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O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), também conhecido como gás 
de cozinha, é composto pelo preço que a Petrobrás cobra das distribuidoras, 
pelos tributos federais (PIS/PASEP e COFINS), pelo tributo estadual (ICMS) e 
pelas margens de distribuição e revenda. 

A partir da média dos preços do GLP ao consumidor praticado nas 
principais capitais do Brasil, coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíves (ANP), no período de 10 a 16 de novembro de 2019, 
a Figura 1 apresenta o percentual de cada uma das parcelas que compõem o 
preço final do botijão de 13 kg para o consumidor. 

Figura 1: Composição atual do preço do gás de cozinha em percentuais 

 

O preço cobrado pela Petrobrás nas refinarias, chamado de realização, 
nesse período foi, em média, de cerca de R$ 26,00 para uma massa de 13 kg. 
A Figura 2 mostra a composição do preço de um botijão de 13 kg, comercializado 
a R$ 70,34. 
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Figura 2: Parcelas que compõem o preço atual do botijão de 13 kg (R$ 70,34) 

 

 

O preço da Petrobrás poderia ser reduzido de R$ 26,00 para R$ 20,00, 
pois a estatal é uma empresa que tem um custo médio de refino de apenas US$ 
2,4 por barril de petróleo. Se as refinarias forem privatizadas, o custo médio de 
refino pode aumentar 300%, o que inviabilizaria essa redução. 

Com a redução de R$ 6,00 nas refinarias da Petrobrás e com uma 
redução da margem de distribuição e revenda de R$ 30,92 para R$ 20,92 para 
cada botijão de 13 kg, haveria uma redução no ICMS de R$ 11,24 para R$ 8,67. 

Com essas reduções, o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg 
passaria de R$ 70,34 para R$ 51,77. Esse seria o preço justo do gás de cozinha, 
pois remunera adequadamente a Petrobrás, os distribuidores, os revendedores 
varejistas, os governos estaduais e o governo federal. A Figura 3 mostra a 
composição do preço justo do gás de cozinha. 
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Figura 3: Composição do preço justo de um botijão de 13 kg (R$ 51,77) 

 

 

Mesmo com essa redução de R$ 10,00 na margem da distribuição e 
revenda, o valor recebido pelos distribuidores e revendedores de R$ 20,92, para 
cada botijão de 13 kg, ainda seria um valor superior ao valor de R$ 20,00 a ser 
recebido pela Petrobrás. 

Em suma, é factível baixar o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg 
de R$ 70,34 para R$ 51,77, mantendo-se adequados patamares de rentabilidade 
para os agentes econômicos envolvidos. Basta haver decisão política e a devida 
fiscalização. 
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