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O presente relatório tem como objetivo resgatar os materiais desenvolvidos durante o ano de 2022, pelo

Sindigás, sobre o setor de GLP. Este documento permite a você acompanhar a discussão e o desenvolvimento

dos principais temas monitorados pelo Sindigás refletidos em artigos, coletâneas, cartilhas, folders, position

papers, livros, vídeos, panoramas, campanhas, infográficos, pesquisas, prêmios e muito mais.

Foram mais de 50 publicações elaboradas de forma a promover um diálogo transparente entre todos os

agentes do setor de GLP e exemplificar as melhores práticas deste mercado, que é essencial para o país, está

presente no dia a dia da população, em 91% dos lares do território nacional (cerca de 66 milhões de

residências), além de ser utilizado por mais de 150 mil empresas de pequeno, médio e grande porte.

Os assuntos abordados nos materiais aqui elencados vão de: acesso ao GLP à pobreza energética; isonomia de

tratamento entre os combustíveis à transição energética; respeito à marca a questões de regulação setorial e de

concorrência; formação de preço a desempenho econômico do setor; segurança à conscientização e por aí vai.

Esperamos que este resgate possa proporcionar ao leitor uma viagem a um passado que se faz presente e vai

ditar os rumos do futuro do setor de GLP.

Boa retrospectiva!

Apresentação



Artigos

GLP é seguro, 
mas você sabe 
onde comprar?

Precificação do GLP 
volta ao debate. 
Ou nunca sai.

Quem tem medo 
de botijão?

Inovação sem 
melhoria é atraso

GLP: energia 
doméstica de 
custo mais baixo

Prevenir acidentes 
também depende 
da conscientização 
do consumidor

Participação do GLP 
na matriz energética 
brasileira precisa ser 
mais compatível com 
sua relevância

Venda fracionada 
do GLP não é 
solução social para 
acesso ao produto

O botijão é 
seguro, mas 
requer cuidados 
no seu manuseio

Desrespeito à 
marca: falsa 
promessa para 
reduzir o preço do 
GLP

Centrais de GLP e 
troca de recipientes: 
cuidados para 
manutenção da 
segurança

Restrições ao uso 
do GLP: dissonância 
com o cenário atual

GLP: potencial de 
sobra para uma 
matriz energética 
mais limpa

Requalificação de 
botijões no Brasil é 
case de sucesso

GLP: Qual o 
motivo de ainda 
haver restrições 
ao seu uso?

Normas vigentes 
garantem ambiente 
regulatório virtuoso 
para o setor de GLP

Combate à pobreza 
energética é o 
maior desafio do 
setor de energia, 
aponta pesquisa

Sindigás traz o 
debate do combate à 
pobreza energética 
no Congresso de 
Queimaduras

Revendedores 
devem ter 
atenção ao 
comprar GLP

Cuidados simples 
para a compra 
segura de GLP

Um ano de Auxílio 
Gás: “carimbar” o 
recurso é 
fundamental

GLP tem potencial 
inestimável para a 
transição energética

O setor de GLP em 
2022

https://www.linkedin.com/pulse/glp-%C3%A9-seguro-mas-voc%C3%AA-sabe-onde-comprar-sergio-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/precifica%C3%A7%C3%A3o-do-glp-volta-ao-debate-ou-nunca-sai-bandeira-de-mello/?published=t
https://www.linkedin.com/pulse/precifica%C3%A7%C3%A3o-do-glp-volta-ao-debate-ou-nunca-sai-bandeira-de-mello/?published=t
https://www.linkedin.com/pulse/quem-tem-medo-de-botij%C3%A3o-sergio-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/inova%C3%A7%C3%A3o-sem-melhoria-%C3%A9-atraso-sergio-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/glp-energia-dom%C3%A9stica-de-custo-mais-baixo-sergio-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/prevenir-acidentes-tamb%C3%A9m-depende-da-conscientiza%C3%A7%C3%A3o-sergio
https://www.linkedin.com/pulse/participa%C3%A7%C3%A3o-do-glp-na-matriz-energ%C3%A9tica-brasileira-sergio
https://www.linkedin.com/pulse/venda-fracionada-do-glp-n%C3%A3o-%C3%A9-solu%C3%A7%C3%A3o-social-para-ao-sergio
https://www.linkedin.com/posts/sindigas_sindigas-glp-glpenergiaexcepcional-activity-6947165845542346752-JLqc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/pulse/desrespeito-%C3%A0-marca-falsa-promessa-para-reduzir-o-do-sergio
https://www.linkedin.com/posts/sindigas_sindigas-glp-glpenergiaexcepcional-activity-6955497887338237953-g3PB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/pulse/restri%C3%A7%C3%B5es-ao-uso-do-glp-disson%C3%A2ncia-com-o-cen%C3%A1rio-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/glp-potencial-de-sobra-para-uma-matriz-energ%C3%A9tica-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/requalifica%C3%A7%C3%A3o-de-botij%C3%B5es-brasil-%C3%A9-case-sucesso-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/posts/sindigas_sindigas-glp-glpenergiaexcepcional-activity-6980152890015268864-Mwyo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6982796002038550528?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6982796002038550528%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
https://www.linkedin.com/posts/sindigas_combate-%C3%A0-pobreza-energ%C3%A9tica%C3%A9-o-maior-desafio-activity-6986670814662156288-tz2G?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/pulse/sindig%C3%A1s-traz-o-debate-do-combate-%C3%A0-pobreza-congresso-sergio?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3Bdi4V3%2BvQQ3KDbcCmoRQRpQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/revendedores-devem-ter-aten%C3%A7%C3%A3o-ao-comprar-glp-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991856809758085120
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6999402452022120450?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6999402452022120450%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
https://www.linkedin.com/pulse/glp-tem-potencial-inestim%C3%A1vel-para-transi%C3%A7%C3%A3o-sergio-bandeira-de-mello
https://www.linkedin.com/pulse/um-breve-balan%C3%A7o-desafios-e-oportunidades-para-o-glp-sergio


Cartilhas e Revistas

https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/CARTILHA%20SINDIGAS%2012.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/20220819-caderno-moradia.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/2022%20julho%2010verdades.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/2022%20julho%2010verdades%20-%20empresarial.pdf
http://www.sindigas.org.br/Download/energia_no_campo_web_pg_duplas_.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/cartilha_de_privacidade_e_protec_a_o_de_dados_pessoais_ver_8_.pdf


Folhetos e Position Papers

http://www.sindigas.org.br/Download/kit_v6.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/WEB-folder-a5-pobreza-energetica-v6.pdf
http://www.sindigas.org.br/Download/sindigas_position_paper_glp_social_rv21jul2022.pdf
http://www.sindigas.org.br/Download/folderglp_congresso.pdf


Infográficos e Panoramas

Panorama do Setor: GLP em Movimento Janeiro/2022

Panorama do Setor de GLP em Movimento Março 2022

Panorama do Setor de GLP em Movimento Maio 2022

Panorama do Setor de GLP em Movimento Julho 2022

Panorama do Setor de GLP em Movimento Novembro 2022

https://www.sindigas.org.br/Download/20220128_infografico_glp_no_brasil_v4.jpg
https://www.sindigas.org.br/Download/PANORAMAS/NOVO%20GLP%20EM%20MOVIMENTO_JANEIRO_2022.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PANORAMAS/NOVO%20GLP%20EM%20MOVIMENTO_MARCO_2022.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PANORAMAS/NOVO%20GLP%20EM%20MOVIMENTO_MAIO_2022.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PANORAMAS/NOVO%20GLP%20EM%20MOVIMENTO_JULHO_2022.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PANORAMAS/NOVO GLP EM MOVIMENTO_NOVEMBRO_2022_Rev03.pdf


Coletâneas e Livros

https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SETOR/GEE_mercados_de_combustiveis_e_GLP.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/2022%2004%2025%20coletanea_LCA.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/coletanea_GLP_social.pdf
https://www.sindigas.org.br/Download/PUBLICACOES_SINDIGAS/coletanea-premio-GLP.pdf


Vídeos

https://youtu.be/lZpY2pmdMDU
https://youtu.be/PArLZ5mFnRc
https://youtu.be/YB6CTHnw7s4
https://youtu.be/qs5GSnmL5Jw


Campanhas

Onde o consumidor deve adquirir seu 
botijão de gás?

Por que não se comercializa GLP em 
recipientes de outras marcas?

O que é importante verificar ao comprar 
seu botijão de gás?

Com o que se preocupar na hora de 
instalar e manusear seu botijão?

Você sabe de quem é a 
responsabilidade pela manutenção do 

seu botijão?

Marca no botijão Por quê? 
Para quê? Para quem? 

Marca = Obrigação de Fazer!

Portabilidade: orientações

Marca: Segurança ao Consumidor

Compra Segura: princípios fundamentais

Botijão de gás não explode

Dicas ao Consumidor

Revendas Clandestinas

Segurança: Dia da Família

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988563603196940288
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6988861556457410561
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6989220755146194944
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991111452145119233
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991455293725372416
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6992904691508490240
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6993304584068739072
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6994016802594779136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6995737532269244417
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996469217113849856
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6999011649378504704
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7001600031375929344
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7004066910854103041
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006661268988145664


Pesquisas e Prêmios

https://www.sindigas.org.br/Download/pesquisawinlpg_VF_webinar.pdf
http://www.sindigas.org.br/Download/aplicacoes_glp_usos_sindigas.pdf


Posts Redes Sociais

Estão retratados aqui somente alguns exemplos, pois foram quase 100 posts em cada uma das redes sociais.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899074211575341056
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6924403530497679360
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6935948841938530304
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6939912820624912384
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6944998031209472000
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6951216141457342465
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6987450834141777920
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6972902745179582464
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6938493117822066688
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