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Abril de 2019 

 

A FALTA DE IDENTIDADE DA REVENDA DE GLP 

 

Observo com tristeza após mais de 43 anos trabalhando no setor que a revenda de 

GLP continua sem identidade própria enquanto categoria econômica. É inadmissível que ainda 

hoje isto ocorra num ambiente empresarial tão dinâmico e com a capacidade na geração de 

emprego e renda a uma velocidade extraordinária dada ao seu alcance por ser produto 

essencial e de primeira necessidade.  

Os “REVENDEDORES DE GÁS LP OU COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS LP”, como 

queiram identificar, continuam à sombra das distribuidoras, e salvo, raríssimas exceções, a 

expressiva maioria é submissa e subjugada pelas suas respectivas companhias, sem 

apresentar iniciativas empresariais próprias e diferenciadas. Lamento, mas estes pseudos 

empresários continuam a carregar botijões de gás para as distribuidoras em condição análoga 

a relação de patrão e empregado, com a desvantagem de não terem assegurados nenhum 

direito trabalhista, muito pelo contrário, assumindo todo este passivo oriundo das relações de 

trabalho de seus funcionários e agregados.  

As companhias distribuidoras não tem interesse em categoria econômica 

independente, não querem revenda com identidade própria e deixam aos revendedores todo 

ônus advindo desta atividade.  

Pior é que a falta de compreensão dos donos das revendas de GLP sobre a realidade, 

ou seja, daquilo que podem fazer e barganhar enquanto unidos e fortalecidos simplesmente 

não existe. Não percebem benefícios da representatividade enquanto categoria organizada em 

sindicatos ou associações. Não sabem o que é a força do associativismo.  Quando em 

dificuldades preferem chorar por migalhas ou “esmola”, na sua distribuidora. Mas quando em 

apuros procuram e exigem a ajuda do sindicato, fora isto não entendem, ou não querem 

entender que é a única entidade que pode assegurar benefícios duradouros através das 

negociações coletivas justas, como sempre conseguiu, equilibrando os interesses da categoria 

com o trabalhador sem onerar a folha de pagamento das revendas. O SINREGÁS em Santa 

Catarina é a última fronteira entre os interesses e necessidades da categoria empresarial frente 

aos demais agentes de mercado. Sem sindicato, as revendas ficarão desprotegidas no âmbito.  
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das fiscalizações, das convenções coletivas e da imposição de normas que cada vez mais 

dificultam e oneram os negócios. As revendas cobram mais treinamentos, mais reuniões e mais 

palestras. Cobram participação e representatividade junto aos órgãos oficiais como ANP, 

MPSC, IBAMA e PROCONS, mas quantos revendedores já se perguntaram: quanto custa 

tudo isso como investimento no nosso negócio? Em resposta asseguro que custa menos 

que um simples cafezinho expresso por dia. Ou seja, em média: 

 

Para Classe I   R$ 1,33 ao dia 

Para Classe II  R$ 1,67 ao dia 

Para Classe III  R$ 2,00 ao dia 

Para os acima classe III R$ 2,67 ao dia, e quem paga? Poucos, pouquíssimos. A 

miopia empresarial ainda impera neste setor de visão curta e nada profissional. 

 

Os valores acima se pago em cota única anual ainda têm o beneficio de 25% e 

representa uma contribuição irrisória e que apenas serviria para a manutenção do SINREGÁS 

que têm o único propósito de defender os interesses da categoria que representa e assim todo 

valor arrecadado seria revertido para o bem de todos.  

Por derradeiro o fato é que não existe mais condições de continuar as atividades do 

SINREGÁS sem que haja a colaboração efetiva dos revendedores.  

Podem estar certos, de que o encerramento das atividades do SINREGÁS será um 

danoso golpe aos interesses maiores de todos aqueles que participam do comércio e 

distribuição de Gás LP o que trará muitas dificuldades as revendas, que sem 

representatividade e união, ficará ainda mais enfraquecida para a alegria dos demais que 

pretendem perpetuar seu domínio sobre esta categoria econômica que preferem continuar a 

viver de migalhas, de esmolas e de pequenos favores. 
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