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APRESENTAÇÃO

Combater a pobreza energética
é questão de saúde pública
Nos períodos de crise econômica
e redução da renda, uma parcela significativa das camadas sociais menos
favorecidas, que já convive com fortes limitações orçamentárias, perde o
acesso ao GLP, um bem essencial à
qualidade de vida e ao bem-estar das
famílias. A pobreza energética tem entre uma de suas faces a substituição
do gás de cozinha por combustíveis
inapropriados para a cocção, entre
eles a lenha “catada”, como restos de
madeira, caixotes, gravetos.
O uso da lenha e de outros combustíveis perigosos para o preparo
de refeições gera riscos de acidentes
domésticos e uma gama imensurável
de problemas à saúde. A queima da
lenha provoca uma fumaça altamente tóxica que pode causar doenças
cardíacas, acidente vascular cerebral,
doença pulmonar crônica e câncer
de pulmão, entre muitos outros problemas. Dados da OMS revelam que
pelo menos 4,3 milhões de pessoas no mundo morrem por causa da
queima de combustíveis sólidos em
fogões improvisados.
Como resultado de restrição da
renda, e não de uma inadequação de

preço, que é livre e pode flutuar tanto
para cima quanto para baixo, a dificuldade de acesso ao botijão precisa
ser alvo de políticas públicas. Os programas sociais podem ser um mecanismo bastante efetivo de redução da
pobreza energética, desde que visem
o combate à lenha. Por isso, é preciso
que o benefício tenha destinação específica, ou seja, só possa ser utilizado na compra do botijão de gás para
que não haja desvio de finalidade.
Não há soluções mágicas ou fáceis
para problemas complexos como
este. Por isso, esta edição da cartilha
se debruça sobre o tema sob diferentes ângulos. Certamente, vai ajudar os
leitores a conhecer os mecanismos
da formação do preço do botijão e
entender por que não existem saídas
simplistas para o problema.
Boa leitura!

Sergio Bandeira de Mello,
presidente do Sindigás
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1

O que torna o GLP um
energético essencial para
as famílias brasileiras?

2

Por que o GLP deve ser
considerado um produto
de primeira necessidade?

giões urbanas, rurais e mesmo àquelas
mais remotas. A intensa capilaridade
se dá por um eficiente e complexo sistema de distribuição e comercialização, que atende a rigorosos requisitos
de segurança, regularidade e qualidade em suas operações. Além disso, sua
embalagem possui instalação simples
e não se deteriora durante o tempo
de armazenamento, ao contrário de
outros combustíveis. Outro ponto importante: o GLP é uma energia limpa,
amiga do meio ambiente.

O potencial do GLP em residências
é bastante expressivo, sendo utilizado
do fogão aos aquecedores de água e
aparelhos domésticos. Nenhuma outra
fonte energética se equipara ao GLP
quando se observam características
como multiplicidade de uso, abrangência territorial de distribuição, confiabilidade, segurança e facilidade na armazenagem e transporte. Seja no preparo
dos alimentos – e frente a outras energias de uso doméstico para este e outros fins – o GLP é sempre uma opção
versátil, segura e econômica.
Por ser facilmente transportável,
sem necessidade de gasodutos ou redes de distribuição, o GLP chega às re-

Porque é um produto essencial a
mais de 90% das famílias no país, que
dependem desse gás para preparar
suas refeições diárias. Por isso, ele é
tão indispensável quanto o arroz e o
feijão na cozinha dos brasileiros. Há,
ainda, mais comodidade usufruída
por famílias que fazem outros usos do
GLP como, por exemplo, no aquecimento da água do banho – com economia de custo em relação à energia
elétrica, mais segurança e conforto –
e na climatização de ambientes.
8

Em áreas remotas, o GLP muitas vezes é a única energia presente,
sendo usado em refrigeradores, freezers e em luminárias movidas a gás.
Portanto, a falta de acesso energético
representa um sério risco de perda de
qualidade de vida para grande parte
da população brasileira.

9
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Há possibilidade de
outros usos do GLP no
segmento doméstico?

O GLP é usado principalmente na
cocção de alimentos, mas por ser
um combustível extremamente versátil, pode ser empregado também
no aquecimento de água; na climatização de ambientes internos e externos; em lareiras; churrasqueiras;
geladeiras e freezers; aparelhos de arcondicionado; lavadoras e secadoras
de roupa; aquecimento de piscinas;
saunas etc. Nesses dois últimos, no
entanto, há impedimento para o consumo no Brasil.
As restrições existentes no Brasil
remontam a primeira guerra do Golfo, em 1991, sendo a utilização do
GLP proibida em motores, caldeiras,
saunas e piscinas, exceto, nessas duas
últimas quando há finalidades medicinais. Naquele momento, o impedimento para uso do GLP tinha como
objetivo evitar o desabastecimento
do petróleo, pois o mundo enfrentava
uma disparada dos preços do combustível e mais da metade do mercado
brasileiro era abastecido mediante importações. Hoje, tanto o cenário econômico como o energético mudaram
radicalmente. Manter essas proibições
anacrônicas não faz mais sentido.
A revisão das regras adotadas pelo
governo, com liberação aos usos hoje
vedados, traria inúmeras vantagens.
Abriria caminho, também, para que o

consumidor residencial que quisesse
utilizar o gás em piscinas e saunas pudesse ter à disposição mais alternativas
de insumos. Ganharia, assim, mais uma
opção para fazer a escolha do produto
que melhor lhe convém, seja em razão
do serviço, facilidade de uso, custo, ou
a combinação de todos esses fatores.
A revogação das restrições ajudaria
ainda no desenvolvimento de novos
mercados e superação do estigma do
GLP ser retratado apenas como gás de
cozinha, ampliando o uso dessa energia limpa, segura, eficiente, versátil e
abundante.
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Qual é a participação
do GLP na matriz energética
residencial brasileira?
enquanto apenas 1,2% fazem uso
conjugado da lenha com gás natural.
Entre as opções atuais, o GLP reúne
características que o tornam a energia
com maior viabilidade para reduzir a
participação da lenha na matriz energética residencial brasileira. A elevada
capilaridade do energético é um fator
estratégico relevante, em razão das
dimensões continentais do país, assim como a presença de fogões nos
domicílios aptos ao uso do GLP.

De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) 2022, o GLP tem
22,9% de participação na Matriz Energética Residencial brasileira. Fica atrás
da lenha, que tem 26,1% de participação, mesmo estando presente em 91%
dos domicílios nacionais, o que equivale a 65,9 milhões de residências, alcançando 192,9 milhões de brasileiros,
conforme dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios – PNAD
2019 (IBGE).
A pesquisa do IBGE aponta, ainda,
que das 19,3% das famílias que usam
lenha para cocção de alimentos, cerca de 92,2% também utilizam o GLP,
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Quais são as projeções
para o GLP na matriz
energética brasileira?
EPE, a produção de GLP proveniente de UPGNs alcançará 26,8 mil m³/d
em 2031, volume muito superior aos
8,9 mil m³/d produzidos em 2019
nessas unidades. O incremento nessa
área virá principalmente do início de
operação em 2022 da UPGN do Polo
GasLub (ex-Comperj), em Itaboraí
(RJ), e do desenvolvimento da produção de gás natural na Bacia de Sergipe-Alagoas, prevista para a segunda
metade desta década.

Segundo pesquisa da Empresa
de Pesquisa Energética, entre 2019
e 2031, a produção nacional de GLP
deverá crescer em ritmo mais acelerado (+4,6% a.a.) do que a demanda nacional (+1,4% a.a.), reduzindo
paulatinamente as importações do
produto, até chegar a um superávit
na segunda metade da década. Pelas
projeções da EPE, em 2031, as exportações líquidas de GLP representarão 7% da produção nacional.
De acordo com a EPE, o Brasil poderá se tornar exportador líquido de
GLP ao final da década de 2020, com o
crescimento expressivo da produção
oriunda de UPGNs. Ainda segundo a
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Por que a lenha “catada”
vem ganhando cada vez mais
espaço nos lares brasileiros?

O aumento do consumo de lenha
coletada informalmente ou “catada”
(restos de caixotes de madeira, gravetos etc.) está diretamente associado à
condição financeira das famílias. Embora existam poucos estudos sobre o
consumo da lenha no Brasil, os que
mostram a relação da renda com o
uso desse insumo indicam consumo
acentuado em regiões de renda média mais baixa.
De acordo com a PNAD 2019 (IBGE),
os estados que apresentaram maior
dependência da lenha para a cocção
foram o Pará (45%-52%), seguido pelo
Maranhão (45%-48%) e Piauí (33%39%). Já o Rio de Janeiro (1,0%-1,4%)
e São Paulo (2,4%-2,8%) praticamente
não usam lenha para esse fim.
No Brasil, em períodos de queda
acentuada da renda, como o decorrente da pandemia de Covid-19, observa-se um significativo aumento da
pobreza energética, pois as famílias
vulneráveis precisam gerenciar rendimentos extremamente reduzidos
para lidar com muitas necessidades.
Por outro lado, oscilações no preço
do GLP, ao longo dos dois primeiros
anos de pandemia, fez crescer o número de famílias que passaram a usar
a lenha “catada” para cozinhar.
É importante ressaltar, ainda, que,
embora o uso do GLP seja muito mais

disseminado que o da lenha (91,1% e
19,3% dos domicílios brasileiros, respectivamente), esta tem participação
superior ao GLP na energia total gasta
em residências (26,1% contra 24,4%).
Um dos motivos está na diferença entre 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,
o que demanda mais quantidade desse insumo para a geração de energia,
enquanto em fogões a GLP o rendimento é de 45%. Ainda de acordo com
essa Nota Técnica, pode-se concluir
que bastaria um aumento de 9,5% no
consumo residencial de GLP no Brasil
para banir a lenha dos lares brasileiros.
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Quais são os malefícios à saúde
provocados pelo uso inadequado
da lenha na residência?

Muitos brasileiros, sem condições
financeiras para adquirir um botijão,
voltaram a cozinhar com lenha. Essa
substituição traz um grande risco à
saúde, podendo causar prejuízo às
vias respiratórias e doença pulmonar
obstrutiva crônica, além de conjuntivite e outros problemas oculares,
e riscos de queimaduras. Estima-se
que, por ano, cerca de 4,3 milhões de
pessoas no mundo morrem prematuramente em virtude da exposição
à poluição em ambientes internos; e,

ainda, que pessoas expostas à fumaça
em locais fechados têm de duas a três
vezes mais chances de desenvolver
doenças pulmonares crônicas.
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o uso da lenha pode provocar diversas doenças,
como câncer, problemas cardíacos,
asma e bronquite. Os danos à saúde
costumam acometer principalmente
em mulheres e crianças, os membros
das famílias mais expostos à fumaça
dos fogões improvisados abastecidos
com lenha.
A estimativa é de que as mortes atribuídas à queima desse combustível e
do carvão em ambiente domiciliar representem para o país um custo anual
superior a R$ 3 bilhões, de acordo com
estudo do Sindigás, PUC-RJ e Uerj. Este
custo não inclui, por falta de dados consistentes, as situações de enfermidade
(tratamentos e, principalmente, anos
perdidos por incapacitação). Deve-se,
também, considerar que as doenças
causadas pela fumaça da lenha podem
afastar o trabalhador e obrigá-lo a uma
aposentadoria precoce, o que se torna
mais um ônus para os cofres públicos.
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Quais são os prejuízos ambientais
causados pela queima da lenha
como alternativa para a cocção
de alimentos?  

Dentre os combustíveis
usualmente empregados
para a cocção de alimentos, a lenha é o que mais
gera emissão de poluentes
por unidade de energia.
Para gerar a mesma energia que o GLP ou o gás
natural, é preciso queimar
lenha em uma quantidade
tal que a emissão de gases
causadores de efeito estufa é mais de 40 vezes a
superior à emissão quando se utiliza gás natural
ou GLP. Além de prejuízos
causados à atmosfera com piora da
qualidade do ar, o uso da lenha acarreta riscos ambientais adicionais.
Em regiões economicamente mais
vulneráveis, o incremento no consumo de lenha, sem que haja planejamento ou manejo ambiental adequado, pode acarretar aumento do
desmatamento. A pesquisadora do
Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-RJ) Adriana Gioda
destaca, em artigo científico, que, especialmente em regiões com menor
renda per capita, a lenha tem sido extraída de forma inadequada, afetan-

do alguns biomas. A falta de critérios
técnicos na exploração da lenha, o
desmatamento ilegal, o monitoramento insuficiente, a falta de fiscalização e a corrupção têm acelerado
a destruição das florestas, do solo e
dos ecossistemas, de acordo com sua
pesquisa, que aponta a necessidade
de implantação de políticas públicas
como uma prioridade para combater
a extração irregular desse combustível para a saúde das florestas.
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A que se pode atribuir o
alto consumo de combustíveis
impróprios para cocção
(em especial a lenha) no Brasil?  

10

O preço do botijão afeta o
consumo. O caminho é subsidiar
de forma ampla?

crescimento do desemprego e perda
do poder de compra. Por apresentar
um dos maiores níveis de desigualdade social do mundo, à medida que o
desemprego avança e a renda cai, uma
parcela maior da sociedade, também
em áreas urbanas, passa a engrossar a
camada da população que sofre com a
pobreza energética. Portanto, torna-se
evidente que a queda na renda propicia o consumo de energias de fontes
indesejáveis e perigosas, colocando
em risco não apenas a saúde e a vida,
mas também o meio ambiente.

A condição financeira das famílias,
pois observamos ser fator determinante na escolha do combustível utilizado para cocção de alimentos nas
residências. Segundo informações da
PNAD 2019, a proporção de domicílios
que usam lenha é maior entre as camadas sociais mais baixas, enquanto o
consumo de GLP e do gás natural aumenta conforme a renda do domicílio.
No Brasil, o consumo de lenha está
mais concentrado em áreas rurais, de
onde ela é coletada informalmente
(“catada”), seja na propriedade ou em
seus arredores.
Desde o início da pandemia, o Brasil vem enfrentando uma grave crise
econômica, com aumento da inflação,

de subsídio é ineficiente, uma vez que
uma parcela dos beneficiados não carece desse tipo de auxílio.
Deve-se destacar, ainda, que essa
medida torna o preço do GLP para
o segmento empresarial mais alto e,
portanto, menos competitivo frente
a outros energéticos. E mais: reduz
drasticamente o estímulo a investimentos em infraestrutura no setor
de refino ou no ramo de importação,
uma vez que essa distorção de preços
cria fortes desequilíbrios no mercado.

O Brasil é um país com forte desigualdade social. O preço do botijão,
devido à precariedade da renda de
parte significativa da população brasileira, pode afetar o consumo do produto. No entanto, o subsídio generalizado não é o caminho adequado para
facilitar o acesso ao gás pelas famílias
mais necessitadas. Esse mecanismo
cria distorções no mercado de GLP,
uma vez que estabelece dois preços
para o mesmo produto – um valor
para o gás comercializado em botijões
para até 13kg e outro para o destinado
ao segmento empresarial, sem uma
contrapartida social significativa. Do
ponto de vista distributivo, esse tipo
16
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Como se dá a
formação de
preço do GLP?

Portanto, é preciso entender que as
variações cambiais, além de fatores que
interferem no cenário externo e podem
afetar as cotações internacionais do petróleo e do gás natural têm reflexos na
precificação do produto para o consumidor brasileiro de GLP. O preço final,
dessa forma, é resultado da dinâmica de
mercado, que, ressalta-se, é livre e competitivo, garantindo ao consumidor total
liberdade de escolha entre os fornecedores para que possam optar pelo de
sua preferência a cada compra de gás.

Assim como acontece com outras
commodities, o valor do GLP flutua
conforme as oscilações do mercado internacional de petróleo e, ainda, com a cotação do dólar. O preço pago em um botijão de gás pode
ser dividido em quatro partes: 50%
do valor cobrado ao consumidor final correspondem à fatia do produtor/importador; 13% são equivalentes
aos tributos; 24% representam a margem e os custos da revenda; e os 13%
restantes são a parcela das distribuidoras, compondo a margem bruta e
os custos da sofisticada e complexa
logística de distribuição porta a porta
em todo o país.
18
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Quais são os fatores que mais
exercem pressão sobre o preço
do GLP ao consumidor final?
o seu custo de entrega na casa do consumidor, sofre impacto do preço dos
combustíveis líquidos. Por ser um produto com logística porta a porta, seu
sistema de distribuição é complexo e
bastante sofisticado, visando garantir
alta eficiência e segurança. A agilidade
é uma marca do sistema logístico da
cadeia de GLP, capaz de executar com
maestria a venda mensal de aproximadamente 34 milhões de botijões e responder ao pedido de um cliente com
extrema celeridade. São necessários,
em média, apenas 17 minutos, para
que o botijão chegue ao domicílio do
consumidor após sua solicitação.

O valor do botijão é fortemente
impactado pelo custo do petróleo no
mercado internacional, uma vez que
os preços do mercado doméstico
acompanham o do mercado externo, e pelas variações do dólar, já que
parte do petróleo consumido internamente, cerca de 30%, é importado.
Assim, a alta do dólar, por exemplo, e
fatores que interferem no cenário externo e geram aumento nas cotações
internacionais do petróleo e do gás
natural podem se refletir em reajustes no preço final para o consumidor
brasileiro de GLP.
Outro fator importante de pressão
sobre o preço do GLP é o custo do frete. O transporte do produto, seja das
refinarias até as bases das distribuidoras para envase no botijão, bem como

19

13

O GLP é caro
comparado com as
alternativas existentes?
dade de São Paulo, por exemplo, sai 7%
mais caro do que com o GLP. Na comparação com o gás natural, na mesma
localidade, o GLP também é mais vantajoso: fica 23% mais barato.
Interessante ainda destacar que, ao
tomarmos como base o valor do salário-mínimo em 2022 (R$ 1.212,00)
e o preço médio do botijão no Brasil
(R$ 102,52) em fevereiro de 2022, o GLP
representa aproximadamente 4,2% do
rendimento em referência.

O GLP não é um produto caro quando comparado às demais energias consumidas nos lares brasileiros, como o
gás natural e a energia elétrica. Há, de
fato, necessidade de ampliar o acesso
ao produto, mas o problema não está
atrelado ao seu preço, e sim devido
às severas restrições de renda de uma
parcela significativa da população brasileira. É importante observar o custo do
energético em função da sua durabilidade. Dados da PNAD 2019 mostram
que um botijão de 13kg dura, em média,
60 dias – é suficiente para o preparo de
mais de 325 pratos de comida.
A economicidade do GLP pode ser
ilustrada pelo custo do aquecimento
de água. Comparado1 com a energia
elétrica, um banho com 60 litros de
água e 10 minutos de duração, na ci-

20

1. Preço do GLP pesquisa semana, de 03 a 09/04/2022:
Site ANP em 11/04/2022 (https://preco.anp.gov.br/)
Preço da EE em SP: Site Aneel/Elektro em 11/04/2022
(https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas)
Tarifa do GN em SP: Site Comgás em 11/04/2022
(https://www.comgas.com.br/minha-conta/tarifa/)
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O que poderia e o que não
poderia ser feito para a redução
do uso de combustíveis
impróprios para cocção?

Especialistas do setor recomendam
a criação de programas sociais dirigidos à parcela da população que de fato
precisa do benefício e a sua concessão
por meio de mecanismo que assegure
o uso do recurso exclusivamente para a
compra do botijão de gás. Essa é a medida, de acordo com estudiosos, que
tem uma resposta satisfatória na redução do uso de combustíveis impróprios
para cocção.
Em períodos de alta mais intensa do
preço do GLP, costumam ser aventadas
algumas medidas descabidas na tentativa de reduzi-lo e, assim, aumentar o
acesso ao produto. Entre as medidas
não recomendadas estão a retirada da
marca em alto relevo das embalagens
ou a liberação do enchimento de recipientes sem a observância da marca;
a venda fracionada; o controle de preços; subsídios cruzados/diferenciação
de preços, entre outros. Todas essas
iniciativas podem trazer fortes prejuízos
ao mercado de GLP e resultar em aumento da informalidade, risco de acidentes, queda na qualidade, redução
da oferta e elevação de preços.
Abolir o respeito à marca, por exemplo, é nocivo ao bom funcionamento da indústria de GLP, pois anularia a
predisposição das distribuidoras em

investir na compra, manutenção e requalificação dos seus próprios recipientes. Tal situação traria insegurança
e insatisfação ao consumidor; seria ainda desrespeito ao seu direito de escolha. Já a venda fracionada do produto
tornaria o preço por quilo mais caro,
pois perderia a vantagem do ganho de
escala. Sem contar que os botijões em
circulação, no Brasil, não estão aptos
ao enchimento fracionado, o que demandaria alto investimento em novas
embalagens, portanto, mais custo para
o consumidor. O congelamento de
preços, por sua vez, reduz a competitividade do mercado, pois desestimula a
entrada de novos players e pode trazer
prejuízos ao abastecimento.
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Por que os especialistas em
energia criticam o subsídio
generalizado como alternativa
eficiente para ampliar
o acesso ao GLP?

diversos problemas de saúde e morte precoce, sem falar nos evidentes
problemas ambientais. Programas de
subsídios focalizados – e não generalizados – são a base de boas políticas públicas para ampliar o acesso ao
GLP, mas precisam estar baseados em
três pilares: combate ao uso da lenha,
focalização nas famílias vulneráveis e
destinação específica dos recursos.

Alguns países adotam subsídios
generalizados, mas a medida acarreta
graves problemas, como custo fiscal
elevado e distribuição injusta, já que
não faz distinção entre os beneficiários e o dinheiro público acaba favorecendo todas as classes sociais, indiscriminadamente. Por isso, o simples
repasse de renda não é considerada
uma alternativa econômica saudável e
eficiente para a sociedade.
A prioridade das políticas públicas
deve focar no combate à pobreza
energética. A lenha tem amplo espaço nos lares brasileiros, causando
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O subsídio cruzado pode ser
alternativa eficiente para ampliar
o acesso ao botijão de gás?

Não. O subsídio cruzado, no Brasil,
foi abandonado a partir da mudança na
política de preços da Petrobras e com
a revogação da Resolução CNPE nº
4/2005, em 2020, que propunha subsidiar o botijão de 13kg por meio da
precificação mais alta do gás embalado
em recipientes empresariais. No entanto, a medida é prejudicial a uma parte
dos consumidores residenciais, aqueles que moram em condomínios com
centrais de gás, abastecidas por embalagens maiores que 13kg. Além disso,
tal política sobrecarrega setores como
indústria, comércio e agronegócio, que
precisam ser competitivos no Brasil e
ante os mercados internacionais.
A ideia também resulta em desvio
de função com a apropriação do subsídio cruzado por estabelecimentos

comerciais e serviços que acabam migrando para botijões de 13kg, visando
aproveitar seu preço mais baixo. Outro
ponto negativo é o desestímulo à garantia do abastecimento primário, pois
o preço diferenciado afasta investidores em infraestrutura no setor de GLP.
Essa política, por tanto, é danosa à
dinâmica concorrencial do mercado.
Ao elevar artificialmente o preço do
GLP empresarial para reduzir o custo
dos botijões de até 13 quilos, a competitividade do produto frente a outros energéticos, como gás natural e
óleo combustível, por exemplo, fica
prejudicada.
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Qual a importância do
desenvolvimento das políticas
públicas para combater a
pobreza energética e reduzir o
consumo de lenha no Brasil?

A prioridade das políticas públicas
deve ser o combate à pobreza energética. Do ponto de vista econômico, elas complementam a renda das
famílias socialmente vulneráveis para
facilitar a compra do botijão, se forem
focalizadas para este fim, reduzindo o
consumo de lenha. Por isso, é importante que tenham objetivos bem defi-

nidos para que se possa adotar a forma
mais eficiente de destinar o recurso
público. Deve-se, ainda, desenhar
mecanismos de acompanhamento e
controle eficientes para verificar se os
recursos públicos terão a destinação
pretendida pela política pública.
Economistas que acompanham o
setor de energia destacam que é necessária a concessão de um benefício
específico para a compra do botijão. É
preciso oferecer um programa social
de gás destinado especificamente às
famílias de baixa renda, pois é comum
em momentos de grave crise econômica essa camada social migrar para
fontes de energia impróprias.
Experiências positivas já mapeadas
indicam que um bom modelo operacional pode ser a concessão de uma
espécie de cartão eletrônico, a ser
usado exclusivamente em revendas
autorizadas. Um projeto nesses moldes garantiria um custo fiscal razoável
pelas vantagens que proporciona e
alta potência, já que a possibilidade de
desvio do recurso seria quase nula.
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Para uma política
pública eficaz o que
seria necessário?

Uma vez identificados o público-alvo e o benefício concedido, é preciso estabelecer as fontes de receitas
que serão usadas para cobrir os gastos
estimados com o programa, de forma
a garantir sua perenidade.
Se o objetivo da política pública é
reduzir a pobreza energética por meio
da redução do uso da lenha para cocção e melhorar a qualidade de vida das
famílias, bem como mitigar danos relacionados ao meio ambiente, analisar
de forma criteriosa essas questões é
essencial. Só assim será possível assegurar a eficácia de programas sociais
para combater a pobreza energética.

A construção de uma política pública deve ser guiada pela seguinte
estrutura: identificação do objetivo;
delimitação do público-alvo e dos benefícios concedidos; identificação da
fonte de receitas; e mecanismos de
acompanhamento e controle.
A definição do público-alvo é um
dos principais componentes para estimação do custo da política pública,
pois quanto maior a população incluída, maior é o custo total esperado
do programa. Além da delimitação do
público-alvo, também é importante
definir o benefício a ser concedido,
para que seja possível estimar o gasto
decorrente da política pública pretendida, que será a multiplicação entre o
número de beneficiários e o valor do
benefício.
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Por que uma política pública
de acesso ao botijão deve
ser focada na população
economicamente vulnerável
para que seja exitosa?

pode reduzir a efetividade de programas sociais e fazer com que eles percam a sua potência, uma vez que desperdiçaria recursos públicos já escassos
para favorecer uma parcela da população que já tem acesso ao GLP. Logo, o
foco na população genuinamente necessitada do benefício garantiria mais
robustez à iniciativa pública e o uso
adequado dos recursos dos governos.

O consumo de lenha para cocção é
concentrado em famílias de baixo poder aquisitivo, são elas as que migram
para fontes improvisadas e perigosas
de energia devido à escassez de renda. Neste contexto, focar nas famílias
de baixa-renda, que de acordo com
a legislação brasileira são aquelas que
recebem até meio salário-mínimo per
capita por mês ou têm renda domiciliar de até três salários-mínimos, como
público-alvo das políticas é uma decisão acertada para diminuir o consumo
de lenha. A ampliação do público-alvo
26
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Subsídios focalizados
podem ter recursos desviados.
Como usar a tecnologia
para reduzir os desvios?

A destinação específica do recurso
para a compra do botijão de gás torna
a política pública de acesso ao energético mais assertiva. Facilita, ainda, as
ações práticas de acompanhamento e
controle para monitorar o uso dos recursos públicos. Com a transferência
direta de renda, sem que o recurso seja
“carimbado”, fica mais difícil rastrear a
utilização do benefício e verificar a relação de causa e efeito entre o subsídio
concedido e a efetiva redução da lenha
no consumo residencial.
Já o direcionamento específico
do benefício torna os mecanismos de
acompanhamento e controle mais eficientes. Neste contexto, é possível fazer uso de tecnologias como o cartão
eletrônico, a mais comum delas. Seu

uso seria restrito em revendas de gás
autorizadas, tornando possível identificar facilmente as famílias que usufruíram do benefício concedido e garantindo a destinação certa dos recursos:
a compra do gás.
Desta forma, é essencial que a regulação dos programas sociais preveja ferramentas capazes de identificar o
alcance dos objetivos propostos e de
coibir práticas fraudulentas que desviem a finalidade do recuso público.
Em cenários de restrição fiscal, garantir o uso eficiente do recurso público é
imprescindível.
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