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Mercado
A Consigaz é uma das maiores empresas distri-

buidoras de Gás LP (Gás Liquefeito de Petróleo), 

não só através da venda de gás em botijões e ci-

lindros, como também através do sistema inte-

ligente de abastecimento no local, chamado de 

Sistema Bobtail Consigaz. Hoje, a empresa pos-

sui 04 (quatro) bases de engarrafamento, que uti-

lizam envasamento automático e juntas somam 

mais de 100 mil metros quadrados de área, com 

capacidade de armazenamento de 1.600 tonela-

das de gás e capacidade de produção diária de 50 

mil botijões P13, 5 mil P20 e 3 mil P45. Volume 

suficiente para abastecer uma região com mais 

de 5 milhões de habitantes.

conquistas
Com mais de 35 anos de atuação no mercado, A 

CONSIGAZ transformou-se em uma marca sólida 

através da dedicação e comprometimento com 

seus clientes e funcionários e pela qualidade e se-

gurança atribuída aos seus produtos.

Através deste processo de crescimento e ama-

durecimento, o nome Consigaz é reconhecido em 

todo território nacional e conquistou a credibilidade 

da sociedade, que em contrapartida, retribuiu com 

alguns importantes prêmios no segmento, como o 

Prêmio Pró-sindico LicitaMais 2009, com o 1º lu-

gar; o prêmio de Qualidade MMHG Brasil 2008, prê-

mio Secovi como a marca mais lembrada em 2006. 

Além do prêmio Top Condominios Secovi 2003 e o 

prêmio Qualidade Padrão ACHUESP 2002.

Historia
O que não faltou no início da trajetória da Consigaz 

foi muita luta. A sua base foi estruturada em tra-

balho árduo, criatividade, perseverança e determi-

nação, até se firmar como uma das marcas mais 

importantes do País.

A trajetória bem sucedida se iniciou em 1946, 

quando Nassib Saleh Kadri, imigrante libanês, 

chegou ao Brasil e iniciou, na condição de masca-

te, a atividade de venda de roupas de cama, mesa 

e banho. Em 1967, Nassib abandonou a atividade 

de vendedor ambulante e passou a desenvolver a 

atividade de comerciante de móveis em uma pe-

quena loja de bairro. Seis anos mais tarde, no ano 

de 1973, com a ajuda de seus filhos, Nassib iniciou, 

no interior da própria loja instalada, um comércio 

de gás de cozinha, em pequena proporção. Após 

três anos, com o contínuo crescimento das vendas 

de gás, foi instalada a primeira loja da família para 

o comércio exclusivo desse produto.

Em 1990, a empresa, representada pelos filhos 

de Nassib, deu início à comercialização de gás en-

vasado em cilindros de 20, 45 e 90 quilos. Dois anos 

mais tarde, em dezembro de 1992, a marca Consi-

gaz foi criada, sendo adotada na seqüência uma tí-

mida política de padrão para representar a marca.

No dia 25 de março de 1997, a Consigaz, junto 

ao DNC – Departamento Nacional de Combustí-

veis, obteve o registro de distribuidora de Gás LP 

– Gás Liquefeito de Petróleo. Em 10 de novembro 

de 1998, a empresa adquiriu a autorização para a 

operação da primeira base de engarrafamento na 

região de Paulínia, interior de São Paulo.

Atualmente, a empresa é detentora de duas 

marcas a Consigaz e a Bobtail para o abasteci-

mento a granel, possuindo 4 bases estratégicas e 

uma completa e bem-estruturada rede de distri-

buição de gás com mais de 150 lojas.




