª Fase

138.539

2ª Fase

131.042

1ª Fase

2008

2009

2010

2011

2014

Total estimado de P45 existentes em dezembro/2014: 1.507.967
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AVANÇOS NO PROGRAMA DE
ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES
A primeira vitória do Programa Brasileiro de Etique-

25%, enquanto que em prédios novos (nos quais a efi-

tagem (PBE) – uma parceria entre o Inmetro e o Procel

ciência energética é pensada desde a fase de projeto)

Edifica, da Eletrobras – foi a determinação pelo Minis-

pode alcançar até 50%.

tério do Planejamento de que prédios da administra-

Para os demais tipos de edificações, ainda há bar-

ção pública federal, de acordo com a Instrução Nor-

reiras a serem vencidas, contra as quais o Sindigás vem

mativa MPOG/SLTI 02/2014, a serem construídos ou

trabalhando intensamente, em parceria com o Inme-

reformados, tenham etiquetagem quanto à conserva-

tro, poder público e com a academia. Uma delas é

ção de energia. Isso significa que, ao almejar a classifi-

pelo maior envolvimento do setor da Construção Civil,

cação máxima de eficiência energética da edificação,

que se faz também imprescindível. O Sindigás acredi-

o nível A, será um pré-requisito obrigatório o uso de

ta que é preciso sensibilizar as construtoras para criar

gases combustíveis para o aquecimento de água.

entre elas a cultura da etiquetagem. É preciso que elas

O setor de Gás LP comemorou a notícia, visto que

entendam que seus empreendimentos, com a classi-

esse é um primeiro passo para que a etiquetagem de

ficação A, serão não só mais eficientes, mas também

edificações, até o momento opcional, se torne man-

mais valorizados por investidores e futuros usuários.

datória. E o governo mostra empenho, por meio de

A certificação não obriga o uso de uma ou outra

seu próprio exemplo, em sinalizar o caminho correto

energia, mas dá ao consumidor a opção de buscar a

no uso mais racional da energia, especialmente a elé-

forma mais eficiente de manter suas conquistas em

trica, cada vez mais escassa e cara, sem abrir mão do

conforto, comodidade e qualidade de vida.

conforto dos usuários.

Na outra ponta, o Sindigás também tem fomenta-

Para tanto, várias soluções, como o uso do Gás

do iniciativas no sentido de ampliar o debate para que

LP no aquecimento de água e em outras aplicações,

a sociedade brasileira, a exemplo do que está aconte-

como a climatização de ambientes, devem ser pen-

cendo no mundo todo, entenda que a eficiência ener-

sadas desde a fase do projeto arquitetônico, passando

gética é um requisito obrigatório para as nações que

pela construção, até à utilização final. No entanto, a

querem crescer e se manter competitivas.

maioria das edificações brasileiras apresenta desperdício de energia por não considerar outras alternativas
energéticas, como o Gás LP.
As edificações públicas, comerciais, residenciais e
de serviços representam cerca de 50% do consumo de
energia elétrica no Brasil. Grande parte dessa energia
é destinada a prover conforto ambiental aos usuários,
por meio de sistemas artificiais de iluminação, climatização e aquecimento de água. O potencial técnico
de economia em edificações existentes é estimado em
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do projeto arquitetônico
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PESQUISA, CAMPANHA, EVENTOS E
PUBLICAÇÕES: GÁS LP EM DESTAQUE
Com o objetivo de dar mais visibilidade ao setor e

A pesquisa ouviu 750 consumidores porta a porta,

ao Gás LP, disseminar informações, desfazer mitos e

de todas as classes sociais em todas as regiões do

se aproximar mais do consumidor final, o Sindigás fez

Brasil. Foram entrevistados consumidores de todos

em 2014 vários investimentos na área de comunica-

os estados brasileiros, de todas as classes sociais, ma-

ção. Um dos destaques foi o Estudo Estratégico sobre

joritariamente da classe C (46%) e com idades entre

o Perfil do Consumidor de Gás LP, desenvolvido pelo

30 e 49 anos (53%).

instituto de pesquisa Copernicus, que permitiu, prin-

A maioria (43%) compra um botijão de gás uma

cipalmente, aferir o nível de conhecimento e a per-

vez por mês, enquanto 29% compram uma vez a

cepção do consumidor final sobre aspectos impor-

cada dois meses; também são maioria aqueles que

tantes do mercado, identificar o grau de satisfação

moram em casa de rua, 71%. Esse é o mesmo per-

com o serviço de distribuição de gás e os fatores que

centual de consumidores que tem o botijão instalado

motivam a compra do Gás LP pela marca.

pelo entregador e a quase totalidade (89%) paga em
dinheiro.
A pesquisa aferiu também que 75% preferem
comprar por telefone e 85% escolhem a marca ao
comprar por telefone. Em relação à marca, os consumidores dizem que as conhecidas são as mais confiáveis e que é importante que ela esteja estampada no
botijão. A preferência do consumidor, que costuma
comprar sempre do mesmo revendedor, é por aquele
que entrega mais rapidamente.
Outro dado curioso é que há um aumento do
percentual do uso da internet pelos consumidores
na hora da compra. Em 2014, 69% dos consumidores
já compram o produto pela internet, sendo que 51%
deste universo o fazem pelo smartphone. Em 2010, o
percentual de compras pela internet era de 42%. Patricia Maschio, presidente da Copernicus, destacou,

SINDIGÁS
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Energia, Saúde, Desenvolvimento Indústria e Comércio,
além da ANP, do Inmetro, da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a World
LPG Association. No encontro, foram debatidas a capilaridade do Gás LP, presente em todos os municípios
brasileiros, e a ampliação do papel do Gás LP na matriz
energética brasileira, com ênfase nas novas aplicações
do energético e no seu uso no agronegócio.
Em setembro, o Sindigás promoveu a 5ª edição
do Encontro Nacional de Gás LP (Enagás), que pela
primeira vez foi realizado em Salvador. O encontro
contou com a presença da diretora geral da ANP,
Magda Chambriard, entre outras personalidades do
setor. Na ocasião, a diretora afirmou que o Gás LP
tem uma “contribuição inestimável” para a sociedaEncontro do Fórum Permanente do Gás LP, em Brasília

de, com atuação em 95% dos domicílios brasileiros.
Ressaltou ainda que, em 2013, o setor contou com
um faturamento de R$ 22 bilhões e que há proje-

ainda, que na percepção do consumidor não é so-

ções de dobrar a produção de petróleo no Brasil,

mente o preço que conta: “Os compradores querem

em menos de 10 anos, e levantou a possibilidade,

encontrar valor no produto, o que inclui não só pre-

em função desse excedente, de liberar o uso do gás

ço, mas o melhor custo/benefício”, afirmou.

para outros usos.

Outro resultado importante aferido pela pesquisa

Durante o encontro, foram debatidos a importân-

é que a distribuição e revenda de botijão de gás foi

cia da capilaridade do setor para atender mais rapida-

o serviço melhor avaliado pelos consumidores e foi o

mente o consumidor final; as ineficiências logísticas a

único que conseguiu atingir o nível máximo do índice

serem eliminadas, medidas para retenção de talentos

de satisfação do consumidor, segundo metodologia

e o combate ao comércio informal de Gás LP.

da pesquisa, que é de 5, em uma escala que vai de 1 a
5. O consumidor também mostrou estar satisfeito com

PUBLICAÇÕES

os atributos avaliados sobre a distribuição do Gás LP:

Mais uma cartilha “Gás LP no Brasil” foi produzida

agilidade da entrega e instalação; segurança em rela-

em 2014. Acesse a Cartilha na íntegra. O nono volume

ção ao produto; confiança em relação ao revendedor.

teve como tema Gás LP – Energia versátil para a Indús-

Acesse a pesquisa da Copernicus na íntegra.

tria e o Comércio. Lançada no Enagás, a cartilha foca,
em 29 perguntas e respostas, as múltiplas aplicações do

EVENTOS

produto na indústria e no comércio e suas vantagens

Abrindo a agenda de eventos institucionais, o 6°

sobre outras fontes de energia. A publicação, com 2

Encontro do Fórum Permanente do Gás LP, realizado

mil exemplares de tiragem, foi distribuída gratuitamen-

em março, na capital federal, contou com a participa-

te para consumidores desses segmentos e potenciais

ção de 50 representantes de ministérios, como Minas e

clientes, além de autoridades e profissionais do setor.

12

SINDIGÁS

BALANÇO SINDIGÁS 2014

Com as campanhas de comunicação nas rádios e nos
portais, o Sindigás conseguiu aumentar em 300% o
número de acessos ao seu portal.

Para ressaltar as inovações no uso do Gás LP, o

o número de acessos ao seu portal. O resultado mos-

Sindigás preparou uma publicação sobre as soluções

tra que o público atingido pela campanha teve inte-

criativas para uso dessa energia “em lata” que move o

resse em obter mais informações sobre o Gás LP na

Brasil. A publicação mostrava como um produto que

página da entidade.

existe há décadas vem se reinventando para atender

Encerrando o ano, o Sindigás iniciou em dezem-

cada vez mais e melhor as necessidades dos usuários.

bro uma campanha educativa de combate à venda

Entre as novidades apontadas estão: atendimento ao

informal de Gás LP na Bahia, com a divulgação de

cliente, com medição individualizada; compra por

spots em rádios locais. A campanha foi direcionada

smartphone; medição remota do nível de gás no

à conscientização da população sobre os perigos da

tanque dos clientes empresariais; secador móvel de

venda irregular de Gás LP e alertava para os riscos do

grãos, movido a Gás LP, para secagem e limpeza dos

armazenamento irregular do produto.

grãos; controle de pragas com sistema de combustão de Gás LP e transporte de botijões em balsas especiais para atendimento de populações ribeirinhas
da Amazônia.
CAMPANHA DE MÍDIA
O Sindigás reeditou em 2014 uma campanha
institucional de rádio, que repetiu o sucesso da anterior. Entre os meses de maio/junho e outubro/
novembro, o Sindigás veiculou nas rádios CBN e
BandNews boletins de 60 segundos, com o presidente do Sindigás, tratando de vários temas. Entre
eles, destacam-se eficiência energética, segurança,
novos usos do Gás LP, distribuição e logística e atendimento ao consumidor. Anúncios para veiculação
on-line, também com foco institucional, foram inseridos em dois portais especializados em construção, o PiniWeb e o ArcoWeb.
Com as campanhas de comunicação nas rádios e
nos portais, o Sindigás conseguiu aumentar em 300%

A diretora geral da ANP, Magda Chambriard,
participou do 5º Enagás, em Salvador

SINDIGÁS
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TRABALHOS PREMIADOS: MAIS INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA PARA A INDÚSTRIA DO GÁS
O Sindigás foi um dos
grandes vencedores do Prêmio GLP de Inovações e Tecnologia 2014, concedido em
dezembro pelo Projeto GLP,
entidade que reúne empresas e profissionais do setor.
As premiações são um reconhecimento ao esforço do
Sindigás e de seus parceiros – a academia, consultorias e profissionais de

para o sucesso do Prêmio GLP tem sido fundamen-

empresas distribuidoras associadas –, que, juntos,

tal, tanto pela divulgação do prêmio quanto pela sua

se propuseram a buscar soluções e melhorias em

participação efetiva. Nesta última edição, o Sindigás

diferentes campos onde o Gás LP é ou pode ser

concorreu com seis cases de excelente conteúdo,

utilizado.

representando uma importante contribuição para o

A entidade levou o ouro na categoria Meio Am-

mercado dos gases combustíveis”, avalia Nery.

biente, com a apresentação do trabalho Metodolo-

“É importante destacar a participação do Sindi-

gia de cálculo de emissões de poluentes na distri-

gás, uma entidade de classe, no desenvolvimento

buição de Gás LP; e garantiu a prata na categoria

desses trabalhos, pois enxergamos que esses tra-

Segurança, com o estudo Impacto da presença de

zem benefícios à sociedade, ao governo e à indús-

veículos transportadores em revendas de Gás LP. Na

tria de Gás LP”, afirma Adriano Loureiro, Gerente

categoria Especial, o Sindigás também recebeu prê-

Técnico do Sindigás. Os estudos premiados, ele

mios. Em Infraestrutura, com o trabalho Edificação

acrescenta, demonstram a preocupação dessa en-

eficiente e a contribuição dos gases combustíveis;

tidade com a Segurança e o Meio Ambiente. “Mos-

Em Aplicações do Gás LP, com dois trabalhos: Es-

tramos que o Gás LP é uma energia excepcional,

tudo comparativo da infraestrutura e uso do ener-

capaz de contribuir para uma matriz energética re-

gético (eletricidade e Gás LP) para aquecimento de

sidencial mais limpa, ao substituir a lenha, e ainda

água em uma edificação residencial; e PNEf – Pla-

contribuir para o uso mais nobre da energia elétri-

no Nacional de Eficiência Energética – Ampliação

ca, explica Loureiro.”

da participação do Gás LP no aquecimento de água.
(link para todos os trabalhos)

A premiação foi lançada em 2010 e, desde então, o
Sindigás já conquistou seis prêmios. Em 2014, a entidade

O coordenador executivo do Projeto GLP de Tec-

inscreveu seis dos 37 trabalhos que concorreram no to-

nologia e Inovação, João Nery, destaca a atuação

tal. O regulamento do Prêmio GLP 2015 já está disponível

do Sindigás no prêmio. “A contribuição do Sindigás

no site www.gasescombustiveis.com.br/premioglp.
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A IMPORTÂNCIA DA AGENDA NA
COMUNICAÇÃO COM ENTES PÚBLICOS
Por Felipe Onei Oppelt
Graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasíla (UnB), atualmente
é gerente executivo da Umbelino Lôbo Assessoria e Consultoria, onde, há sete
anos, dentre outros temas, é responsável pelo monitoramento estratégico da
temática de combustíveis

Não há setor da economia livre da intervenção es-

a sociedade como um todo.

tatal. A afirmação pode até soar como uma obviedade

Nesse sentido, cientes de tais

que retoma os autores clássicos do contratualismo,

efeitos, os diversos entes pri-

mas trata-se de preceito central para o desenvolvi-

vados têm mais que o direito, mas o dever de con-

mento do planejamento estratégico de empresas e

tribuir com informações claras e consistentes para

outros entes da sociedade civil organizada.

a melhor condução do processo decisório público.

Estudo divulgado pela Consultoria Empresa-

Para tanto, e objetivando a construção de um ca-

rial McKinsey & Company em sua pesquisa anual é

nal efetivo de comunicação com os diversos órgãos

extremamente ilustrativo para a comprovação do

do Poder Público, é essencial que os atores privados

ponto levantado anteriormente. De acordo com os

estabeleçam agendas políticas prioritárias alinhadas

autores, que ouviram diversas empresas sediadas na

com o cenário político-econômico e inseridas nos

União Europeia, opinião da qual compartilhamos, o

respectivos planejamentos estratégicos.

impacto do intervencionismo governamental é va-

A elaboração de tais agendas deve considerar,

riável a depender do setor econômico. Em setores

para além do cenário destacado e suas variáveis ine-

ligados à indústria de forma geral, o efeito pode ser

rentes, a efetiva identificação de temas prioritários

de até 30% do EBITDA – lucros sem juros, impos-

com potencial impacto para os diversos entes.

tos, depreciação e amortização. Considerando áreas

Considerando que as diversas temáticas ou

mais reguladas, o efeito é ainda mais significativo.

issues possuem ciclos de vida específicos, o ideal é

Em instituições financeiras a soma pode ultrapassar

que a atuação se dê no início, quando as posições

50% e, de acordo com uma concessionária de ser-

ainda não são definitivas. Para melhor elucidar im-

viços públicos, o montante contínuo dos efeitos re-

porta mencionar especificamente as fases compo-

gulatórios durante a vigência do contrato foi de mais

nentes dos referidos ciclos: potencial – a temática

de 1,5 bilhão de euros.

ainda não está na agenda de discussões; emergen-

Certamente que o impacto referido pode ser di-

te – o assunto, motivado por algum acontecimento

rimido ou, até mesmo, revertido em efeitos positi-

externo, começa a ser debatido; avançado – o tema

vos paras os diversos setores da economia e para

já é discutido formalmente por grupos identificados
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e com cobertura da mídia; e normativo – o issue já é
normatizado através de legislação específica.
Nessa linha, vale citar aqui visão destacada por
Gilberto Galan, segundo o qual “O timing perfeito
para as empresas neutralizarem um issue é antes

No âmbito do Poder Legislativo,
o Sindigás não se absteve em
discutir pautas regulatórias
diversas, apresentando

que ele se torne politizado, que as emoções alcancem alta temperatura e que a mídia seja envolvida.”
Desse modo, a agenda prioritária aqui destacada

aos representantes eleitos

permite a antecipação de temas e o efetivo planeja-

informações claras sobre

mento pelos entes privados, seja para uma atuação

a complexa atividade de

direta junto aos órgãos públicos pertinentes ou para
a efetiva participação nas discussões organizadas
por entidades de classe que os representem.

distribuição do energético

A opção pela atuação direta ou através de entidades representativas, não obstante o elevado grau
de legitimidade decorrente da representação setorial,
depende da política interna da empresa ou ente privado e, até mesmo, da verificação de consenso setorial. Aspecto que, entretanto, não se sobrepõe à im-

menta essencial para a participação democrática, e

portância da elaboração de uma agenda consistente,

desenvolvido uma pauta colaborativa com os prin-

objetivando a efetiva comunicação e contribuição

cipais órgãos regulatórios do setor. Nesse aspecto

com o processo de formulação de políticas públicas.

podem ser destacadas, dentre vários outros casos, a

O Sindicato dos Distribuidores de Gás Liquefei-

apresentação de estudos técnicos embasados sobre

to de Petróleo – SINDIGÁS, através da participação

os impactos econômicos da nova legislação portuá-

de seus associados e de seu corpo técnico, alinhado

ria e da proposta de criação de parâmetros de esto-

com as melhore práticas de Relações Governamen-

ques médios de gás.

tais, tem contribuído ativamente para o avanço das
discussões relacionadas ao setor.

No atual cenário de crise econômica, agravado
pela instabilidade política gerada por uma sucessão

No âmbito do Poder Legislativo, a entidade não

de escândalos de corrupção e pelas claras dificul-

se absteve em discutir pautas regulatórias diversas,

dades de articulação do Governo Federal no Con-

apresentando aos representantes eleitos informa-

gresso Nacional, tal trabalho ganha importância. Ou

ções claras sobre a complexa atividade de distri-

seja, é ainda mais essencial o desenvolvimento de

buição do energético e, principalmente, não dei-

uma agenda prioritária clara, como forma de se evi-

xando de trazer luz para os principais gargalos do

tar o avanço de pautas negativas e de se aprovei-

setor através de agendas positivas, tais como o tra-

tar as janelas de oportunidade que possam surgir,

tamento tributário e as defasadas restrições de uso

alimentando o ciclo virtuoso de comunicação entre

impostas ao Gás LP. Na esfera do Poder Executivo,

entes públicos e privados, condição essencial para a

de mesmo modo, tem participado efetivamente dos

democracia e para a defesa dos interesses maiores

processos de consultas públicas pertinentes, ferra-

da sociedade.
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