Gás LP,
um setor moderno e inovador
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introdução

Soluções criativas para
uma energia que move o Brasil
Apesar de ainda haver uma visão preconceituosa em
relação ao setor de Gás Liquefeito de Petróleo, ele
mantém registros impressionantes de atendimento ao consumidor final. O Gás LP chega hoje a 53
milhões de lares, em todos – absolutamente todos
– os municípios do país. São comercializados mensalmente 33 milhões de botijões de 13 kg e em embalagens menores, que representam cerca de 72%
das vendas totais.
Apesar desta enorme quantidade e
de chegar aos mais longínquos rincões do país, o Gás LP não consta em
nenhuma lista das 30 maiores reclamações nos Procons estaduais.
É muito comum rotular o setor de
Gás LP como antiquado e arcaico, no
entanto, tal premissa não é verdadeira. Apresentaremos nesta publicação
várias iniciativas que demonstram
que o setor se reinventa e presta um
serviço de alta qualidade, entregando Gás LP na casa do consumidor
em um prazo médio não superior a
20 minutos.

O Gás LP inovou na sua forma
de distribuição para atender
da maneira mais conveniente
os seus consumidores,
sejam os residenciais ou
empresariais
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introdução

Uma pergunta que deveria ser feita é a seguinte:
“Onde existe um sistema de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo de dimensões similares ao brasileiro que tenha uma solução diferente e comprovadamente mais eficaz?” Soluções diferentes existem,
não temos dúvida, mas a pergunta é: as soluções
diferentes são mais eficazes? A resposta é não.
Temos um sistema de entrega que não para de ser
aperfeiçoado, ganhando ano a ano formas e modalidades customizadas.
Uma delas é o sistema de entrega a granel, em que
tanto estabelecimentos comerciais quanto indústrias
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e residências recebem recarga de gás em tanques estacionários conectados a cada unidade de consumo.
Atualmente é comum, por exemplo, que para novas
construções e reformas residenciais tenhamos pedidos de faturamento individualizado. Dessa forma,
deixa de existir a conta de gás do condomínio, e as
distribuidoras passam a faturar diretamente para
cada cliente final, com medidor individualizado.
Isso mesmo, gás de botijão, sem botijão, e com faturamento individualizado para cada unidade familiar
ou do comércio/indústria, com boleto bancário. Esse
sistema de entrega e comercialização de gás a granel não para de crescer e vem se mostrando
cada vez mais eficaz e eficiente.
Diversas indústrias, diante do contingenciamento de suprimento de gás natural, optaram por receber o gás liquefeito de petróleo
a granel.
O gás liquefeito de petróleo pode chegar
a qualquer lugar. Melhor dizendo, já chegamos a qualquer lugar; nada é barreira,
nem as distâncias amazônicas, onde em
alguns casos chegamos a navegar mais de
3 mil km, pelos seus sinuosos rios.
Outra pergunta que costuma ser feita em
relação ao Gás LP: por que nossas vendas

5

estão concentradas em produto embalado? A resposta é: porque vivemos em um país tropical, onde o
gás é usado para cozinhar e para aquecer água, não
se justificando a implantação, em qualquer caso, de
redes, dutos ou mesmo de sistemas de granel, que
somente são instalados quando existe volume de
consumo que viabilize o empreendimento.
Vendemos energia em “lata” e a levamos até a porta
do cliente, pela metade do preço de nosso principal
concorrente, sem cobrarmos taxa mínima mensal.
O fato é que o setor não só cresceu – reúne hoje
23 empresas e tem 53 mil revendedores em todo

o país –, como também se modernizou. Inúmeras
inovações foram e continuam sendo desenvolvidas
pelas distribuidoras para aperfeiçoar o manuseio,
o transporte e a requalificação dos botijões, bem
como para diversificar o uso do Gás LP.
Nas páginas que se seguem, você vai conhecer várias inovações desenvolvidas pelo setor de Gás LP.
Boa leitura.

Sergio Bandeira de Mello, presidente do Sindigás

Transporte/Logística

Contêiner para botijões
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Um importante desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP é o manuseio dos botijões. O
mais utilizado no mercado nacional é o botijão de
13 kg. Vazio, ele pesa 14 quilos, e cheio, 27. Embora a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabeleça em 60 quilos o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, o esforço
físico é intenso. Some-se a isso o longo tempo
gasto com o descarregamento dos botijões. Leva
cerca de uma hora para descarregar manualmente 200 botijões na revenda. E o recipiente também
sofre com o excesso de manuseio na cadeia de
distribuição, prejudicando sua aparência e, em alguns casos, sua vida útil.
Pensando nisso, foi desenvolvido um contêiner especialmente concebido para atender à necessidade de
manuseio do Gás LP. O contêiner é vazado de todos os lados e no piso, para evitar concentração de gás. As
laterais são removíveis, para facilitar a carga e descarga dos botijões. Os cantos inferiores permitem que o
contêiner seja fixado nas carrocerias dos caminhões com locks. E os cantos superiores permitem que ele
seja manuseado com spreader (equipamento para movimentação de contêiner).

Caminhão-guindauto
Outra novidade é o caminhão-guindauto, usado para
elevar os contêineres. O veículo tem um guindaste
com capacidade para elevar cargas de até 15 tone-

ladas; dispõe de carroceria com locks para travar
os contêineres; e pode transportar até 25 toneladas
de carga.

Balsas para a Amazônia
Uma inovação bastante importante para o fornecimento de Gás LP em áreas remotas está relacionada
ao armazenamento e venda de botijões na Amazônia
Ocidental. Nessa região, poucos são os municípios ligados às capitais por estradas.
Assim, foi projetado e construído um protótipo de balsa de armazenamento de recipientes de Gás LP para
ser atracada junto às cidades ribeirinhas. Diversas
balsas foram construídas por um estaleiro local e negociadas pela distribuidora com revendedores autorizados pela ANP e instaladas nos rios.
As balsas proporcionam inúmeros benefícios. Destacam-se a maior facilidade logística na entrega dos

botijões; a melhoria no abastecimento da população; a melhoria na qualidade de vida das pessoas
por não precisarem mais ir até as sedes dos municípios para comprar o Gás LP; o atendimento rápido da população ribeirinha; a maior segurança nas
instalações de gás, uma vez que a área de armazenamento está em ambiente ventilado; e o combate à
clandestinidade em regiões remotas.

Triciclo especial
Para agilizar a entrega de botijões e baratear seu custo, foi desenvolvido um triciclo em parceria com um fabricante de veículos.
Com uma carroceria acoplada a uma moto, o triciclo tem capacidade para transportar até sete botijões.
É um veículo compacto, leve, ágil e seguro que pode ser vendido
com exclusividade para os revendedores. Cada unidade pode ser
financiada por uma linha de crédito especial. Esse projeto tornou
a entrega de botijões muito mais eficiente.
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Agronegócio

Secador móvel de grãos
O secador móvel de grãos é um equipamento que
utiliza o Gás LP para a secagem e a limpeza dos
grãos, sem alterar suas propriedades, diretamente
na propriedade rural. O equipamento seca e classifica todos os tipos de grãos, deixando-os em condição de serem armazenados ou disponibilizados para
venda por meio de uma cadeia de mercado muito
mais enxuta e rentável.
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Os grãos são inseridos no equipamento, que faz
a secagem por meio da queima do Gás LP. Com o
sistema, é possível secar os grãos, mesmo em dias
chuvosos, o que constitui uma grande vantagem em
relação ao método tradicional, que utiliza lenha.

A unidade móvel pode acompanhar a colheita do início ao fim, possibilitando dessa forma que o produtor elimine os gastos com transporte e as perdas de
grãos no translado, além de evitar as filas para descarga, as notas de transporte e as armazenagens
terceirizadas ou cooperativadas.
O secador móvel de grãos também tem alta produtividade. Tem capacidade, por exemplo, de beneficiar
até 2 mil sacas de feijão por dia, utilizando em média
0,5 kg de Gás LP/saca.
A nova tecnologia beneficia pequenos e médios
agricultores, que não dispõem de uma infraestrutura de beneficiamento e são
obrigados a recorrer a cooperativas que fazem esse
trabalho.
O equipamento elimina uma
parte expressiva do custo de
produção, maximizando os
ganhos do agricultor. Eles
pagam apenas o valor do
serviço e o gás usado para a
secagem dos grãos, tornando
essa a forma mais viável hoje
de diminuir o capital imobilizado em equipamentos.

Controle de pragas
No agronegócio, uma importante inovação é o uso
do Gás LP para combater pestes prejudiciais às
plantações, minimizando
o uso de pesticidas. A
máquina TPC (Thermal
Pest Control) utiliza um
sistema de combustão de
Gás LP para esquentar o
ar a altas temperaturas.
O equipamento é rebocado por um trator convencional e, à medida que o
ar quente é lançado em
alta velocidade sobre os
cultivos, mata os insetos, suas larvas e ovos, bem
como desidrata os fungos, elimina bactérias, esti-

O flamer para controle de
pragas tem queimadores
que eliminam pragas e ervas
daninhas de maneira rápida e
limpa, dispensando o uso de
agrotóxicos ou herbicidas
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mula os mecanismos de autoproteção das plantas
e melhora sua polinização. A técnica tem demonstrado também que as frutas e verduras produzidas
têm melhor qualidade. Além disso, reduz o custo de
produção e aumenta a produtividade da lavoura.
Outra inovação é um flamer para controle de pragas. Trata-se de um implemento agrícola com queimadores que eliminam pragas e ervas daninhas de
maneira rápida e limpa, dispensando, na maioria
dos casos, o uso de agrotóxicos ou herbicidas. O gás
passa pelos queimadores e transforma-se numa
chama que percorre o terreno pouco acima do solo.

Indústria

Pintura com secagem por UV
A pintura dos botijões com secagem por Ultravioleta
(UV) está substituindo o método tradicional de pintura aplicado em oficinas de requalificação.
No método tradicional, há um processo de aquecimento, e depois de resfriamento, que causa um choque térmico, fixando mais a tinta. A tinta fica numa estufa com
queimador a gás e trabalha a 2.000 ºC. O botijão entra
na estufa, recebe a tinta e, ao sair, é resfriado com água,
sofrendo o choque térmico que fixa a pintura.
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Toda a água usada no resfriamento passa por um
circuito fechado, num processo limpo. A água desce
por dutos e canaletas e volta para a caixa onde o
botijão é resfriado.
No processo tradicional, há um grande consumo de
água, de energia e de gás. A energia elétrica é utili-

zada também no queimador e na bomba que leva a
água para resfriar os botijões.
Já na pintura com secagem por UV a água deixa de
ser utilizada, gerando um ganho ambiental, além do
financeiro. E o consumo de energia diminui extraordinariamente. A lâmpada UV consome apenas um
décimo da energia que move o motor elétrico, que
fica ligado o dia inteiro na oficina de requalificação.
Outra vantagem é que a tinta seca numa fração de
segundo, por meio do efeito químico resultante da
reação dos raios ultravioletas com a tinta. As moléculas sofrem um choque e automaticamente secam.
Além de secar rápido, a pintura com secagem por
UV tem um poder grande de fixação. A tinta não é
arranhada com facilidade.

Na pintura com secagem por UV a água deixa de ser utilizada,
gerando um ganho ambiental, além do financeiro. E o consumo
de energia diminui extraordinariamente

Parafusadeira com torque definido
Outra inovação é uma parafusadeira com torque definido, adaptada especificamente para uso em botijões de
gás. Ela foi criada sob encomenda de uma distribuidora a uma fabricante que desenvolvera máquina semelhante para dar torque em amortecedores de motocicletas.
O equipamento torqueia as válvulas dos botijões de forma uniforme, ou seja, com a mesma intensidade de
aperto, seguindo a especificação da Norma Regulamentadora 8460, direcionada para a fabricação de botijões.
A parafusadeira propicia a redução no nível de vazamentos no chamado “pé de rosca”, ou seja, na conexão entre
a válvula e o botijão. Ela tem ainda outra vantagem: armazena em sua memória dois mil registros, isto é, duas
mil memórias de intensidade de apertos. Assim, se alguém quiser saber como estava o torque em determinado dia, é só plugar na parafusadeira um pen drive com flash drive normal. A máquina gera os resultados em
gráficos de acertabilidade e de rejeição.
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Tanques em skid *
São tanques montados em um tipo de pallet (plataforma para movimentar máquinas ou equipamentos) que permitem um atendimento muito rápido. Trata-se de uma central de gás que pode ser montada em qualquer local em
curto espaço de tempo, sem a necessidade de executar qualquer obra mais complexa. Seu abastecimento também
é rápido.
É uma solução para clientes empresariais que, por ficarem sem gás em decorrência de alguma emergência, precisam de agilidade de abastecimento. É indicado também para clientes que precisam fazer um heat up de fornos (processo em que os fornos precisam ser aquecidos a uma determinada velocidade até uma determinada temperatura
com elevado grau de controle, em geral relacionado a paradas programadas) entre outras necessidades spot (com
data para iniciar e acabar, tipicamente em prazos curtos) de uso de Gás LP.
* Plataforma para movimentar máquinas ou equipamentos

Indústria

Secador de Lodo e Resíduos
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Lançado em 2010, após três
anos de pesquisa, o secador de
lodo e resíduos é um equipamento alimentado por Gás LP
que reduz a umidade dos detritos industriais e auxilia as empresas na gestão de resíduos.
Isso possibilita um novo aproveitamento desses materiais como
insumo e diminui o custo de
descarte e, consequentemente,
a contaminação dos lençóis freáticos e a demanda por espaço
de armazenamento.
O secador surge como uma opção para as empresas contribuírem com o meio ambiente e
ainda conseguirem rentabilizar
seu lixo. Uma fábrica de papel,
por exemplo, gera em média 90 toneladas de resíduos por dia, com uma umidade média de 85%,
ou seja, para cada tonelada de lodo, são 800 kg de
água e 200 kg de matéria sólida. Após esse material passar pelo secador, é possível chegar a um
produto com 40% de umidade. A menor quantidade
de água aumenta a capacidade de produção de calor, gerando um produto capaz de substituir a lenha como combustível de caldeiras.

O secador de lodo e resíduos é
um equipamento alimentado por
Gás LP que reduz a umidade dos
detritos industriais e auxilia as
empresas na gestão de resíduos

Vaporizador atmosférico
A principal função do vaporizador atmosférico é
tornar estável o abastecimento do Gás LP para unidades fabris, separando por congelamento componentes pesados nele presentes, tais como água
e produtos com alta densidade que porventura se
encontrem dissolvidos.
Instalado a cerca de 1,5 metro dos tanques, o equipamento permite que o gás trabalhe à temperatura ambiente, sem alterações de pressão e sem a formação
de oleína, material que se precipita no interior das tubulações, danificando a sua estrutura e comprometendo o desempenho do sistema de abastecimento.
Com o uso do sistema, alcança-se uma pressão de trabalho máxima de 1 kgf/cm2, um pouco inferior à obtida

com os vaporizadores de ar quente, por exemplo. No
entanto, há vantagens quando se leva em conta a homogeneidade do gás de saída e a possibilidade de utilização completa dos reservatórios, sem necessidade
de previsão de lastro para eventuais intercorrências.
Com capacidade de fornecimento variando de 15 a
750 kg/h, o equipamento tem como aspecto favorável o fato de não consumir energia elétrica, ao contrário do que ocorre com outros tipos de vaporizador.
A instalação também torna mais segura a operação
com o Gás LP, tendo em vista que os equipamentos
são testados à pressão de 19 bar, enquanto a pressão máxima em que se trabalha de acordo com a
legislação em vigor é de 7,5 bar.

Gás desodorizado para aerossol
Para eliminar a mercaptana, substância responsável pelo odor do gás comercial, foi desenvolvido um processo que purifica o Gás LP. Esse gás
purificado é utilizado por clientes industriais em
produtos aerossóis – como desodorantes ou inseticidas. Um aerossol é basicamente a mistura de
dois líquidos guardados na mesma lata. Um deles

é o produto em si. O outro é o chamado propelente, uma substância capaz de impulsionar o produto para fora. Na maioria dos casos, o propelente
é um gás liquefeito. O gás tipicamente utilizado
em aerossóis é o butano, um dos componentes
do Gás LP. O propano também pode ser utilizado,
misturado ao butano.
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Indústria

Backup de Gás Natural Sintético
O backup de gás natural sintético é uma solução para clientes empresariais que tenham operações contínuas
intensivas em energia – por exemplo, uma indústria de vidro que utiliza um forno na fabricação de vidros planos.
Esse tipo de cliente não pode ficar sem abastecimento de gás para geração de calor.
Na eventualidade da interrupção do fornecimento de gás natural – e esta pode ocorrer por inúmeros motivos,
como, por exemplo, o estouro de um cano provocado por um acidente climático ou mesmo uma obra em determinado local – o cliente pode contar com o backup.
Trata-se de uma solução que utiliza o Gás LP e um misturador de ar. Ou seja, o Gás LP passa por um equipamento que faz uma mistura precisa de ar e Gás LP. O Gás LP energeticamente empobrecido pelo ar resulta
no chamado gás natural sintético, que possui as mesmas características de queima do gás natural. A solução
funciona como um seguro contra o desabastecimento de gás natural.
14

Para usinas de asfalto
Usuárias típicas de óleo combustível, as usinas de asfalto já podem trocar esse produto, que é poluente e difícil
de operar, pelo Gás LP.
A solução passa pelo retrofit das instalações com sistemas mais eficientes de queima e conservação de calor, além
de maior controle/automação com medições em diversas partes do processo para garantir que a operação ocorra
de maneira otimizada, evitando os desperdícios que são comuns neste tipo de processo.
A troca do óleo combustível pelo Gás LP proporciona uma operação mais eficiente, com um combustível mais
limpo, e ainda com a vantagem da redução de custos para o cliente.

Requalificação de botijões
No Rio de Janeiro, uma
nova fábrica vai requalificar três milhões de botijões e produzir 540 mil
vasilhames novos por ano,
além de fabricar tintas e
válvulas. Uma empresa
internacional, referência
no segmento, forneceu a
tecnologia necessária.
O projeto foi pensado de
forma sustentável, com
processo de reciclagem
de peças, reaproveitamento da água utilizada
na produção e uso de tinta a base de água, menos agressivo ao meio ambiente.
Dentre as novidades do processo de requalificação, está o desamassamento de botijões. Antes do desenvolvimento da técnica de requalificação, os recipientes danificados eram descartados.
Com a inovação, haverá redução de 18% para 5% no número de botijões inutilizados por ano.

Antes do desenvolvimento da técnica de requalificação,
os recipientes danificados eram descartados. Com a
inovação, haverá redução de 18% para 5% no número de
botijões inutilizados por ano
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Substituição da energia elétrica

Aquecimento de água
O Gás LP é uma alternativa muito mais vantajosa para
o consumidor final do que os chuveiros elétricos, considerando-se o mesmo volume de água a uma mesma
temperatura. Em algumas cidades, usar energia elétrica
para esse fim chega a custar o dobro do que o gasto com
Gás LP.
O custo da infraestrutura (construção e instalação) para
o uso de gás é também mais baixo que para a energia
elétrica.
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Destaca-se ainda o fato de que a utilização de gases combustíveis, como o Gás LP, é fundamental para se conseguir
a certificação A (nível máximo de eficiência) nos sistemas
de aquecimento de água de edificações. A certificação é
concedida pelo Inmetro, por meio do Programa de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações.

Climatização de ambientes
O Gás LP também se mostrou uma excelente alternativa para climatização de ambientes. Foi desenvolvida uma
máquina que aproveita a queima do Gás LP como combustível para a climatização de ambientes. Trata-se de
uma bomba de calor que também gera frio. Com isso, há um aumento de eficiência porque no mesmo processo
se aproveita a geração de frio e calor.
Esta máquina faz uso de um eficiente ciclo de absorção e, por isso, não possui motor ou outras peças móveis,
o que a torna extremamente durável e de baixo custo de manutenção.

Novas utilizações

Churrasqueiras
O Gás LP também proporciona momentos de conforto para o churrasco com os amigos. Sem fazer
sujeira para acender e sem fumaça, como o carvão
vegetal, as churrasqueiras a Gás LP estão sendo
cada vez mais usadas em varandas de edifícios. E
o churrasco não perde o sabor. Prova disso, é que a
maioria das famosas churrascarias assa suas carnes em churrasqueiras a gás!
Entre as vantagens apresentadas pelas churrasqueiras a Gás LP, destacam-se a economia de 70%
em relação ao custo do carvão, a baixa produção de
fumaça, a possibilidade de controle da chama e a
ausência de álcool, fósforos e isqueiros que podem
gerar acidentes.

Geladeiras e freezers
Pela tecnologia chamada “ciclo de absorção”, que utiliza chillers de absorção à chama, o Gás LP pode ser utilizado para a produção de frio, em refrigeradores, freezers e frigobares, com ganhos ambientais. Refrigeradores
a gás não contêm substâncias nocivas que contribuem para o efeito estufa, ao contrário de muitos refrigeradores convencionais.
Por serem movidos a Gás LP eles são excelentes para utilização em zonas remotas ou em veículos que se movimentam, uma vez que não precisam estar ligados à rede elétrica. Essa tecnologia pode ser utilizada tambérm
em sistemas de ar-condicionado e em frigoríficos.
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Novas utilizações

Patio Heater
Graças ao Gás LP, as noites mais frias podem ser desfrutadas nas varandas ao ar livre, seja em residências ou restaurantes. Isso porque com
o Patio Heater, um aquecedor de ambiente externo portátil, as temperaturas de áreas externas se mantêm sempre amenas, proporcionando
mais conforto às famílias.

O Patio Heater, movido a Gás LP, permite
que as temperaturas fiquem sempre amenas
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Iluminação
Existem no mercado equipamentos fixos e portáteis destinados à
iluminação, que podem ser utilizados em ambientes externos e
internos. Como o Gás LP é um combustível versátil que permite
ser armazenado no local de consumo, é possível utilizar esses
equipamentos em pontos isolados.

Mata Mosquito
O Gás LP é utilizado em um equipamento que imita a respiração humana pela emissão do gás carbônico, atraindo e eliminando mosquitos. Além da
vantagem de não utilizar venenos, ele pode ser em-

pregado em lugares isolados, já que é possível armazená-lo no local de consumo. É uma boa solução
para locais com foco de dengue ou para fazendas e
casas de veraneio.

Atendimento ao cliente

Interação com o consumidor final
As distribuidoras dispõem de Centrais de Atendimento ao Consumidor que funcionam 24 horas por dia, todos os dias. Elas estão preparadas para atender todas as solicitações dos clientes,
da venda à assistência técnica, e podem ser acessadas tanto por
telefone quanto pela internet.
Nos sites das distribuidoras, há o endereço das revendas autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que ficam mais perto do consumidor. Igualmente
inovadoras, as distribuidoras estão presentes
nas redes sociais, como
Facebook e Twitter, facilitando o contato com
seus consumidores.
As distribuidoras também publicam revistas destinadas aos consumidores, notadamente ao público feminino,
abordando temas como beleza, moda, consumo, saúde, bem-estar, dicas de economia, receitas e mundo virtual.
As revistas, de grande tiragem, são distribuídas gratuitamente por suas revendas. A lista de revendedoras que
distribuem a revista está no site.

Facilidade nos pagamentos
A máquina para compra com cartão é uma das inovações para facilitar o pagamento do botijão. O equipamento
aceita todas as bandeiras de cartões de crédito, antecipando uma tendência na época em que as máquinas
aceitavam apenas as bandeiras Visa ou Mastercad. A máquina acompanha os revendedores nas vendas em domicílio. Tem a vantagem de ter um aluguel bem mais barato e por cobrar taxas inferiores à média do mercado
por se tratar de uma negociação corporativa da distribuidora.
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Atendimento ao cliente

Medição remota do nível de gás
É um sistema que mede o nível de gás no tanque do
cliente empresarial de maneira remota e em tempo
real. Com a medição remota, o cliente tem a garantia de que a distribuidora pode programar o abastecimento na hora certa. Isso evita que o cliente receba um abastecimento enquanto o tanque ainda está
com um nível elevado. Abastecimentos desnecessários podem causar perda de tempo para os clientes.

a causar problemas de vaporização. Assim, a medição remota possibilita o abastecimento do cliente na
hora certa.

Ainda mais importante é garantir que o cliente não
fique com um nível de gás baixo demais que comece

Com a medição remota, o
cliente tem a garantia de
que a distribuidora
pode programar o
abastecimento na hora certa
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Compra por smartphone
Para facilitar a compra do botijão, foi desenvolvido um aplicativo para smartphones que permite ao consumidor final fazer
o pedido de gás, direto do celular. O consumidor, já cadastrado
pela distribuidora, envia um SMS para o sistema CRM (Customer Relationship Management – Gestão de Relacionamento
com o Cliente) da empresa, que confirma o endereço do cliente.
Da distribuidora, o pedido segue para uma loja própria ou para
uma revenda. O gás é entregue no dia seguinte, e o seu pedido é
feito sem a intervenção de atendentes. Com isso, o consumidor
ganha tempo e comodidade.

Apoio às revendas
As distribuidoras desenvolveram canais próprios de relacionamento com as revendas, fornecendo-lhes todo
tipo de apoio. Uma delas criou um canal composto de
módulos para o desenvolvimento da revenda, desde a
inauguração até a maturação e continuidade do negócio. O que se propõe é um modelo compartilhado de
planejamento estratégico completo e detalhado.
Outra distribuidora dispõe de um sistema de ERP
(Entrerprise Resource Planning) que permite ao revendedor gerenciar suas compras e vendas de gás e
de outros produtos agregados. Entre outros benefícios, o sistema indica as áreas geográficas próximas
que não estão sendo atingidas pela revenda e preenche automaticamente o Mapa de Controle de Movimentação Mensal.

Autosserviço via web
Permite ao cliente fazer seu pedido e agendar o horário da retirada do produto pela internet. O portal
diminui o tempo de espera na Central de Atendimento pelos clientes, revendedores e compradores
do produto na modalidade granel.

Uma terceira distribuidora tem um portal que, entre
outros conteúdos, dá orientações de marketing e sobre legislação e normas e disponibiliza programas
de treinamento. Um sistema informatizado de gestão
empresarial facilita o controle do dia a dia da revenda,
integrando cadastros, informações de vendas, estoques e resultados financeiros.

Um sistema de ERP
(Entrerprise Resource
Planning) permite ao
revendedor gerenciar suas
compras e vendas de gás
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Medição Individualizada
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Em condomínios residenciais e comerciais, a medição do consumo de Gás LP é realizada mensalmente de forma
individual com a emissão do demonstrativo do consumo, no ato da leitura, com o código de barras para pagamento.
Um sistema totalmente informatizado, armazena todas as informações necessárias para a emissão da conta individualizada para o cliente em tempo real.
O modelo de conta individualizada elimina a necessidade do rateio interno em condomínios residenciais e comerciais.
Com ela, o consumidor paga apenas pelo que de fato consumiu. Além disso, o cliente pode consultar a fatura e emitir
segunda via no portal de atendimento.
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