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1 Introdução
O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de
cozinha, é o combustível residencial mais consumido no Brasil. Sob o formato de
botijão de 13 kg (tecnicamente denominado P-13), é utilizado por mais de 90% dos
domicílios brasileiros (PNADC, 2019 apud LCA, 2021). Seu principal uso é na
cocção de alimentos, sendo um importante item de consumo dos lares brasileiros.
A di�culdade de substituir seu uso torna o gás de cozinha um produto de baixa
elasticidade de demanda, sendo assim, variações nos níveis de preços do botijão
são prontamente sentidas pelas famílias brasileiras, sobretudo as de menor renda.

Grá�co 1 - Histórico de vendas do gás de cozinha entre 2007 e 2021 no Brasil.

Segundo dados da ANP, a venda de GLP P-13 registrou uma alta de 5,1% em 2020,
em comparação com o ano anterior. Entre 2015 e 2019, as distribuidoras
apresentaram uma média de 5,2 milhões de toneladas de GLP P-13 vendidas. Em
2020, este número alcançou pouco menos de 5,5 milhões de toneladas vendidas
(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS,
2021e).

O aumento no consumo do gás de cozinha pelos brasileiros em 2020 pode ser
explicado pelo efeito da pandemia da Covid-19 e pela adoção de políticas de
isolamento social e quarentena, que mantiveram fechados boa parte dos
estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, e levaram muitos brasileiros
a preparar refeições em casa. Este aumento da demanda por botijões de gás,
aliado aos recentes aumentos dos preços, elevou a parcela da renda familiar
comprometida com este importante item de consumo dos lares brasileiros.

Segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), edição 2017-2018,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE), as famílias
mais pobres (10% mais pobres) chegaram a comprometer, em média, entre 6,2%
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(Brasil) e 7,9% (Bahia) do rendimento mensal familiar monetário disponível1 com
a compra de botijão de gás. Entre os 10% mais ricos, esses percentuais eram de
0,4% e 0,5% para Brasil e Bahia, respectivamente. A tabela 1.1 mostra a proporção
da despesa com GLP P-13 nos decis de renda das famílias brasileiras e baianas. Os
dados corroboram com a percepção de que os mais pobres são os mais afetados
pelas variações de preços do gás de cozinha.

Table 1.1: Impacto do gás de cozinha por decis de renda

Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brasil

(%)
6,16 3,41 2,67 2,14 1,75 1,51 1,27 1,00 0,76 0,39

Bahia

(%)
7,86 4,39 3,24 2,69 2,31 1,93 1,50 1,21 0,96 0,48

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019).

Os dados são de 2017 e 2018, quando os preços do GLP de 13 kg na Bahia e no
Brasil correspondiam, respectivamente, à 6,4% e 7,1% do salário mínimo2. Em
2021, o peso do botijão de gás no salário mínimo passou para 7,4% na Bahia e
7,9% no Brasil3. Um aumento de aproximadamente 1,0 ponto percentual em dois
anos e meio. Os aumentos recentes e sucessivos no preço do botijão de gás e o
seus impactos sobre o orçamento das famílias, reacenderam a discussão acerca
dos mecanismos de formação de preços do GLP. Deste modo, este trabalho tem
como objetivo identi�car quais os elementos que compõem o preço �nal do
botijão de 13 kg e entender como os preços em cada uma destas etapas são
gerados e como se comportaram ao longo dos últimos anos, numa tentativa de
explicar a dinâmica recente dos preços do GLP.

O trabalho está dividido em outras quatro seções, além desta introdução. Na seção
2 são abordados os aspectos teóricos e legais dos elementos que compõem o preço
do botijão. Há uma subseção para cada um destes elementos. Na primeira é
abordada a formação do preço que compõe a realização do produtor/importador,
dando ênfase à política de preços da Petrobras. Na segunda subseção explicita-se a
incidência dos tributos federais e os mecanismos de incidência do imposto
estadual. Em seguida há duas subseções sobre os determinantes das margens de
distribuição e de revenda. A seção 3 revela quais as fontes de dados utilizados para
as análises deste trabalho e alguns conceitos sobre os métodos utilizados, como
medidas de dissimilaridade, cointegração e correlação cruzada entre as séries. Na
seção 4 são apresentados análises sobre os componentes do preço �nal do gás de
cozinha. Na seção 5 são apresentados os resultados dos métodos citados na seção
3, assim como testes estatísticos aplicados sobre as séries. Por último, tem-se as
considerações �nais.
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2 Cadeia produtiva e composição do
preço do GLP
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu, por meio da
Resolução nº 5, de novembro de 2005, a prática de preços diferenciados para o
GLP destinado a uso doméstico acondicionados em recipientes de até 13 kg. A
medida, de interesse para a política energética nacional, considera o elevado
impacto social do GLP para uso doméstico nas populações de menor poder
aquisitivo (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA, 2005).

Para chegar ao lar dos brasileiros, o GLP4 é produzido a partir do Gás Natural
(GN) ou do petróleo, processado em re�narias ou Unidades de Processamento de
Gás Natural (UPGN). Em seguida, é enviado (via dutos ou caminhões) para as
distribuidoras, responsáveis pelo envase dos botijões, para então ser transportado
(em caminhões) para as revendedoras e �nalmente chegar ao seu destino �nal.
Estes três atores da cadeia do GLP (produtor, distribuidor e revendedor),
juntamente com os governos estadual e federal, são os responsáveis pela formação
do seu preço.

O preço do GLP é, desta forma, determinado pela realização do produtor, pelos
tributos federais (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide;
Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Co�ns), pelo imposto estadual (Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS), além das margens de
distribuição e revenda (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, 2001a).

2.1 Realização do produtor
2.1.1 Breve histórico da política de preços de derivados de petróleo

Em 1997 foi aprovada a Lei n° 9.478, também conhecida como Lei do Petróleo,
que �exibilizou toda a cadeia produtiva do setor petrolífero brasileiro, desde a
exploração até o comércio exterior, promoveu a liberalização de preços nas
re�narias, revendas e dos fretes, bem como alterou a forma como era tratado o
capital privado no setor petrolífero brasileiro (ALMEIDA, 2015; COLOMER e
TAVARES, 2012 apud ALMEIDA, 2015).

Antes dessa mudança no marco regulatório do setor de petróleo e derivados em
1997, imperavam no Brasil políticas baseadas em um paradigma de �xação de
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preços e de subsídios por meio do Conselho Nacional do Petróleo (CNP)5 , órgão
constituído pelo Decreto-lei nº 395 de 1938.

O CNP, enquanto regulador, determinava tabelamentos e as margens de revenda e
de distribuição, além de estabelecer pisos e tetos de preços dos produtos re�nados
oriundos do petróleo, tudo isso no intuito de estabelecer – na medida do que fosse
possível à época – uma uniformização de preços (MARTINS, 2013 apud ROTAVA,
2019).

Em outubro de 1953, o governo Vargas editou a Lei nº 2.004, que estabeleceu o
monopólio da União sobre a exploração, produção, re�no, importação e
transporte marítimo ou por via de dutos de petróleo e derivados (AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2001a). A
mesma lei também criou a Petrobras e determinou que esta executasse o
monopólio pelo lado operacional ao passo que o CNP exerceria o monopólio pelo
lado da regulação (orientação e �scalização do setor).

Em novembro de 1956, por meio da Lei nº 2.975, o Governo Federal estabeleceu
que o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubri�cantes (IUCL), criado em 1940,
deixaria de incidir sobre a quantidade do produto e passaria a incidir sobre o
preço do produto (ad valorem). Além do mais, ainda foram estabelecidas alíquotas
diferenciadas para os produtos nacionais e importados (BRASIL, 1956).

Nos anos seguintes ocorreram diversas mudanças nas políticas de preços dos
derivados, sempre visando a equalização dos mesmos em todo o território
nacional. Sathler e Tolmasquim (2001) informam que a, partir de 1978, o CNP
uniformizou o preço de derivados de petróleo em todo o Brasil. Cabia então à
Petrobras a gestão dos recursos que permitiriam a uniformização nacional dos
preços de derivados de petróleo. Primeiro, compensando os custos de transporte
do segmento de distribuição e depois efetivando repasses de recursos para o
álcool etanol, uma vez que já estava ativo o Programa Nacional do Álcool
(PROÁLCOOL). Por �m, caso houvesse sobras desses recursos, a Petrobras cobria
os seus próprios custos.

Ainda de acordo com Sathler e Tolmasquim (2001), a equação para se estabelecer
os preços dos derivados de petróleo era composta pelos seguintes componentes:
(i) custo do petróleo bruto determinado pelo Ministério de Minas e Energia; (ii)
custo do re�no; (iii) custos operacionais e despesas administrativas voltados para
a produção dos derivados; (iv) margem referente à atividade de re�no; (v)
tributos; (vi) royalties; (vii) Frente de Uniformização de Preços (FUP)6.

Desta equação resultava o preço de realização na re�naria e pelo qual os derivados
eram vendidos às distribuidoras, que por sua vez vendiam os derivados a preços
aptos a garantir seus custos operacionais, despesas administrativas, fretes, os
tributos e as margem de remuneração da atividade de distribuição. Já o preço �nal
da revenda era composto pelo preço de aquisição junto aos agentes distribuidores
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mais os custos de revenda, tributos e margens de remuneração pela atividade de
revenda (SATHLER e TOLMASQUIM, 2001).

2.1.2 A política de preços de derivados de petróleo a partir da
década de 1990

A década de 1990 foi marcada por processos de desregulamentação econômica e
de diminuição da presença do Estado na economia. No campo da indústria do
petróleo, o Brasil começou a tomar uma série de medidas por meio de leis e
portarias dos Ministérios de Minas e Energia e da Economia, que promoveram a
liberalização dos preços ao produtor, distribuidor e revendedor dos diversos
derivados de petróleo.

Cabe destacar que mudanças relevantes também já haviam sido feitas com o
advento da Constituição de 1988, como a autorização para que estados passassem
a tributar o comércio de combustíveis por meio do ICMS, que substituiu o IUCL7.
Além disso, a Carta de 1988 também determinou que o abastecimento nacional de
petróleo deixaria de ser um serviço de utilidade pública, mas não retirou do
Estado a responsabilidade por este abastecimento e manteve também nas mãos do
Governo Federal a política de �xação de preços para os produtos (AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2001a).

Entretanto, a grande mudança ocorreu com a Lei nº 9.478, de 06 de gosto de 1997,
que deu ao Brasil um novo marco regulatório para o petróleo e derivados, bem
como estabeleceu a quebra do monopólio da Petrobras que até aquele ano, o
exercera em nome da União.

A Lei nº 9.478/97 também extinguiu o Departamento Nacional de Combustíveis
(DNC) e criou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que passaria a
determinar as diretrizes não só do setor de petróleo, mas de todo o setor
energético do país, e a ANP, órgão que assumiria a partir de então a regulação do
segmento petrolífero brasileiro.

A Lei do Petróleo estabeleceu um período de transição8 de três anos para que as
mudanças de caráter liberalizantes nela propostas entrassem em vigor. Neste
ínterim, os reajustes dos derivados de petróleo nas re�narias e em outras
unidades produtoras seriam dados por meio de portarias conjuntas do Ministério
da Fazenda (MF) e de Minas e Energia (MME) e já eliminando gradativamente os
subsídios (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, 2001a).

Por sua vez, a portaria MF/MME nº 3 de 27 de julho de 1998 aboliu o FUP e o
substituiu pela Parcela de Preço Especí�ca9 (PPE), modi�cou o modelo utilizado
para formar os preços dos derivados de petróleo e determinou uma nova fórmula
de cálculo para os mesmos. O MF e o MME, juntamente com a Petrobras,
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determinaram o preço de realização inicial separadamente para cada um dos
derivados, considerando para a formação do mesmo os custos operacionais mais a
margem de lucro da Petrobras e, a partir do dia 1º de agosto de 1998, o preço de
realização de re�nados de petróleo começaram a seguir a variação do preço no
mercado internacional.

Os preços de re�nados sofreriam atualização no primeiro dia de cada mês e para
tanto, seriam observados a variação do câmbio e as cotações dos derivados no
mercado US Gulf, mas, esta regra notadamente não se aplicaria ao Gás Liquefeito
de Petróleo – GLP, cuja cotação era referenciada no mercado de Mont Belvieu10

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS,
2001a).

2.1.3 A política de preços para o GLP

Especi�camente para o GLP, as mudanças que ocorreram nas políticas de preços
se iniciaram com a publicação da portaria MF nº 195 de julho de 1996, a qual
estabeleceu a �xação de preço do GLP produzido no país e liberou preço de fretes,
margens de distribuição e de revenda, mas que mantinha os preços máximos de
venda para o consumidor �nal que eram divulgados pelo DNC por intermédio de
portarias (ESTEVES; BICALHO; OLIVEIRA, 2009).

A portaria conjunta MF/MME n° 322 de 30 de novembro de 1998 autorizou a
liberação dos preços do GLP a granel e em botijões nas regiões Sul e Sudeste do
país tanto para o atacado como para o varejo. Já a portaria conjunta MF/MME n°
125 de 03 de maio de 2001 promoveu a liberação em todo território nacional
(ESTEVES; BICALHO; OLIVEIRA, 2009).

Em 19 de dezembro de 2001, por meio da Lei nº 10.336, foi criada a Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Combustíveis11 , imposto especí�co
incidente sobre as atividades de importação e comercialização de derivados de
petróleo, sendo que sobre o GLP incidia a alíquota de R$ 136,70 por tonelada
quando este tributo foi criado. Ao longo do tempo, as alíquotas cobradas sobre a
CIDE passaram por alterações até que foi zerada a partir de abril de 2004 pelo
Decreto nº 5.060, de 30 de abril (ESTEVES; BICALHO; OLIVEIRA, 2009).

Em dezembro de 2001, o CNPE implementou uma política de preço favorável para
o GLP, tendo como público-alvo as famílias de baixa renda cadastradas em
programas sociais do Governo Federal. De acordo com a resolução, a respectiva
política entraria em vigor logo após o �m do período de transição proposto na Lei
do Petróleo e pela Lei nº 9.990 de 21/07/2000 (Resolução CNPE Nº 4, de 5 de
dezembro de 2001). Já a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002, estabeleceu a
manutenção dos subsídios ao preço do GLP para as famílias de baixa renda por
intermédio do programa Auxílio-Gás. Em ambos os casos, o instrumento usado
como fonte de �nanciamento para estes subsídios ao GLP foi a CIDE (ESTEVES;
BICALHO; OLIVEIRA, 2009).
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Esteves et al. (2009) informam que após a conclusão do processo de liberalização
do setor de petróleo e derivados no Brasil, houve uma elevação do preço médio de
revenda do GLP entre dezembro de 2001 e julho de 2002, que chegou a 41% no
período. Atribui-se este aumento, sobretudo, ao �m do subsídio oriundo da PPE
(que servia de redutor do preço do GLP) nas re�narias e às elevações do preço do
petróleo no mercado internacional, cujos efeitos repercutiram nos preços ao
produtor, resultando em aumentos (13%, 14,5%, 9,2% e 6,2%) nos sete meses em
questão chegando a um acumulado de 50%.

A partir de 2017, a Petrobras alterou sua política de preços para o GLP. O objetivo
desta revisão foi o de alinhar os preços internos com o mercado internacional,
seguindo os parâmetros do planejamento estratégico 2017/2021 da empresa.
Segundo os Fatos Relevantes divulgados em 07 de junho de 2017, o preço �nal do
GLP repassado às distribuidoras seria formado pela “média mensal das cotações
do butano e do propano no mercado europeu (“Butane NWE CIF ARA” e “Propane
NWE CIF ARA”) convertida em reais pela média diária das cotações de venda do
dólar (…) acrescida de uma margem de 5%” (PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.,
2017a).

Em dezembro de 2017 houve mais uma sinalização de alteração na política de
preços do GLP. Os ajustes no preço de venda passariam a se dar trimestralmente e
não mais de forma mensal. Segundo a Petrobras, esta medida visou suavizar os
impactos “da transferência da volatilidade internacional para os preços
domésticos e não perpetuar efeitos sazonais desfavoráveis” (PETRÓLEO
BRASILEIRO S. A., 2071b).

Esta alteração, aprovada pela Diretoria Executiva em janeiro de 2018, incluiu,
além do ajuste trimestral, a de�nição das cotações internacionais de referência
(butano e propano) e do dólar como uma média dos doze meses anteriores (em
detrimento da variação mensal, adotada na política anterior) e a criação de um
mecanismo de compensação caso os reajustes ultrapassassem 10% (para mais ou
para menos) e seus executivos decidissem não repassar de forma completa
(PETRÓLEO BRASILEIRO S. A., 2018)12.

Em janeiro de 2019 aconteceu mais um ajuste da política de preços praticados
pela companhia. Nesta nova metodologia, o mecanismo de compensação foi
extinto e o preço do GLP passou a ter como referência o Preço de Paridade de
Importação (PPI). Com isso, o preço do GLP para uso residencial passa a se
comportar de modo similar ao GLP industrial/comercial, seguindo os preços do
GLP no mercado internacional, acrescidos de custos de transporte, além de uma
margem de remuneração dos riscos da operação (PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.,
2019).

Atualmente, o Brasil produz cerca de 7 milhões de m³ de GLP anualmente, dos
quais mais de 99,8% são produzidos em re�narias controladas pela Petrobras. As
importações somam aproximadamente 3,6 milhões de m³. A Petrobras é, desta
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forma, responsável direta por quase 67% de todo o GLP ofertado no Brasil13

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS,
2021b).

2.2 Tributos federais e estaduais
O Estado se con�gura como um dos entes responsáveis pelo estabelecimento do
preço do GLP por meio da cobrança dos tributos. Na esfera federal, incidem a
Cide, o PIS e o Co�ns. No âmbito estadual, há a incidência do ICMS. Os tributos
federais incidem sobre o preço do produtor, que por sua vez é repassado ao
distribuidor. Como são determinados pelo Governo Federal, a alíquota é a mesma
para todas as unidades da federação e, portanto, os comportamentos de subida
e/ou decida são também iguais. A diferença na dinâmica do papel ativo do Estado,
na determinação do preço do GLP reside, portanto, na incidência do ICMS. Cada
estado estabelece a sua alíquota, mas segue, em linhas gerais, uma determinada
metodologia.

O recolhimento do ICMS para o GLP, assim como para os demais combustíveis
derivados do petróleo, é feito sob o regime de Substituição Tributária (ST) e é de
responsabilidade do re�nador, do importador ou do remetente da mercadoria
(nas operações interestaduais), conforme dispõe o Convênio ICMS 110/07, de 28
de setembro de 2007, �rmado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ)14.

O valor cobrado do imposto pode seguir duas sistemáticas de cálculo, que se
alternam segundo alguns critérios. A primeira corresponde à Margem de Valor
Agregado (MVA) e a segunda ao Preço Médio Ponderado para o Consumidor Final
(PMPF).

A MVA corresponde a um percentual de�nido pelas secretarias estaduais da
Fazenda e tem por objetivos presumir uma margem de lucro do produtor e
minimizar as diferenças entre as alíquotas relativas ao ICMS nos diferentes
estados. No método da MVA, o foco do cálculo recai sobre o preço praticado pelo
produtor, de modo que:

BC = Base de Cálculo;

PPP = Preço Praticado pelo Produtor;

MVA = Margem de Valor Agregado.

BC = PPP( )
1 + MV A

100
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Em cima da base de cálculo é aplicada a alíquota nominal do ICMS e o fator de
redução da base de cálculo (quando houver).

onde:

 = valor do ICMS cobrado sobre o botijão de 13 kg (P-13);

 = Alíquota nominal do ICMS;

 = Fator de redução da base de cálculo. 

A aplicação do fator de redução da base de cálculo sobre a alíquota nominal reduz
a alíquota efetiva cobrada sobre o produto e deste modo,  corresponde à
alíquota efetiva.

No método do PMPF, o foco do cálculo está sobre o produto �nal. A alíquota
efetiva, após aplicação do redutor da base de cálculo, é aplicada sobre o PMPF,
que no caso do GLP é calculado a partir do preço médio por quilo (R$/kg). No
caso dos botijões comuns, de 13 quilos, o valor do PMPF é multiplicado por 13.

Onde:

 = valor do ICMS cobrado sobre o botijão de 13kg (P-13); 

PMPF = Preço Médio Ponderado para o Consumidor Final.

A de�nição do método aplicado pode variar de estado para estado. No caso da
Bahia, o método MVA é aplicado apenas quando o valor do PMPF é inferior à Base
de Cálculo do método MVA, ou seja, o preço praticado pelo Substituto Tributário
(produtor), acrescidos de frete, seguro, tributos, contribuições e outros encargos e
aplicada a MVA �xada em Ato COTEPE. Caso contrário, o PMPF prevalece para o
cálculo do ICMS cobrado no estado.

O valor do PMPF é publicado quinzenalmente no site do Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), por meio de Ato Expedido pela Comissão Técnica
Permanente (COTEPE), disposto no Convênio 110/07, de 28 de setembro de 2007.
No Ato, é divulgado o PMPF, valor base do quilo, para cálculo da Substituição
Tributária (ST) do GLP em cada estado do país (CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA FAZENDÁRIA, 2007). Os valores são publicados no Diário O�cial da
União pelo CONFAZ15.

ICMSp13 = BC[ ]
α. (1 − β)

100

ICMSp13

α

β

α(1 − β)

ICMSp13 = PMPF ∗ 13[ ]
α(1 − β)

100

ICMSp13
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2.3 Margem bruta de distribuição

A atividade de distribuição, conforme dispõe a Resolução ANP nº 49/2016,
“compreende aquisição, armazenamento, envasilhamento, transporte,
comercialização e controle de qualidade de GLP, assim como a assistência técnica
ao consumidor” (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, 2016a). A margem bruta de distribuição corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do GLP pelas distribuidoras mais a incidência
dos tributos federais e estadual e o preço de venda do GLP para as revendedoras.

Segundo informações do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás
Liquefeito de Petróleo (Sindigás), além do lucro efetivo das empresas do
segmento, a margem bruta de distribuição é composta por uma série de custos
operacionais como: frete do produtor às bases de distribuição, frete das
distribuidoras até as revendedoras, custos de envase, mão-de-obra, custo de
requali�cação e manutenção dos botijões, depreciação e amortização, despesas
�nanceiras e imposto de renda da pessoa jurídica (SINDICATO NACIONAL DAS
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 2021).

Convém ressaltar que o mercado de distribuição de GLP apresenta alto grau de
concentração econômica. Segundo dados da ANP, em 2021, existiam 12 agentes
regulados na distribuição de P-13 no Brasil, dos quais apenas seis foram
responsáveis por mais de 90% de todo o volume vendido naquele ano (ANP,
2021b).

Entretanto, levando em consideração o grupo econômico ao qual as distribuidoras
pertencem, o mercado se mostra ainda mais concentrado. Quatro grupos
concentraram mais de 92% das vendas de GLP P-13, em 2020. São eles: Grupo
Ultra, Copa Energia16, Grupo Edson Queiroz e SHV Gás Brasil.
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Table 2.1: Vendas de GLP no Brasil em 2020 por Grupo e Distribuidora.

Agente Regulador Grupo (%)

Liquigás Distribuidora S.A. Copa Energia 21,462

Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda
Grupo Edson

Queiroz
17,678

Supergasbras Energia Ltda. SHV Gás Brasil 15,720

Companhia Ultragaz S A Grupo Ultra 14,245

Copagaz Distribuidora de Gás S/A. Copa Energia 7,727

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda Grupo Ultra 6,150

Consigaz Distribuidora de Gás Ltda. Consigaz 4,627

Supergasbras Energia Ltda. - 2,684

Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda - 2,527

Sociedade Fogas Ltda - 1,901

Minasgas S/A Industria e Comercio SHV Gás Brasil 1,453

NGC Distribuidora de Gás LTDA. - 1,212

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda - 0,896

Amazongás Distribuidora de Gás Liquefeito de

Petróleo Ltda.
- 0,842

Servgás Distribuidora de Gás S. A. - 0,401

Minasgas S/A Industria e Comercio - 0,233

Glp Gas Distribuidora de Gas Ltda. - 0,070

Gás Ponto Com Distribuidora de Gás S.A. - 0,062

Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda. Consigaz 0,048

Propangas Ltda. - 0,044

Mastergas Comércio, Transporte e Distribuição de

Glp Rio Claro Ltda.
- 0,010

SOS Gás Distribuidora Ltda - 0,005

Usegás Distribuidora de Gás Ltda. - Epp - 0,005

Fonte: Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

(2021).
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É importante ressaltar que, conforme elencado na tabela 2.1, o maior player do
mercado de distribuição de GLP de 13 kg, em 2020, foi a Liquigás, com uma fatia
de 21,5% do volume vendido. A Liquigás foi, até o �nal de 2020, subsidiária da
Petrobras S.A.

Em 2016, o Conselho Administrativo da Petrobras aprovou a venda da Liquigás,
como parte da sua política de desinvestimentos, alinhada à estratégia adotada
desde 2015, de focar na exploração do pré-sal e otimização do seu portfólio.

Entretanto, a venda só foi autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) em novembro de 2020, após adequações, visando evitar a
concentração de mercado em alguns estados brasileiros. Segundo a relatoria do
processo, a proposta inicial, de compra pelo Grupo Ultra, “não era su�ciente, uma
vez que, ainda assim, a concentração de mercado da Ultra ultrapassaria 40% em
alguns estados” (RODRIGUES, 2018). A venda da Liquigás só foi efetivada em
2020, para um consórcio formado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás.

A venda da Liquigás representa uma redução da intervenção direta do Estado no
domínio econômico do setor. Antes, além da intervenção regulatória, por meio da
atuação da ANP, o Estado realizava uma intervenção concorrencial17, disputando
em regime de igualdade com a iniciativa privada, a formação de preços do setor.

Assim, a partir de dezembro de 2020, a formação das margens brutas de
distribuição no mercado de GLP se dá exclusivamente pelos entes privados.

2.4 Margem bruta de revenda

O setor de revenda é o último elo da cadeia antes de chegar ao consumidor �nal. É,
também, o mais pulverizado. Segundo informações do Sindicato dos
Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), existem mais de 60 mil
revendedoras em todo o país18. No estado da Bahia, dados da ANP mostram mais
de 2.800 revendedoras registradas e em operação19 (AGÊNCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021d).

Conforme a resolução ANP nº 51/2016, as revendedoras podem ser enquadradas
em duas categorias: revendedor vinculado e revendedor independente. As
revendedoras vinculadas são aquelas obrigadas a comprar o GLP de apenas uma
distribuidora, enquanto as independentes não possuem vínculo nem obrigação de
compra com nenhuma distribuidora (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021d).

Os dados da ANP mostram que cerca de 35,9% dos revendedores de GLP na Bahia
são vinculados à Bahiana Distribuidora de Gás (Grupo Ultra), em segundo lugar
aparece a Nacional Gás Butano (Grupo Edson Queiroz), com 20,2% e em terceiro a
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Supergasbras Energia (SHV Gás Brasil), com 18,4%. As revendedoras
independentes ou bandeira branca correspondem a apenas 8,5% do total. O
Grá�co 2 mostra a distribuição das revendas por bandeira.

Grá�co 2 - Revenda de GLP - P13 no Brasil por bandeiras em 2021.

Ainda que a ANP permita a existência e a operação de revendedoras
independentes, os dados mostram que estas correspondem a uma pequena parcela
do mercado. Isso ocorre porque as distribuidoras di�cultam a venda às
independentes e, em muitos casos, forçam a vinculação às suas respectivas
bandeiras (SINREVGAS, 2021).

É importante notar que, mesmo com a existência de inúmeras revendedoras no
estado, algumas características do GLP tornam mínima a variação de preços entre
os postos de revenda. A homogeneidade do produto, similaridade de custos,
di�culdade de obtenção de bens substitutos próximos, barreiras à entrada, entre
outras características, minimizam o fator concorrencial do mercado e, em muitos
casos, levam a práticas anticompetitivas (MELO, 2015).
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3 Fonte dos dados e metodologia
Para a realização das análises acerca dos movimentos registrados no preço do
GLP e das suas componentes foram utilizados os dados da ANP. Mensalmente, a
ANP publica, desde 2001, a evolução dos preços do GLP (botijão de 13 kg) para
todos os estados brasileiros. São divulgados os preços médios ponderados dos
produtores e importadores, os valores dos tributos federais (Cide e PIS/Co�ns),
os valores do ICMS cobrado pelos estados, as margens brutas de distribuição e as
margens brutas de revenda.

Os preços dos produtores e importadores são obtidos semanalmente, conforme
acordo estabelecido pela Portaria ANP nº 297/2001, e, para este trabalho,
agregados por mês e unidade da federação (UF), de modo que os valores para o
Brasil representam a média das agregações das UFs para determinado mês.

Os valores do ICMS disponibilizados pela ANP são calculados com base nas
alíquotas e nos preços de referência utilizados para o cálculo deste imposto,
conforme Convênios ICMS e Atos Cotepe divulgados pelo CONFAZ.

As margens brutas de distribuição e as margens brutas de revenda são calculadas
com base nos resultados das pesquisas semanais do Levantamento de Preços de
Combustíveis20 (LPC) da ANP, conforme Portaria ANP nº 202/2000. São
levantados os preços máximos, mínimos, médios e desvios padrões de distribuição
e revenda do GLP e demais combustíveis, além das margens médias brutas.

Além dos dados da ANP, foi realizado o levantamento dos Preços Médios
Ponderados do Consumidor Final (PMPF), utilizado como uma das bases de
cálculo do ICMS. Os valores foram coletados com base em todos os Atos Cotepe
publicados no portal do CONFAZ a partir de 2001, para alinhamento com a série
disponibilizada pela ANP.

3.1 Medidas de dissimilaridade

As medidas de dissimilaridade têm por objetivo medir a distância entre duas
séries temporais ou duas subsequências de séries. Quanto menor a distância entre
duas séries mais similares elas são. Duas das principais medidas utilizadas são a
distância Euclidiana e o Dynamic Time-Warping (DTW).

A distância Euclidiana só pode ser medida em séries temporais de mesmo
tamanho e consiste em calcular a distância entre dois pares de pontos lineares.
Entretanto, há casos em que séries temporais são similares, mas apresentam
distorções no eixo do tempo. Para estes casos, o DTW é mais e�ciente. O DTW se
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baseia na ideia de alinhamentos não-lineares e produz uma medida de
dissimilaridade mais intuitiva21.

As duas medidas foram aplicadas sobre as séries dos principais componentes que
formam o preço �nal do GLP P-13 (Preço de Realização do Produtor – PRP, ICMS,
Margem Bruta de Distribuição – MBD e Margem Bruta de Revenda – MBR),
comparando-as com a série do Preço Final do Produto (PFP).

Para uma correta comparação entre as séries, foi necessário um pré-
processamento dos dados, com o objetivo de reduzir possíveis distorções entre
elas. Realizou-se uma normalização dos dados, subtraindo de cada observação a
sua média e dividindo pelo seu desvio padrão. Com as séries normalizadas, a
aplicação das medidas de distância compara de forma mais assertiva a
similaridade e o formato entre as séries, eliminando efeitos de amplitude e
magnitude dos dados originais.

3.2 Estacionaridade das séries
Uma série temporal em que a média, a variância e a função de autocorrelação não
mudam com o tempo é conhecida como série estacionária, isto quer dizer que, em
qualquer intervalo da série, se calcularmos essas funções elas estarão sempre
dentro do mesmo intervalo, sua variância será constante e ela não apresentará
tendência. Em termos práticos, na análise do preço de um produto entre os anos
de 2010 e 2020, por exemplo, o preço médio obtido entre 2010 e 2015 será o
mesmo daquele entre 2015 e 2020 e essa característica será observada em
qualquer intervalo dentro desta série (MORETTIN, 2006).

Neste trabalho, a análise de estacionaridade das séries foi realizada com os testes
de Dickey-Fuller Aumentado e de Phillips-Perron e ambos apontaram para a não
estacionaridade (PHILLIPS, 1998). Os resultados são apresentados na seção 5.

3.3 Correlação cruzada
Após a veri�cação da estacionaridade e dissimilaridade entre as séries dos preços
do GLP e seus componentes, realizou-se uma análise de correlação cruzada, por
meio do coe�ciente Detrended Cross Correlation Analysis Coe�cient (DCCA
Coe�cient ou ). O coe�ciente  quanti�ca correlações de longo prazo
entre séries temporais não-estacionárias.

O coe�ciente de correlação cruzada , desenvolvido por Zebende (2011)
apresenta valores entre -1 e 1, onde um  corresponde a uma
correlação cruzada negativa perfeita e  corresponde a uma correlação
cruzada positiva perfeita. Casos as duas séries não apresentem correlação cruzada,
o  oscila em torno de zero22.

ρDCCA ρDCCA

ρDCCA

ρDCCA = −1
ρDCCA = +1

ρDCCA
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Este método é usado para medir a correlação entre séries em um mesmo período
de tempo (PODOBNIK e STANLEY, 2007). Neste trabalho foi utilizado o 
para analisar a correlação cruzada entre o preço �nal do gás de cozinha e cada um
dos seus principais componentes: ICMS, preço ao produtor e as margens brutas de
revenda e de distribuição. Também foram feitas análises para veri�car a
cointegração entre as séries e a quebra de estrutura da série do preço �nal do gás
de cozinha. Todos os resultados são apresentados na seção 5.

ρDCCA
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4 Desempenho das componentes do
preço do GLP P�13

4.1 Comportamento do preço dos
produtores
Os dados divulgados pela ANP entre janeiro de 2002 e dezembro de 2021
mostram que o preço de realização do produtor (preço do produtor sem os
impostos) se manteve praticamente estável entre dezembro de 2002 e agosto de
2015 para o Brasil. A média registrada para o período foi de R$ 11,34 (para o
botijão de 13 kg), com máximo de R$ 11,42 e mínimo de R$ 11,26. Para a Bahia, o
valor médio do período foi de R$ 11,31, com máximo de R$ 11,43 e mínimo de R$
11,02.

A partir de setembro de 2015, para o Brasil, os preços praticados pelo produtor
aumentaram em cerca de 14,7%, alcançando R$ 13,01 no mês e estabilizando ao
redor do valor médio de R$ 13,08, até outubro de 2016. O grá�co 3 permite
veri�car os movimentos do preço de realização do produtor para o Brasil.

Comportamento similar foi veri�cado nos movimentos dos preços registrados
para a Bahia. Entre agosto e setembro de 2015, o aumento veri�cado foi de
aproximadamente 14,3%, alcançando R$ 12,93 e logo se estabilizando em torno da
média de R$ 13,00 até outubro de 2016.

Grá�co 3 - Preço do gás de cozinha ao produtor no Brasil, entre 2002 e 2021.
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A partir de 2017 foram realizados sucessivos aumentos nos níveis de preço
praticados pelo produtor: de 4,8% entre fevereiro e março; de 5,5% (5,0% na
Bahia) entre março e abril; de 5,9% (também na Bahia) entre maio e junho; de
12,7% (12,8% na Bahia) entre agosto e setembro; de 16,2% (17,3% no estado) entre
setembro e outubro; de 7,7% (8,3% na Bahia) entre outubro e novembro; e de
8,7% (8,5% no estado) entre novembro e dezembro.

Em 2017 houve ainda aumentos na ordem de 7,7% (8,3% na Bahia) entre outubro e
novembro e de 8,7% (8,5% na Bahia) entre novembro e dezembro.

Neste ritmo, o ano de 2017 fechou com o valor de R$ 24,46 por botijão, um
aumento de cerca de 85% em comparação com os preços praticados em janeiro do
mesmo ano. Na Bahia, o aumento veri�cado foi de 86,4% no mesmo período.

Entre janeiro de 2018 e agosto de 2020, os preços observados para o Brasil
alternaram momentos de altas e quedas, com máximo de R$ 27,79, mínimo de R$
21,92 e média de R$ 24,73. Em novembro de 2020, o preço do produtor rompeu,
pela primeira vez em toda a série histórica, a casa dos R$ 30,00 por botijão.

A partir daí, foram registrados sucessivos e persistentes aumentos no nível de
preços, com destaques para o aumento de 9% entre outubro e novembro de 2020
e de 9,7% entre fevereiro e março de 2021, quando os preços romperam a casa dos
R$ 40,00 por botijão e alcançaram o valor de R$ 40,87. Estes valores
continuaram aumentando até alcançarem, em dezembro, 50,87 no Brasil e 50,74
na Bahia.

4.2 Comportamento dos tributos federais
Conforme dito na seção 2, os tributos federais que incidem sobre o GLP são a Cide
e o PIS/Co�ns. No caso da Cide, mesmo instituída em 2001, pela Lei nº 13.336 de
19 de dezembro, sua incidência sobre o preço do GLP de 13 kg encontra-se zerada
desde 2002 (ANP, 2021).

Em relação ao PIS/Co�ns, durante praticamente toda a série, o valor nominal
cobrado esteve próximo de R$ 2,18 por botijão. Em 2002, o valor nominal
cobrado iniciou em R$ 1,31, em janeiro, e passou para R$ 2,16 em dezembro.

Em seguida, durante praticamente todo o ano de 2003, o valor cobrado foi de R$
2,20, com exceção de dezembro, em que houve um pequeno aumento de R$ 0,02.
O novo valor, de R$ 2,22 durou até maio de 2004, quando caiu levemente para R$
2,18.

A partir de então, os dados da ANP permitem veri�car que a tarifa do PIS/Co�ns
cobrada sobre o botijão de 13 kg se manteve inalterada até março de 2021,
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quando, por meio do Decreto nº 10.638 de 01 de março de 2021, o governo federal
zerou a tarifa (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021).

Como se trata de um tributo federal, a lógica permanece praticamente a mesma
para todas as unidades da federação e, consequentemente, para a média do Brasil.

Grá�co 4 - Série do PIS/Co�ns entre 2002 e 2021, no Brasil.

4.3 Comportamento do imposto estadual
Quando se analisa o comportamento do valor do ICMS que compõe o preço do
GLP, observa-se, por meio dos dados da ANP (2002 – 2021), que, até setembro de
2015, o valor arrecadado por botijão esteve praticamente estável.

A média da arrecadação, por botijão de 13 kg, pelo Governo do Estado da Bahia,
foi de R$ 3,59, entre janeiro de 2002 e setembro de 2015. Neste período
ocorreram pequenas oscilações, com máxima de R$ 3,78, em julho de 2014, e
mínima de R$ 2,41, nos meses de janeiro a março de 2002.

É possível veri�car que a Bahia só divulga o PMPF para o GLP P-13 a partir do
Ato Cotepe nº 21 de 23 de outubro de 2015. Infere-se que, até esta data, o método
utilizado para o cálculo do ICMS do GLP era o MVA.

Como o MVA leva em consideração o preço do produtor que, conforme mostrado
anteriormente, esteve praticamente congelado até setembro de 2015, a
estabilidade dos valores nominais por botijão, arrecadados pelo Governo do
Estado da Bahia, encontra sua explicação.
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Ao se veri�car o peso do ICMS na composição do preço �nal do botijão de 13 kg,
vê-se que, por conta da estabilidade dos valores cobrados, houve uma queda de
mais de 5,0 pontos percentuais. Em março de 2003, o ICMS correspondia a cerca
de 13,7% do valor do botijão. Ao �nal de outubro de 2015, este valor correspondeu
a 8,5%.

A partir de outubro de 2015, o comportamento do ICMS se tornou mais dinâmico.
Ele partiu de R$ 4,11 para R$ 5,98, em fevereiro de 2016, para, em seguida, atingir
o valor de R$ 8,48, em março do mesmo ano. Este valor se manteve até setembro
de 2016, quando passou a R$ 8,51.

Em janeiro de 2017 aconteceu a primeira queda. O valor do ICMS por botijão foi
de R$ 6,36, correspondendo a cerca de 12,5% do preço �nal. Novos aumentos
aconteceram em abril (R$ 6,72) e novembro de 2017 (R$ 7,90). Entre julho de
2018 e fevereiro de 2021, o ICMS permaneceu praticamente estável23 em R$ 7,46
por botijão, com exceção do valor para novembro de 2018 (R$ 3,73). Neste
período, o peso do ICMS no preço do GLP �cou abaixo dos 12%.

O último movimento veri�cado no ICMS cobrado na Bahia teve início em março
de 2021, quando o valor cobrado por botijão de 13 kg passou para R$ 8,89,
permanecendo vigente até dezembro. Já no Brasil, neste mesmo período, o valor
do ICMS passou de R$ 11,65 para R$ 13,68.

Convém destacar que há discrepâncias entre alguns dos valores informados pela
ANP e as informações repassadas pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
(Sefaz).

Segundo informações da Sefaz, o atual valor da MVA é de aproximadamente
32,5%, enquanto que a alíquota nominal para o GLP é de 18% e a alíquota efetiva
seria de 12%, após aplicação da redução da base de cálculo de 33,3% (SEFAZ,
2021; SEFAZ, 2016).

Além dos dados da ANP, analisou-se os valores do PMPF para o estado da Bahia,
divulgados pelo CONFAZ (última publicação em dezembro de 2021). . Conforme
dito anteriormente, a primeira divulgação do PMPF para o GLP P-13, para a
Bahia, data de 23 de outubro de 2015.

O Grá�co 5 a seguir mostra o comportamento do PMPF entre 2015 e 2021, de
acordo com os valores divulgados pelos Atos Cotepe.
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Grá�co 5 - Média anual dos valores do PMPF para o estado da Bahia - 2015 a
2021.

O último reajuste do PMPF na Bahia, no ano de 2021, se deu no Ato Cotepe nº 06,
de 24 de fevereiro, quando o valor de referência saiu de R$ 4,78 para R$ 5,70 por
quilo de GLP residencial. Este valor permaneceu até o Ato Cotepe nº 38 de 24 de
outubro. Nos Atos de nº 39 e 40 não houve alteração no PMPF na Bahia.

4.4 Comportamento da margem bruta de
distribuição

Os dados da ANP (2002 – 2021) permitem veri�car que, embora em valores
nominais, a margem bruta de distribuição tenha apresentado tendência de alta ao
longo da série, a participação da margem no preço �nal ao consumidor vem
mostrando uma tendência de queda.

Em janeiro de 2002, a margem bruta de distribuição correspondia a cerca de
36,7% do preço �nal ao consumidor na Bahia e 29,7% na média do Brasil. Em
dezembro de 2021, o peso dessa margem alcançou 14,3% na Bahia e 13,5% no
Brasil.

Entretanto, é possível separar os movimentos da margem bruta de distribuição
em três momentos. O primeiro momento corresponde à queda inicial do peso da
margem no preço �nal do GLP. Entre janeiro e dezembro de 2002, a participação
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da margem de distribuição no preço �nal caiu de 36,7% para 22,2% na Bahia,
enquanto que no Brasil a queda passou de 29,7% para 19,6%.

O segundo momento pode ser visualizado entre 2003 e 2016. Entre janeiro de
2003 e fevereiro de 2016, a participação da distribuição no preço �nal saltou de
22,2% para 28,6% na Bahia e de 22,9% para 29,8% no Brasil. Esse movimento de
subida ganha destaque ao se lembrar que, entre 2002 e 2015, os preços de
realização do produtor se mantiveram relativamente estáveis.

É possível a�rmar que parte do aumento do preço �nal do GLP doméstico neste
período foi causado, entre outros fatores, pelo aumento dos valores da margem
bruta de distribuição.

O terceiro momento corresponde a uma tendência de queda veri�cada na série,
entre fevereiro de 2016 e junho de 2021. A participação da margem de
distribuição no preço �nal, neste período, caiu de 28,6% para 11,9% na Bahia e de
29,8% para 11,4% no Brasil.

Os grá�cos das Figuras 1 e 2 permitem analisar o comportamento das séries para
a Bahia e para o Brasil, respectivamente.

Grá�co 6 - Valor nominal (R$) da margem de distribuição e sua participação
percentual (%) no preço �nal do GLP - P13 - Bahia, entre janeiro de 2002 e
dezembro de 2021.
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Grá�co 7 - Valor nominal (R$) da margem de distribuição e sua participação
percentual (%) no preço �nal do GLP - P13 - Brasil, entre janeiro de 2002 e
dezembro de 2021.

Entre julho e dezembro de 2021, a margem de distribuição voltou a apresentar
seguidos aumentos, chegando a representar 13,5% do preço �nal do gás de cozinha
no Brasil e 14,5% na Bahia.

4.5 Comportamento da margem bruta de
revenda
Com relação à margem bruta de revenda, é possível observar três tendências ao
longo da série disponibilizada pela ANP para os preços praticados na Bahia.

Entre 2002 e 2016, veri�ca-se uma tendência de alta na participação da revenda
no preço �nal do botijão. Em janeiro de 2002, a margem do setor correspondia à
15,4% do preço �nal ao consumidor. Em setembro de 2016, 32% do preço do GLP
era devido à margem do setor, representando uma máxima histórica.

Os dados analisados entre 2002 e 2021 mostraram que, assim como o setor de
distribuição, a revenda apresentou sucessivos aumentos da sua margem durante
os anos de 2002 e 2016, apesar do preço de realização do produtor ter se mantido
praticamente estável em boa parte deste período.

A segunda tendência, observada entre setembro de 2016 e dezembro de 2017,
indicou uma redução da participação da revenda no preço �nal. O peso do setor
saiu de cerca de 30% para 22,9% ao �m de 2017. Em seguida, a terceira tendência
mostrou uma relativa estabilidade em torno da média de 23,7%, com alguns picos
de alta, seguidos de baixas em sequência.
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Emdezembro de 2021, a participação da margem de revenda no preço �nal do gás
de cozinha representava 23,5% e 22,8% para Brasil e Bahia, respectivamente. O
grá�co 8 mostra o comportamento da série para a Bahia.

Grá�co 8 - Valor nominal (R$) da margem bruta de revenda e sua participação
percentual (%) no preço �nal do GLP - P13 - Bahia, entre janeiro de 2002 e
dezembro de 2021.

Com relação aos dados do Brasil, o comportamento observado é bastante similar.
As três tendências foram observadas. A primeira referente à alta no peso da
revenda sobre o preço �nal, entre 2002 e 2016. A segunda de queda entre 2016 e
2018 e a terceira de relativa estabilidade ao redor da média de 24,7% a partir de
2018. O grá�co 9 mostra o comportamento da série para o Brasil.

Grá�co 9 - Valor nominal (R$) da margem bruta de revenda e sua participação
percentual (%) no preço �nal do GLP - P13 - Brasil, entre janeiro de 2002 e
dezembro de 2021.
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5 Análises

5.1 Entre 2002 e 2016

É possível dividir a evolução dos preços ao consumidor �nal do GLP residencial
em dois grandes momentos. O primeiro período, entre 2002 e 2016, corresponde
a uma certa estabilidade dos preços do botijão de 13 kg. Com os valores de
realização do produtor e do ICMS praticamente estáveis, os aumentos veri�cados
no valor do botijão, neste período, se deram quase que exclusivamente a reajustes
das margens de distribuição e revenda, sobretudo à margem de revenda, que
apresentou a maior alteração neste período, conforme relatado na seção anterior.

Grá�co 10 - Série de valores das componentes do preço do gás de cozinha para a
Bahia, entre janeiro de 2002 e dezembro de 2021.
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5.2 Após 2016
Analisando toda a série de dados da ANP entre 2002 e 2021, observa-se que após
2016, os componentes do preço do GLP apresentaram uma maior volatidade. Em
relação ao ICMS houve o primeiro grande ajuste. A adoção do PMPF em
detrimento do MVA elevou o valor arrecadado por quilo do GLP, uma vez que
passou a incidir sobre o preço �nal (em alta) ao invés do preço de produção
(relativamente estável). As margens de distribuição e, principalmente, de revenda
seguiram a tendência de alta, que se re�etiu no preço �nal do botijão.

A partir de 2017, aconteceram os primeiros grandes ajustes no preço de realização
do produtor. Fato que coincidiu com a mudança da política de preços adotada pela
Petrobras, principal produtor e importador de GLP no país. Em comparação ao
início da série, em 2002, o preço de realização do produtor chegou a valorizar
mais de 300%, em dezembro de 2017. No mesmo mês, a Petrobras anunciou a
segunda mudança na política de preços, abandonando os reajustes mensais. A
partir de então, os preços do produtor caíram levemente até junho de 2018. Esta
queda foi acompanhada pela redução das margens de distribuição e de revenda,
que levaram a uma leve redução do preço �nal ao consumidor.

A partir de julho de 2018 os preços do produtor voltaram a subir, até julho de
2019. Neste mesmo período, os valores de ICMS inicialmente apresentaram
queda, em novembro de 2018, e nos demais meses permaneceram estáveis (na
Bahia), enquanto que as margens registram volatidade com momentos de altas e
baixas. Neste momento, o preço ao consumidor �nal seguiu em tendência de alta.
Em agosto de 2019, a Petrobras anunciou uma nova revisão da política de preços
do GLP.

Entre agosto de 2019 e junho de 2020, houve uma volatilidade em todas os
componentes do preço do GLP, re�etindo nos valores observados no preço �nal. A
partir de junho 2020, as altas se intensi�caram em todos os componentes, com
exceção da margem de distribuição que só voltou a registrar aumentos a partir de
julho de 2021.

Em relação a janeiro de 2002, o preço de realização do produtor chegou a romper
a casa dos 500% de aumento, em março de 2021, chegando a 540% em junho e a
630% em novembro de 2021. O valor do ICMS também apresentou elevação,
devido a reajustes do PMPF ocorridos em março de 2021.

No caso da Bahia, o valor seguiu estável, enquanto que os dados mostraram uma
alta em relação aos valores das médias dos estados. As margens de revenda
subiram tanto no Brasil quanto na Bahia, mas em território baiano o aumento se
mostrou mais acentuado, chegando a 570% e caindo para 530% em novembro
2021, comparando com o início da série em 2002. Já a margem de distribuição
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registrou uma queda acentuada no período até julho de 2021 quado voltou a
crescer, como mostrado no Grá�co 10.

5.3 Analisando a estacionaridade da série
do preço final do gás

A série do preço �nal do gás de cozinha foi analisada a respeito de sua
estacionaridade. Os testes da raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado e de
Phillips-Perron apontaram que a série é não estacionária entre janeiro de 2002 e
dezembro de 2021, já que os p-valores não rejeitaram a hipótese da existência de
uma raiz unitária. A existência ou não de estacionaridade de�niu os próximos
passos da análise da série, como por exemplo a aplicação do método DCCA que
será visto na seção 5.4. Este método é aplicado a séries não estacionárias.

Isto quer dizer que em algum momento do período estudado, a estrutura da série
muda e sua variação não é constante. A tabela 5.1 mostra os resultados da
estatística para cada teste realizado, assim como o p-valor para teste na série da
Bahia e do Brasil.

Table 5.1: Testes para estacionaridade da série do
preço �nal do gás.

Bahia Brasil

Teste Statistic1
P-

value1
Statistic2

P-

value2

ADF 0.5687949 0.99 1.340596 0.99

Phillips-

Perron
6.7830937 0.99 6.524165 0.99

Fonte: Elaboração própria.

5.4 Analisando a correlação cruzada entre
as séries
Analisando a correlação cruzada entre as séries na Bahia, o Preço ao Produtor e a
Margem Bruta de Revenda apresentaram os maiores índices de correlação
positiva. O ICMS na Bahia e a Margem Bruta de Distribuição no Brasil
apresentaram valores que sugerem baixa correlação entre essas séries e a série do
preço do gás de cozinha no período analisado. Tais resultados podem ser vistos na
tabela 5.2.
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Table 5.2: Índices da
correlação cruzada

Série Bahia Brasil

PRP 0.567 0.599

ICMS 0.089 0.282

MBD 0.202 0.177

MBR 0.519 0.718

Fonte: Elaboração própria.

5.5 Dissimilaridade entre as séries
Conforme explicado na seção 3.1, realizou-se o cálculo da distância Euclidiana e do
DTW entre o Preço de Realização do Produtor, o ICMS, a Margem Bruta de
Distribuição, a Margem Bruta de Revenda e o Preço �nal do botijão de 13 kg.

A tabela 5.3 mostra a síntese dos resultados da distância das duas técnicas para
cada uma das componentes principais que compõem o preço �nal. Os valores em
vermelho correspondem às séries com as menores distâncias em relação à série do
preço �nal.

Table 5.3: Distâncias entre as séries dos componentes do preço
do GLP e a série do preço �nal.

Bahia Brasil

Série DE1 DTW1 DE2 DTW2

PRP 5.842976 0.04690634 6.546575 0.06787561

ICMS 6.862816 0.09118904 2.912585 0.03360618

MBD 11.165521 0.17000758 11.552409 0.16524875

MBR 5.788547 0.06181776 4.730763 0.04777313

Fonte: Elaboração própria.

É possível veri�car que, utilizando a série completa, de janeiro de 2002 a
dezembro de 2021, os componentes que apresentaram as séries com as menores
distâncias e, portanto, mais similares em relação à série do preço �nal do botijão,
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no caso da Bahia, foram a Margem Bruta de Revenda (Distância Euclidiana) e o
Preço ao Produtor (DTW).

Estes resultados mostram que, no caso da Bahia, entre 2002 e 2021, o
comportamento destes dois componentes foi bastante similar ao comportamento
do preço �nal do produto. Em seguida aparece o ICMS.

Diferentemente da Bahia, no Brasil, o ICMS (em ambas as distâncias) foi o
componente que apresentou maior similaridade com a série do preço �nal do gás
de cozinha.

5.6 Analisando a cointegração entre as
séries
Após analisar a série do preço �nal do gás de cozinha, foi realizada uma análise
conjunta entre ela e alguns fatores que a compõem como o ICMS, Preço ao
Produtor e as Margens Bruta de Revenda e de Distribuição. Nesta parte da análise
foi observado se as séries apresentaram cointegração durante o período analisado.

Table 5.4: Cointegração entre as séries dos componentes
do preço do GLP e o preço �nal

Bahia Brasil

Série Statistic1
P-

value1
Statistic2

P-

value2

Preço ao

Produtor
-3.34 0.15 -2.04 0.15

ICMS -28.50 0.01 -33.22 0.01

MB

Distribuição
-23.64 0.03 -8.14 0.15

MB

Revenda
-6.99 0.15 -1.76 0.15

Fonte: Elaboração própria.

Para a realização desta análise foi aplicado o teste de Phillips-Ouliaris (Phillips e
Ouliaris, 1990). Os resultados são apresentados na tabela 5.4 e apontam que
somente a série de valores do ICMS e a da Margem Bruta de Distribuição (p-valor
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< 0.05) são cointegradas com a série do preço �nal do gás na Bahia, isto é, no
período analisado, o comportamento destes dois manteve uma relação de
equilíbrio próximo ao comportamento do preço do gás de cozinha. O ICMS
também apresentou resultado estatisticamente signi�cativo para cointegração em
relação à série do preço do gás de cozinha no Brasil.

Os outros fatores, Preço ao produtor e Margem Bruta de Revenda, ambos
apresentaram p-valores que não rejeitaram a hipótese nula de não cointegração
(p-valor > 0.05), o que signi�ca que, em algum momento ao longo do período
analisado, a movimentação destas séries divergiram em relação à movimentação
da série do preço �nal do gás.

Em relação ao ICMS, como o valor cobrado deste imposto leva em conta o preço
realizado ao produtor (Método MVA) ou o preço �nal (Método PMPF), a
existência de cointegração entre seus valores e a série do preço �nal do gás de
cozinha era esperada.

5.7 Analisando a quebra de estrutura da
série
Outro fator importante analisado na série do preço do gás de cozinha foi a
existência de quebras de estrutura, ou seja, em quais momentos do período
analisado houve mudanças no seu comportamento.

Alguns métodos têm sido utilizados e descritos pela comunidade cientí�ca para
estudar mudanças abruptas de uma série temporal, os mais citados são o do PELT,
o da Segmentação Binária e o da Segmentação por Vizinhança (Killick e Haynes,
2014).

O método escolhido pode in�uenciar na quantidade de pontos de intervenção.
Então, usando análises preliminares da série do preço do gás de cozinha, foi
escolhido o método da Segmentação Binária. Este método permite identi�car
quebras de estrutura na série através de mudanças no comportamento da sua
média ao longo do período analisado.

A aplicação do teste foi realizada no software R por meio do pacote changepoint,
desenvolvido por Rebecca Killick em 2014 (Killick e Haynes, 2014).

O grá�co 11 mostra os períodos em que o teste apontou as quebras de estrutura
para as séries do preço �nal do gás de cozinha, tanto para a Bahia quanto para o
Brasil entre 2002 e 2021.

Pode-se notar que as duas séries apresentam quatro quebras de estrutura e se
dividem em quatro períodos distintos. Estes resultados sugerem que o preço do
gás de cozinha na Bahia e no Brasil em geral teve um comportamento similar,



Preço do Gás de Cozinha
�GLP� - 2002�2021. Bahia-
Brasil.

5 Análises

33

porém, como mostrado neste estudo, os fatores de in�uência nesta série não são
exatamente os mesmos.

Grá�co 11 - Quebra de estrutura das série do preço �nal do gás de cozinha, para
Bahia e Brasil, entre janeiro de 2002 e dezembro de 2021.
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5.8 Analisando alguns aspectos da série a
partir de 2017
Analisando a correlação cruzada entre as séries no último dos três períodos
apontados pela análise de quebra de estrutura (2017-2021), observa-se o Preço ao
Produtor e a Margem Buta de Revenda continuam apresentando os maiores
índices de correlação positiva para a Bahia e o Brasil, respectivamente. Porém, no
Brasil, o Preço ao Produtor apresentou leve queda na correlação. O ICMS na Bahia
e a Margem Bruta de Distribuição no Brasil ainda apresentaram valores que
sugerem não haver correlação entre essas séries e a série do preço do gás de
cozinha, como se pode ver na tabela 5.5.

Table 5.5: Índices da
correlação cruzada

Série Bahia Brasil

PRP 0.650 0.709

ICMS -0.034 0.191

MBD -0.070 -0.137

MBR 0.500 0.605

Fonte: Elaboração própria.

Observou-se também neste período o cálculo da distância Euclidiana e o DTW
entre os quatro fatores e o preço �nal do botijão de 13 kg. Os valores em negrito
correspondem às séries com as menores distâncias em relação à série do preço
�nal (tabela 5.6).
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Table 5.6: Distâncias entre as séries dos componentes dos preço
do GLP e a série do preço �nal.

Bahia Brasil

Série DE1 DTW1 DE2 DTW2

PRP 1.488680 0.06681427 1.424273 0.05853830

ICMS 6.296156 0.22336705 2.176239 0.08522605

MBD 12.103781 0.62939608 13.214456 0.73883509

MBR 3.684822 0.19630375 3.081156 0.12379500

Fonte: Elaboração própria.

É possível veri�car que, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, a componente
que apresentou a série com as menores distâncias e, portanto, mostrou-se mais
similar à série do preço �nal do botijão foi o Preço ao Produtor em ambos os
métodos, tanto para o Brasil quanto para a Bahia. Nota-se que, em ralação à
análise feita em toda a série (2002-2021), no último período alguns fatores
aumentaram essas distâncias. Por exemplo, o ICMS em relação ao Brasil
apresentava a menor distância nos dois métodos e também a Margem Bruta de
Revenda na Bahia apresentava a menor distância Euclidiana.

5.9 Analisando a estacionaridade da série
do preço final do gás entre 2017 e 2021

Assim como analisado em todo o período, em relação à estacionaridade, os testes
da raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado e de Phillips-Perron apontaram que
esta série mais curta também é não estacionária, já que os p-valores também não
rejeitaram a hipótese da existência de uma raiz unitária.

A tabela 5.7 mostra os resultados da estatística para cada teste realizado, assim
como o p-valor para os testes na série da Bahia e do Brasil.



Preço do Gás de Cozinha
�GLP� - 2002�2021. Bahia-
Brasil.

5 Análises

36

Table 5.7: Testes para estacionaridade da série do preço �nal
do gás.

Bahia Brasil

Teste Statistic1 P-value1 Statistic2 P-value2

ADF -1.086998 0.9169379 -0.4194917 0.9823989

Phillips-

Perron
1.298983 0.9900000 0.9699892 0.9900000

Fonte: Elaboração própria.

5.10 Analisando a cointegração entre as
séries
Na investigação conjunta da série do gás e dos fatores que compõem seu preço, foi
feita a análise de cointegração. Os resultados do teste de Phillips-Ouliaris
(Phillips e Ouliaris, 1990) mostrados na tabela 5.8 apontam que somente a série
de valores do ICMS é cointegrada com a série do preço �nal do gás, tanto na Bahia
quanto no Brasil, ou seja, somente este componente manteve uma relação de
equilíbrio com preço do gás. Na Bahia, a Margem Bruta de Revenda, que na série
completa foi apontada como cointegrada, não manteve um resultado signi�cativo
entre 2017 e 2021.

Table 5.8: Cointegração entre cada série e o preço �nal

Bahia Brasil

Série Statistic1 P-value1 Statistic2
P-

value2

Preço ao

Produtor
-11.80249 0.15000000 -8.762383 0.15

ICMS -44.79499 0.01000000 -40.122712 0.01

MB

Distribuição
-15.71590 0.13024753 -7.505822 0.15

MB

Revenda
-17.80437 0.08672977 -7.366432 0.15

Fonte: Elaboração própria.
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6 Considerações finais
Este trabalho teve como objetivo entender os mecanismos de de�nição de preços
dos agentes que compõem a cadeia do GLP na Bahia e no Brasil e as causas do
comportamento de aumento acentuado dos preços do botijão de gás veri�cado nos
últimos anos.

Por meio da leitura das portarias, regulamentações e legislações relacionadas ao
setor, juntamente com a análise dos dados sobre os preços do GLP e as margens
de cada um dos agentes que compõem seu preço e disponibilizadas pela ANP,
veri�cou-se que o comportamento do preço �nal do GLP pode ser dividido em
dois momentos: o intervalo entre 2002 e 2016 e após 2016.

Até 2016, os aumentos veri�cados no preço �nal do botijão de gás se deram
sobretudo por parte dos reajustes veri�cados nas margens de distribuição e
revenda. O peso das margens no preço �nal do produto apresentou crescimento
considerável no período, sobretudo relacionado à margem de revenda.

Após 2016, a dinâmica dos preços assume um caráter menos previsível. A
mudança da política de preços da Petrobras elevou consideravelmente o preço de
realização do produtor a partir de 2017. Com a variação dos preços ao produtor,
os valores de ICMS para muitos estados também sofreram aumento. Em alguns
casos houve a mudança da metodologia de cálculo do ICMS, com a adoção do
PMPF em substituição ou complemento ao MVA.

A partir de junho de 2020, com a redução da margem de distribuição, o forte
movimento de subida do preço �nal do GLP no Brasil foi puxado mais fortemente
pelo aumento do preço do produtor e da revenda, que cresceram 69% e 24% (69%
e 29% na Bahia) respectivamente, enquanto que o valor do ICMS cresceu 21% em
média no Brasil e 19% na Bahia.
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Notas

�. Como rendimento familiar monetário disponível considera-se a soma dos
rendimentos do trabalho, das rendas de propriedade e das transferências
monetárias, abatido os montantes destinados a pagamentos da previdência,
imposto de renda e outros impostos e deduções.↩

�. Considerando o salário mínimo de 2018 (R$ 954,00) e a média dos preços
do GLP P-13 entre janeiro e dezembro de 2018 (R$ 67,99 para o Brasil e
R$ 60,82 para a Bahia).↩

�. Considerando o salário mínimo de 2021 (R$ 1.100,00) e o preço médio do
GLP P-13 em dezembro de 2021 (R$ 102,32 para o Brasil e R$ 94,65 para a
Bahia).↩

�. O GLP pode ser importado já como produto �nal, tanto pelo produtor
quanto pelo distribuidor. Mas, em linhas gerais, o �uxo informado segue
sendo o padrão↩

�. De acordo com a ANP (2001, p. 3), o CNP exercia, em nome da União, as
funções de autorizar, regular e controlar todas as etapas da cadeia
produtiva do setor, bem como toda a infraestrutura de movimentação e
armazenamento de petróleo e seus derivados. Em 1990, o Governo
Federal, por meio do Decreto-lei nº 99.180/90, substituiu o CNP pelo
Departamento Nacional de Combustíveis (DNC).↩

https://sbpe.org.br/index.php/rbe/article/view/138
https://www.sindigas.org.br/Download/lca-sindigas-agendapositiva-20210628-ajustado.pdf
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O FUP foi designado em 1984 como componente do preço e com a
�nalidade de cobrir os custos com o transporte, bem como �nanciar o
regime de uniformização dos preços em todo território nacional para a
gasolina, diesel, combustível para aviação, querosene e GLP. Cabe assinalar
que, embora o FUP custeasse o transporte dos diversos derivados de
petróleo citados, a cobrança do mesmo incidia apenas nos preços da
gasolina, diesel e lubri�cantes, ou seja, havia sobrepreço para os
consumidores dos três últimos derivados, que arcavam com o custo do
transporte de todos os demais, o que constitui o chamado subsídio cruzado
(SATHLER e TOLMASQUIM, 2001).↩

�. Essas medidas passaram a valer quando passou a vigorar o novo Sistema
Tributário Nacional – STN em 1° de março de 1989 (ANP, 2001).↩

�. Esse período de transição se encerraria em agosto do ano 2000, mas foi
prorrogado pela Lei nº 9.990 de 21/07/2000, que determinou o
encerramento de fato no dia 31 de dezembro de 2001.↩

�. A PPE manteve em favor dos preços do GLP e da nafta – em detrimento
dos preços de gasolina e diesel – a mesma estrutura de subsídio cruzado do
FUP (Sathler e Tolmasquim, 2001) e foi substituída pela Contribuição
sobre a Intervenção do Domínio Econômico - CIDE (LEI Nº 10.336, DE 19
DE DEZEMBRO DE 2001).↩

��. As cotações Mont Belvieu são usadas como referência no mercado
americano e por países importadores nas Américas. Mont Belvieu é uma
cidade no Texas que tem grande capacidade de armazenamento de líquidos
de gás (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 2001).↩

��. A CIDE Combustíveis tem por �nalidade: (i) o pagamento de subsídios a
preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados
e de derivados de petróleo; (ii) o �nanciamento de projetos ambientais
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; (iii) o �nanciamento de
programas de infraestrutura de transportes, garantindo um �uxo constante
de recursos para �nanciar os investimentos no setor (Lei Nº 10.336, de 19
de dezembro de 2001).↩

��. Neste caso, os hiatos entre os preços praticados por esta nova política e os
preços que seriam praticados pela política anterior seriam acumulados em
um ano, ajustados pela SELIC, e compensados no ano seguinte, sobre os
preços vigentes.↩

��. Considerando os dados da Re�naria Landulfo Alves (RLAM) e das demais
vendidas pela Petrobrás.↩

��. Fazem parte do CONFAZ, o Ministro da Economia, o Secretário Especial
do Tesouro e Orçamento, o Presidente da Comissão Técnica Permanente
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do ICMS (COTEPE/ICMS), o Procurador Geral da Fazenda Nacional, o
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, o Secretário do Tesouro
Nacional, o Presidente do Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal e os secretários da Fazenda das unidades da
Federação.↩

��. Com a aprovação da Lei Complementar nº 192/22, a apuração do ICMS
será feita por meio da cobrança de um imposto especí�co, cobrado em uma
quantia �xa de dinheiro por quantidade de produto, incidindo sobre o óleo
diesel, o etanol, a gasolina, o biodiesel e o gás liquefeito de petróleo (GLP)
e o derivado de gás natural. Entretanto, como este documento foi
elaborado com dados até 2021, portanto, antes das mudanças mais
recentes na legislação e do estabelecimento do novo método de apuração
do ICMS, tais alterações não �zeram parte das análises contidas neste
estudo.↩

��. Em 2020, a Liquigás, então subsidiária da Petrobras S.A, foi vendida para
um consórcio formado pela Copagaz, em conjunto com a Itaúsa e a
Nacional Gás. A Copagaz (Copa Energia) se tornou a controladora,
enquanto que a Nacional Gás (Grupo Edson Queiroz) adquiriu uma fatia
minoritária, detentora do equivalente a 20% do volume de GLP vendido.↩

��. Considerando a subdivisão das modalidades interventivas em: intervenção
regulatória (atuação pautada em leis e normas que disciplinam o setor
econômico), intervenção concorrencial (atuação do Estado na exploração
de uma atividade econômica, em regime de igualdade com entes
particulares), intervenção monopolista (exploração de atividade econômica
exclusiva do Estado) e intervenção sancionatória (repressão de abusos e
infrações à ordem econômica), conforme Moreira Neto (2001).↩

��. Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia – SINREVGAS.
Entrevista [set. 2021]. Entrevistador: Denilson Lima. Salvador, 2021.
Entrevista concedida por telefone.↩

��. Especi�camente, existem 2.813 revendedoras, segundo dados extraídos do
sistema da ANP em 14 de setembro de 2021 (dados disponíveis em: https:/
/www.gov.br/anp/pt‑br/assuntos/distribuicao‑e‑revenda/revendedor).↩

��. A pesquisa LPC é feita semanalmente em todos os estados do Brasil mais o
Distrito Federal. Todos os agendes econômicos que compõem a amostra
(distribuidoras e revendedoras) são visitados e têm seus preços coletados
nos três primeiros dias úteis da semana. Para maiores informações acessar
http://www.anp.gov.br/precos‑e‑defesa‑da‑concorrencia/precos
/levantamento‑de‑precos.↩

��. Para uma leitura mais aprofundada das medidas de dissimilaridade, ver
Alencar (2007).↩

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/revendedor
http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos
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Para mais detalhes sobre a metodologia do coe�ciente de correlação
cruzada , ver Zebende (2011)↩

��. Os dados da ANP para os meses de junho e novembro de 2018 divergem
daqueles informados pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
(Dados publicados em: https://www.gov.br/anp/pt‑br/assuntos/precos‑e
‑defesa‑da‑concorrencia/precos/glp‑p13) .↩

ρDCCA

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/glp-p13
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