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Pesquisa de Gás de Cozinha março de 2022

PROCON NATAL REALIZA PESQUISA DE GÁS DE COZINHA NA CAPITAL COM PREÇO
MÉDIO DE R$ 119,86.

O Procon Natal – Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Natal
realizou, pesquisa de preço de gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como GLP ou gás de
cozinha, no dia 23 de março de 2022 nas quatro regiões da cidade e passou pelos bairros de Potengi,
Pajuçara, Igapó, Nossa senhora da Apresentação, Rocas, Neópolis, Ponta Negra, Pitimbu, Cidade
Alta, Mãe Luíza, Nova Descoberta e Quintas, contemplando todas as regiões da cidade. O Núcleo
de pesquisa percorreu um total de 21 (vinte e um) pontos de venda, levando em consideração o
porte do estabelecimento e o registro de licenciamento de comercialização desse produto fixado e
identificado junto com a placa de preço.

O reajuste do gás de cozinha anunciado pela Petrobras nesse mês de março, quinta-feira
(10), chegou a 16% nas refinarias, passando de R$ 3,86 para R$ 4,48 o quilo. Assim o preço do
botijão pago pelos consumidores nos pontos de revenda dentre outros também estão incluídos os
custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de revenda, onde representa
19,9% e 23,5% respectivamente. Esse reajuste no entanto, afeta em cheio a vida dos brasileiros de
baixa renda em um cenário de inflação no Brasil. Mesmo com aprovação de projeto no Congresso
Nacional que estabelece a ampliação do auxílio gás, dobrando o alcance do beneficio que custeia o
botijão de gás, essa iniciativa é paliativa, uma vez que a política da Petrobras é de equiparação de
preço internacional – EPI.

A pesquisa encontrou o botijão de 13 kg sendo vendido no comércio de Natal ao preço
mais comum de R$ 120,00, ou seja, 42% dos estabelecimentos pesquisados tinha esse valor a venda
para o consumidor, e também deve está atento nos preços praticados no comércio, uma vez que a
pesquisa  encontrou  estabelecimento  com o  menor  preço  de  R$  110,00,  e  isso  representa  uma
economia de R$ 9,86, da mesma forma, foi observado que em 28,57% dos estabelecimentos estão
com  seus  preços  abaixo  da  média  pesquisada,  ou  seja,  uma  economia  significativa  para  o
consumidor.

As planilhas encontra-se no site do Procon Natal, onde o consumidor poderá encontrar:
o maior e menor preço, assim com a média e variação dos preços entre a pesquisa atual e a anterior.
É permitido publicação  dos  dados  da pesquisa,  desde que seja  citada a  fonte:  Núcleo  de
pesquisa Procon Natal. No entanto, é vedada a utilização deste material, integral ou parcial,
para fins de publicidade e ou anúncio comercial de qualquer espécie.

Análise dos dados
A pesquisa realizada pelo Procon Natal, encontrou o preço médio do botijão GLP de 13

kg de gás de cozinha em Natal no mês de março por R$ 119,86, o maior preço encontrado foi de R$
125,00 e o menor preço de R$ 110,00, preços praticados à vista, a variação entre o maior e o menor
preço é de 13,64%.

Na última pesquisa em dezembro o preço médio desse produto era de R$ 108,48, o
maior preço encontrado foi de R$ 113,00 e o menor preço de R$ 100,00, preços à vista, a variação
entre o maior e o menor preço é de 13%.
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Analisando as duas pesquisas, a varição no preço médio da pesquisa anterior para a
atual chega a 10,49%.

Mais uma vez, o Núcleo de pesquisa orienta os consumidores que existe diferença no
preço desse  produto  à  vista  e  no cartão  que chega à  R$ 5,00,  uma vez  que  em determinados
estabelecimentos  o  preço  é  de  R$  125,00  à  vista  e  130,00  no  cartão,  prática  essa  legal  aos
comerciantes  pela  Lei  13.455  de  2017  onde  os  mesmos  estão  autorizados  a  oferecer  preços
diferenciados para pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito ou débito, desde que devidamente
explícito ao consumidor. Entretanto, a pesquisa também identificou que 38% dos pontos de venda
localizados na zona norte e zona sul, não fazem diferenciação de preço a essa prática.

Conclusão

Então, o ano praticamente se incia para o consumidor com mais um aumento desse
produto, ou seja, da mesma do ano anterior com sucessivos aumentos aplicados pela política da
Petrobras ao gás de cozinha em uma economia de mercado com custo em reais e uma valorização
dolarizada, com reflexos da globalização em lucros para a estatal brasileira para acionista, deixando
de lado a parte social da empresa, agravando uma crise socioeconômica em muitas famílias para
sobreviver, 

O Procon Natal disponibiliza a pesquisa na íntegra aos consumidores em sua página virtual
no site, www.natal.rn.gov.br/procon/pesquisa, com preço do botijão de 13Kg mais barato, as medias
e as variações encontradas, e orienta aos consumidores que utilizem-se da pesquisa para economizar
na  hora  da  compra  desse  produto  uma  vez  que  encontrará  o  endereço  dos  estabelecimentos
pesquisados e os preços praticados à vista e no cartão.
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