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1. Processo de abertura do mercado de refino
brasileiro: oportunidades e desafios
Nesta seção nós abordamos o processo de abertura do mercado de refino no país e a dividimos em cinco
partes, quais sejam (i) Panorama da indústria de refino no país, (ii) Principais oportunidades e desafios na
abertura do mercado de refino brasileiro, (iii) Considerações preliminares sobre impactos COVID-19, e (iv)
agenda regulatória e passo a passo sugerido para abertura de mercado. O objetivo dessa seção é mostrar
que para se obter no longo prazo os benefícios associados ao processo de maior abertura do mercado
de refino para iniciativa privada (maior competição entre cadeias e benefícios para os consumidores) é
importante que no curto e médio prazo o processo estabeleça regras de transição claras ancoradas em
análises de impacto regulatório, inclusive de cunho regional, evitando-se riscos de formação de monopólios
regionais privados, práticas predatórias ou discriminatórias de preço, recusa de acesso à infraestrutura
essencial do abastecimento, colusão tácita de agentes ou de desabastecimento em parte ou em todo o
território nacional.

Panorama da indústria de refino no país
O parque de refino brasileiro é composto por 17 refinarias, das quais 13 são controladas pela Petrobrás
representando 98,2% da capacidade autorizada de processamento do país. A maior refinaria em termos de
capacidade é a Refinaria de Paulínia (REPLAN) com 18,2% do total. As 4 refinarias privadas (Manguinhos,
Riograndense, Univen e Dax Oil) respondem por 1,8% da capacidade. Importante mencionar que a refinaria
UNIVEN localizada na cidade de Itupeva em São Paulo não está operando desde Abril de 2014.
Figura 1 – Parque de refino brasileiro
Estado

Nome

Sigla

Capacidade
(barril/dia)

Manaus

Isaac Sabbá

Reman

46.000

Ceará

Lubrificantes e Derivados do Nordeste

Lubnor

10.378

Potiguar Clara Camarão

RPCC

44.670

Abreu e Lima

Rnest

100.000

Bahia

Landulpho Alves Mataripe

Rlam

377.400

Minas Gerais

Gabriel Passos

Regap

166.000

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Reduc

251.600

Henrique Lage

Revap

251.600

Paulinia

Replan

434.000

Presidente Bernardes

RPBC

170.000

Capuava

Recap

62.900

Paraná

Presidente Getulio Vargas

Repar

213.800

Rio Grande do Sul

Alberto Pasqualini

Refap

220.150

Pernambuco

São Paulo

Total Petrobras
Refinarias Privadas

2.348.498
Dax Oil (BA), Manguinhos (RJ), Riograndense (RS),
UNIVEN (SP)

Capacidade Total Brasil

42.258
2.390.756

Fonte: ANP ("Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2019").
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A região sudeste concentra 56,9% da capacidade de refino do país sendo superavitária na equação
produção e consumo de derivados de petróleo. O Estado de São Paulo isoladamente representa 38,4% da
capacidade do país dividida em cinco refinarias (RECAP, REPLAN, REVAP, RPBC e UNIVEN). Do ponto de
vista logístico, o Estado ainda possui uma importante malha de dutos para movimentação de derivados
entre refinarias, terminais e bases e o Porto de Santos como hub de importação ou abastecimento de
outros estados da federação. Além das refinarias de São Paulo completam a capacidade da região as
refinarias de Duque de Caxias e Manguinhos no estado do Rio de Janeiro e a refinaria de Gabriel Passos no
estado de Minas Gerais. Mix de produção da região dividido entre Diesel (36,7%), Gasolina (23,8%), Óleo
Combustível (8,8%), Querosene de Aviação (7,8%) e outros derivados (22,9%).
Segunda em capacidade de refino no território nacional, a região Nordeste concentra 22,4% do parque
de refino dividido em cinco refinarias (DAX Oil, Lubnor, RLAM, RNEST e RPCC). A região é deficitária na
equação produção e consumo de derivados. Atualmente, é a única região que possui expectativa de
expansão de capacidade com a entrada em operação do segundo trem de refino da RNEST (Refinaria Abreu
e Lima) de 130 kbpd projetada para 2024, de acordo com a Petrobras. O mix de produção é concentrado
em Diesel (40,3%), seguido de Óleo Combustível (26,1%), e Gasolina (14,5%).
A região Sul, terceira em capacidade e balanceada na equação produção e consumo de derivados responde
por 18,9% do total nacional (451,0 kbpd) por intermédio de três refinarias (REFAP, REPAR e Riograndense).
O mix de produção é concentrado Diesel (47,6%), Gasolina (27,3%) e GLP (7,3%).
Com relação às demais regiões do Brasil, o Centro-Oeste não possui refinarias tendo sua demanda
atendida em grande parte pela região Sudeste, principalmente por intermédio do oleoduto OSBRA que liga
a REPLAN aos terminais de Senador Canedo (GO) e Brasília (DF). A região norte possui uma refinaria em
Manaus (REMAN) de 46kbpd de capacidade operando basicamente para processar o petróleo produzido
na região oriundo do campo de Urucu (onshore) e de regiões contíguas via cabotagem. Do ponto de vista
fiscal, a refinaria está localizada na Zona Franca de Manaus (ZFM) possuindo, portanto, regime diferenciado
de tributação em relação às demais refinarias do país. O mix de produção é dividido principalmente entre
Gasolina (35,6%), Diesel (27,8%), Nafta (9,6%) e Óleo Combustível (8,3%).
Com relação ao parque global de refino, atualmente (2018) existe uma capacidade de 100,6mn de bpd,
dos quais 49,2% está concentrada em cinco países: (i) Estados Unidos – 18,8mn, (ii) China – 15,7mn, (iii)
Rússia – 6,6mn, (iv) Índia – 5,0mn, e (v) Coréia do Sul – 3,4mn. O Brasil encontra-se na oitava posição do
ranking, segundo o BP Statistical Review of World Energy 2019.
O caso dos Estados Unidos foi escolhido como referência de mercado para comparação com o caso brasileiro
por se tratar de país com dimensão territorial semelhante, cujo início do ciclo de investimentos na construção
de refinarias também se deu no começo do século XX, mas principalmente por ter sido configurado desde
sua concepção sem a presença de empresas estatais e com refinarias competitindo livremente entre si.
Característica esta que o Brasil almeja alcançar no futuro com abertura do mercado nacional à iniciativa
privada. Conforme será visto ao longo deste trabalho, a ideia sedutora de tentar transplantar para o mercado
nacional o modelo americano, sem as condições estruturais, jurídicas, tributárias e logísticas daquele país,
tendem não só a não alcançar o resultado buscado pelos reguladores brasileiros, mas também podem levar
o Brasil a uma situação inferior à hoje existente.
No caso específico dos Estados Unidos, as 135 refinarias existentes dividem-se entre 30 estados e são
todas de controle privado. Foram construídas principalmente a partir do início do século XX para atender
a indústria automobilística sendo as de maior porte instaladas próximas de cursos navegáveis (litoral e
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grandes lagos). Existe concentração na quantidade de refinarias em 3 estados que possuem 45% do parque
de refino e 59% da capacidade de processamento (Texas, Lousiana e Califórnia). Conforme destacado no
estudo elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES1), as refinarias do
parque americano foram criadas para competir livremente entre si.
No caso do Brasil, a primeira refinaria data de 1937 (Riograndense) e as demais 12 refinarias construídas
até 1980 foram configuradas para operar com petróleo leve importado. Não houve aumento expressivo da
capacidade de refino do país entre 1980 e 1999, mesmo com a construção de 3 refinarias na década de
2000 (RPCC, Univen e Dax Oil), todas de pequeno porte. Somente em 2014 com a inauguração do primeiro
trem de refino da RNEST (Abreu e Lima) expandiu-se novamente a capacidade nacional. De acordo com a
Petrobras, um novo aumento de capacidade da RNEST está previsto para 2024 com o início da operação
do segundo trem de refino (130kbpd).
Diferentemente do caso norte-americano, o Brasil teve a construção do seu parque de refino concentrado
na Petrobras. Em razão do monopólio detido pela Petrobras no refino e produção de petróleo no Brasil
na época, as refinarias foram construídas com grande escala de produção visando minimizar os custos de
abastecimento atendendo toda a demanda nacional de maneira complementar entre cada unidade. O foco,
portanto foi a garantia de abastecimento com menor custo possível em todas as regiões do Brasil com
operação complementar e sem competição entre unidades de refino. Nesse sentido, a venda de unidades
existentes para novos entrantes não implicará imediatamente em competição própria de livre mercado.
Pelo contrário, como exploraremos em maiores detalhes no item 1.2 deste capítulo, o desinvestimento da
Petrobras poderá criar monopólios regionais privados com possíveis implicações de suprimento, condições
concorrenciais e preço final ao consumidor que necessitam de antemão um tratamento regulatório adequado
e a criação de regras de transição operacionais, derrogáveis à medida em que são incrementadas as
condições logísticas e de competição.

1 MERCADO DE REFINO DE PETRÓLEO NO BRASIL. BNDES Set., Rio de Janeiro, v. 24, n. 48, p. 7-44, set. 2018
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1.1.1 Índices de complexidade do parque do refino nacional
Como destacado anteriormente, as refinarias nacionais foram construídas para processamento de óleo leve
importado, portanto com índices de complexidade Nelson baixos (índice que mede a capacidade secundária
de conversão de uma refinaria em relação a sua capacidade primária de destilação) quando comparadas, por
exemplo, às refinarias norte-americanas. Devido a esse fato e aliado ao consistente aumento na demanda
doméstica de combustíveis fez com que historicamente – e ainda atualmente – o Brasil seja um país
exportador de óleo cru e importador de derivados (principalmente diesel) para abastecimento do mercado
local. Dessa forma, o abastecimento interno de combustíveis – além das questões de logísticas internas que
serão exploradas no decorrer deste capítulo – é dependente da capacidade de infraestrutura de terminais de
importação de derivados ao longo da costa brasileira complementariamente à produção nacional.
Figura 2 – Evolução dos índices de complexidade do parque de refino brasileiro (ANP)
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De acordo com o World Oil Review 20192, a complexidade média do parque global de refino alcançou 9,4 pontos
em 2018, conforme segregado abaixo.
Figura 3 – Evolução Índices de Complexidade Nelson (NCIs) do parque global de refino
(World Oil Review 2019 – ENI)
NCIs

2000

2005

2010

2015

2018

Europa

8,3

8,7

8,9

9,2

9,2

Rússia e Asia Central

5,8

6,7

6,9

7,1

7,5

Oriente Médio

5,4

5,5

5,8

6,9

6,9

África

4,9

5,6

5,7

5,8

5,9

Ásia-Pacífico

6,9

7,4

8,3

9,2

9,6

10,0

10,2

10,6

10,8

10,8

10,9
7,1

11,2
7,5

11,6
7,4

11,7
7,7

11,6
7,8

Média global

7,9

8,2

8,7

9,1

9,4

Brasil

6,1

6,8

8,0

8,2

8,2

Américas

América do Norte
América do Sul

2 https://www.eni.com/assets/documents/documents-en/WORLD-OIL-REVIEW-2019-Volume-1.pdf
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Quanto maior a complexidade de uma refinaria, maior seu valor agregado dada à possibilidade de
processamento de óleos mais pesados (e portanto com preços mais baixos), produzindo por craqueamento
derivados / combustíveis com preços mais altos.

1.1.2 Dados de mercado da indústria nacional de refino
O volume médio processado de óleo cru nas refinarias em 2019 alcançou 1.751 kbpd, um aumento de
1,0% em relação à média de 2018. O volume processado no mês de Dezembro de 2019 foi de 1.868 kbpd
representando um aumento de 11,4% em relação a Dezembro de 2018 devido principalmente ao maior
volume processado nas refinarias REPLAN (+156 kbpd) e RLAM (+46 kbpd).
O fator de capacidade médio alcançou 73,2% no ano de 2019 e média de longo termo de 82,7%. A
produção de derivados no ano de 2019 foi de 1.797 kbpd ficando estável em relação a 2018 (1.796 kbpd),
com produção de gasolina A ligeiramente superior (+0,8%) alcançando média de 411,6 kbpd vs. 408,5
kbpd em 2018, enquanto a produção de diesel apresentou uma queda de 2,3% atingindo média de 705,1
kbpd vs. 721,7 kbpd no ano anterior. Demais derivados apresentaram aumento na produção de 2,2% de
665,3 kbpd para 680,1 kbpd no período de análise.
O volume importado de gasolina A em 2019 foi de 4,8 bilhões de litros, o que representou um aumento de
62,7% em relação a 2018 (3,0 bilhões de litros) e gastos de US$2,04bn vs. US$1,43bn no ano anterior. No
caso do diesel, o volume importado atingiu 13,0 bilhões de litros vs. 11,6 bilhões em 2018 (+11,6%), com
gastos de US$6,7bn vs. US$6,3bn em 2018. O volume importado de gasolina e diesel representou 14,9% e
18,5% da venda doméstica de combustíveis em 2019, respectivamente vs. 9,6% e 17,3% no ano de 2018.
De acordo com nosso modelo de oferta e demanda, estimamos que o Brasil permanecerá net importador
de combustíveis líquidos no decênio 2020-2029, alcançando um percentual de 22,2% na gasolina e 17,4%
no diesel em 2029 vs. 16,3% e 20,5% nas estimativas da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) conforme
Plano Decenal de Energia 2029 (PDE 2029). A dependência do atendimento do mercado doméstico de
abastecimento via importações, ainda que parcialmente, reforça a vigilância da prática de preços com
paridade internacional (PPI) para evitar-se desequilíbrios de competição no mercado doméstico como
criação de barreiras de entrada a novos agentes.
Com relação a vendas domésticas de derivados de Petróleo, o Brasil atingiu média de 2.435,2 kbpd em
2019, um aumento de 1,7% em relação a 2018, principalmente devido a maiores volumes vendidos de diesel
(+4,5% yoy) e gasolina (+5,6% yoy), parcialmente compensados por menores volumes de venda de óleo
combustível e GLP. Do total de vendas domésticas, 589,1 kbpd foram atendidos por importações (24,2%).

1.1.3 Cadeia logística de abastecimento de combustíveis
A cadeia logística de abastecimento de combustíveis é bastante complexa e, como mencionado anteriormente
foi configurada para ser operada e centralizada pela Petrobras de maneira complementar entre cadeias
(com proximidade a áreas de maior densidade populacional / consumo de combustíveis com escala para
garantir-se o abastecimento em todo território nacional no menor custo possível).
Dos campos de produção, o petróleo é transportado via oleodutos ou navios e entregue em terminais para em
seguida abastecer as refinarias. Após o processo de refino, os derivados são escoados por uma malha de dutos
aos terminais para serem disponibilizados às distribuidoras no atendimento do mercado nacional e internacional.
Os derivados que são produzidos pelas 17 refinarias nacionais são distribuídos por um conjunto de terminais
fluviais, lacustres, marítimos e terrestres com capacidade de armazenamento total de 13.850.813 m3
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divididos em 2.030 tanques (dados SIMP-ANP, Set/19), dos quais 5.388.299 m3 para petróleo cru (38,9%),
7.985.813 m3 para derivados e biocombustíveis exceto GLP (57,7%) e 476.701 m3 para GLP (3,4%).
A Transpetro (Petrobras Transporte S.A.) é responsável diretamente por 10.498.145 m3 da capacidade de
armazenamento do país (75,8%), por intermédio de 536 tanques e 47 terminais, dos quais 20 terminais
terrestres e 27 aquaviários incluindo 3 terminais de regasificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) localizados
nos estados do Ceará (Pecém), Bahia (TRBA) e Rio de Janeiro (Baía de Guanabara).
Com relação à malha de dutos, a companhia opera 14.873 km de dutos, dos quais 7.719km de oleodutos e 7.155km
de gasodutos, o que representa 70,0% da malha de dutos em operação no país (2018) segundo dados da ANP.
O tranporte marítimo da Transpetro é composto por uma frota de 59 navios com capacidade de transporte
de 4,80mn de toneladas de porte bruto. A companhia faz operações de carga em descarga em 24 dos 34
portos organizados do Brasil.
De acordo com o relatório anual da Transpetro (2019), um total de 567mn de m3 de petróleo e derivados foram
movimentados pelo oleodutos e terminais da companhia representando um crescimento de 0,5% em relação
a 2018 (564mn m3), enquanto a carga transportada por navios operados pela companhia alcançou 93,1mn de
toneladas métricas (+4,4% yoy), equivalente a 40% da carga movimentada por via marítima na Petrobras.
Além da Transpetro, a empresa Logum Logística S.A. (criada em 1º de Março de 2011) possui atualmente
uma malha de etanolduto de 350km e terminais terrestres em Uberaba e Riberão Preto para atendimento
do mercado de etanol nas regiões de Campinas, Grande São Paulo e Rio de Janeiro, bem como atendimento
às regiões Norte e Nordeste do país por cabotagem via carregamento em navios no Terminal portuário da
Ilha D´Agua (RJ) operado pela Transpetro.
Figura 4 – Cadeia de abastecimento de combustíveis do Brasil (EPE)

De acordo com o Boletim Anual de Autorizações para Infraestrutura de Movimentação de 2019 (ANP),
um total de R$1,36bn de investimentos previstos para infraesturtura tiveram Autorização de Construção
(AC) e foram efetivados ao longo do ano R$1,12bn em investimentos (projetos que obtiveram outorga de
Autorização de Operação – AO).
Com base no total efetivado houve um aumento na capacidade de tancagem de 329,5mil m3 e ligeiro acréscimo
de extensão de oleodutos de 1,455 km. Não houve aumento na extensão da malha de gasodutos em 2019.
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1.1.4 Matriz de Transporte de Carga no País
O transporte de cargas no Brasil possui ampla predominância do modal rodoviário, que representou
61,1% do total da capacidade (2018), seguido pelos modais ferroviário (20,7%), aquaviário (13,6%),
dutoviário (4,2%) e aeroviário (0,4%). Quando comparamos a matriz brasileira com países de mesmo porte
territorial, segundo dados da Associação Nacional de Transportadores Ferroviários (ANTF), embora não
haja discrepâncias muito significativas no percentual referente ao modal aquaviário / outros em relações
aos demais países, nota-se claramente a diferença da penetração de transporte via ferrovias no Brasil (15%
vs. média de 50% para peer group) e rodovias (65% vs. média de 33% nos demais países).
Figura 5 – Matriz de Transporte de Carga – Países mesmo porte territorial (ANTF)

Conforme citado no Plano Nacional De Logística 2025 (PNL 2025) da Empresa de Planejamento Logístico
(EPL), os modais ferroviário e aquaviário são os mais eficientes para transporte de cargas de médio e
grande porte por longas distâncias, enquanto preferencialmente o modal rodoviário deveria ser utilizado
para transportar cargas de pequeno e médio volume em pequenas distâncias.
Figura 6 – Distância percorrida por uma tonelada de carga com uso de um litro de combustível
(CMC, USA)
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Com base na matriz de transporte de carga do país, a movimentação de carga específica de petróleo
e derivados em 2019 representou 20,4% e 1,7% dos volumes transportados por modais aquaviário e
ferroviário. No caso específico de cabotagem, o percentual transportado de petróleo e derivados foi de
60,6% (vs. 71,6% em 2018). Com relação ao transporte de navegação interior, o segmento de petróleo e
derivados representou 8,4% dos volumes transportados em 2018. Em nossa opinião, aumentar o volume
de transporte de petróleo e derivados pelo modal ferroviário com a conclusão da implementação de
importantes tramos de ferrovias (Ferrogrão, Norte-Sul e FIOL) é uma medida relevante para reduzir custos
com transporte de combustíveis e gases de efeito estufa (GEE), além de resolver gargalos logísticos de
abastecimento que possam surgir quando da conclusão do processo de desinvestimento da Petrobras em
49,5% do parque de refino nacional.
Em relação ao mix de produtos transportados por oleodutos em 2018, segundo Anuário Estatístico de
Transportes 2010-2018, ao todo 62,4mn de m3 foram movimentados, com destaque para diesel (32,5%),
gasolina (20,2%), nafta (14,0%), querosene (11,2%), óleo combustível (10,9%) e álcool (5,8%).
Figura 7 – Malha de Terminais, Oleodutos e principais produtos armazenados e transportados
(ANP)
Estado

Oleodutos

Extensão (km)

Produtos

Angra dos Reis

RJ

ORBIG

123

Petróleo

Aracaju

SE

-

-

Petróleo

Barra do Riacho

ES

-

-

GLP, C5+

Barueri

SP

OBATI / OPASA

2x50/3x99

diesel, gasolina, álcool, OC

Terminal

Belém

PA

-

-

derivados, GLP

Biguaçu

SC

OPASC

266

diesel, gasolina, álcool

Brasília

DF

OSBRA

964

diesel, gasolina, QAV, GLP

Cabedelo

PB

-

-

diesel, gasolina, MGP, álcool

Cabiúnas

RJ

OSDUC / OCAB

2x180/67

LGN e petróleo

Campos Elíseos (TECAM)

RJ

ORBEL I-II/ORBIG/OSDUC

364-358/123/2x180

petróleo, diesel, gasolina, alcool

Candeias

BA

BECAN 6-8

2x10

diesel, gasolina, OC

Coari

AM

2x281

Cubatão

SP

Guamaré

RN

ORSOL I-II
SSPA 1-2/SSPB-SSPC-SSPT/OSSPP
12/OSBAT
-

petróleo, GLP
petróleo, gasolina, diesel, alcool, OC,
GLP, nafta
petróleo

Guaramirim

SC

Guararema

SP

Guarulhos

SP

Ilha D´Água

RJ

-

Ilha Redonda

RJ

GLP-REDUC

18

gasolina, diesel, álcool, OC, QAV
álcool, diesel, gasolina, óleo leve de
reciclo (LCO), petróleo
GLP

Itabuna

BA

ORSUB

394

diesel, gasolina, álcool, GLP

Itajaí

SC

OPASC

266

diesel, gasolina, álcool, GLP

Japeri

RJ

OSRIO/OSVOL

372/58

diesel, gasolina

Jequié

BA

ORSUB

394

diesel, gasolina, álcool, GLP

Macapá

AP

-

-

diesel

46/3x37/34/121
-

OPASC
266
OSRIO/OSPLAN I/OSPLAN
372/235/153/83/67/2x1
II/OSVAT/RV16/OSVAT 22-24/30/34
20/153/35
OSVAT 16/OSVAT 22-24
66/2x120
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diesel, gasolina, álcool
petróleo, diesel, gasolina, alcool, OC
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Estado

Oleodutos

Extensão (km)

Produtos

AL

OPMAC

28

petróleo, diesel, gasolina, álcool

Madre de Deus (TEMADRE)

BA

ORSUB

394

petróleo, diesel, gasolina, álcool, GLP

Manaus

AM

-

-

petróleo, gasolina, diesel, nafta, OC

Mucuripe

CE

-

-

asfalto, lubrificantes

Natal

RN

-

-

derivados

Niterói

RS

ORNIT

16

OC, LCO

Norte Capixaba

ES

-

-

Terminal
Maceió

Osório

RS

OSCAN

4x98

petróleo
petróleo, nafta, diesel, condensado
petroquímico, gasolina

Paranaguá

PR

OLAPA/OPASC

94/266

gasolina, querosene, diesel

Regas. Baía de Guanabara (GNL)

RJ

-

-

gás natural

Regasificação de Pecém (GNL)

CE

-

-

gás natural

Ribeirão Preto

SP

OSBRA

964

diesel, gasolina, QAV, GLP

Rio Grande

RS

-

-

Santos

SP

-

-

petróleo, tolueno, xileno, GLP
gasolina, diesel, OC, GLP, querosene,
álcool

São Caetano do Sul

SP

São Francisco do Sul

SC

OBATI/SSPA 1-2/SSPB-SSPCSSPT/OSVAT 16/22-24
OSPAR

2x50/46/3x37/66/2x120

diesel, gasolina, álcool, OC, GLP

117

petróleo

São Luís

MA

-

-

derivados, GLP

São Sebastião

SP

OSPLAN I/OSBAT/OSVAT

235/121/83

petróleo, derivados claros

Senador Canedo

GO

OSBRA

964

diesel, gasolina, QAV, GLP

Suape

PE

-

-

derivados de petróleo, álcool

Uberaba

MG

OSBRA

964

diesel, gasolina, álcool

Uberlândia

MG

OSBRA

964

diesel, gasolina, álcool, GLP

Vitória

ES

-

-

derivados, OC, diesel marítimo

Volta Redonda

RJ

OSVOL/OSRIO

58/372

álcool, diesel, gasolina, OC

Fonte: ANP, Transpetro, Petrobras

Figura 8 – Nível de Saturação de Oleodutos (2018)
Oleoduto
OPASC

Trecho
REPAR - Itajaí

OSPLAN

km

Saturação

200

81%

São Sebastião - Guararema

80

74%

OSRIO

Guararema - REDUC

372

53%

OSPLAN

REPLAN - Guararema

153

52%

OLAPA

REPAR - Paranaguá

93

51%

OSBRA

REPLAN - Brasília

964

50%

ORSUB

TEMADRE - Ipiaú

225

49%

ORSUB

Ipiaú - Jequié

85

39%

OPASC

Itajaí - Floripa

66

32%

ORSUB

Ipiaú - Itabuna

85

30%

ORBEL

REGAP - Campos Elísios

364

16%

OSPLAN

Guararema - REPLAN

153

15%

OSCAN

Osório - REFAP

98

12%

OSVOL

Japeri - Volta Redonda

58

Saturação média

2.995

5%

44%

Fonte: Transpetro (2019), EPE. Elaboração CBIE Advisory
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1.1.5 Detalhamento da cadeia produtiva de combustíveis líquidos
Conforme discutido na Nota Técnica da Superintendência Geral do CADE (SEI/CADE – 0297660) de
03/02/2020, a cadeia produtiva de combustíveis pode se dividir em dois grandes segmentos:
 Segmentos a montante (upstream): exploração, desenvolvimento, produção e importação
 Segmentos a jusante (downstream): refino, transporte, armazenagem, distribuição e revenda
Existem diferenças de origem importantes entre derivados de petróleo e biocombustíveis, sendo os
primeiros (gasolina, diesel, querosene, óleo combustível, nafta, QAV, etc) produzidos majoritariamente em
hubs integrados à infraestrutura petrolífera (dutos ou terminais de importação). Já os bicombustíveis são
produzidos em usinas geograficamente mais pulverizadas no interior do país, como no caso da cana de
açúcar – matéria-prima principal para a produção de etanol – cuja produção localiza-se em 10 estados da
federação, sendo 65% aproximadamente no Sudeste e 35% na região Nordeste (majoritamente litoral), ou
biodiesel maior capacidade de produção localizada nos estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul.
Como discutiremos no item 1.2 deste capítulo, a dispersão geográfica da produção de biocombustíveis, a
vedação de compra direta de etanol por TRRs/ TRNIs, a exclusividade de mistura de biocombustíveis na
gasolina e no diesel por parte de distribuidoras, a centralização da compra de biocombustíveis em leilões
pela Petrobras para abastecimento das distribuidoras, ausência de terminais de combustíveis suficientes
para otimização de movimentação de carga são alguns dos fatores que requerem maior atenção do regulador
pós processo de desinvestimento da Petrobras.
Embora detalharemos no capítulo referente às atividades de distribuição e revenda, cumpre-se destacar
rapidamente os fluxos logísiticos até a distribuição. De acordo com a ANP existem basicamente 3 fluxos
logísticos na distribuição de combustíveis: primário, secundário (transferência) e entrega.
O fluxo primário consiste na entrega dos combustíveis por parte de refinarias, terminais e/ou usinas para
bases primárias das distribuidoras por intermédio de dutos ou cabotagem. Geralmente essas bases são
construídas o mais próximo possível aos pontos de entrega dos combustíveis.
O fluxo secundário ou de transferência corresponde à transferência dos combustíveis por modais rodoviários,
aquaviários ou ferroviários para as bases secundárias, cuja característica principal no âmbito logístico é
estarem localizadas o mais próximo possível dos pontos de maior densidade populacional / de demanda.
O fluxo de entrega consiste na transferência destas bases (pontos de estoque) para o varejo que, no Brasil,
é feito quase que exclusivamente via modal rodoviário.
É importante salientar a importância do planejamento da estrutura de transporte, pois quem pretende investir na
produção de combustíveis precisa optar por construir novo sistema dutoviário ou negociar o uso da malha existente
construída pela Petrobras, que sendo a titular das instalações detém a preferência de uso (art. 58 da Lei #9.478/97).
Adicionalmente, há a se considerar a questão da verticalização do transporte da Petrobras via Transpetro e como,
via regulação, eliminar potenciais entraves de competição - por exemplo por intermédio do unbundling desta parte
da cadeia -, discussão carente de desenvolvimento por parte do MME / ANP. Não há como se estabelecer grau
satisfatório de contestabilidade neste mercado sem que os agentes possam compartilhar as estruturas da Transpetro.
Uma vez que a produção de bicombustíveis é dispersa geográficamente pelo território nacional, não há
necessidade de tais produtos passarem pelas bases primárias podendo serem abastecidos diretamente nas
bases secundárias, o que convencionou-se na indústria a se denominar o fluxo invertido do etanol.

1. Processo de abertura do mercado de refino
brasileiro: oportunidades e desafios

16

1.2 Principais oportunidades e desafios na abertura do mercado de refino brasileiro
Por intermédio do Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) assinado com o Cade no dia 8 de Julho
de 2019, e levando-se em conta a Resolução # 4/2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que
instituiu o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil, a Petrobras consubstanciou
esforços de cooperação com a autoridade antitruste para execução de relevante e voluntário desinvestimento na
área de gás natural de forma a colaborar com o movimento de abertura de tal mercado no país.
Dentre as medidas, a companhia decidiu desinvestir integralmente de 8 de suas 13 refinarias ao longo do
biênio 2020-21 ficando somente com o cluster de refinarias localizadas em São Paulo (REPLAN, RECAP, RPBC,
REVAP) e Rio de Janeiro (Reduc). Portanto, caso seja bem sucedida com o programa de desinvestimento,
a Petrobras passará a responder por aproximadamente 50% da capacidade de refino do país.
A decisão da Petrobras consubstanciada pelo TCC é fundamental para promoção da livre concorrência no
segmento de refino, medida que contribuirá gradativamente com a ampliação da competição na cadeia
trazendo benefícios para o consumidor final. Esse processo salutar deve ser acompanhado de Análise de
Impacto Regulatório (AIR) para que a transição para um estrutura de livre mercado aconteça sem prejuízos
de abastecimento em todo território nacional.
Apresentamos a seguir as principais oportunidades para o mercado de refino brasileiro e os desafios
associados ao fim do monopólio da atividade por parte da Petrobras. No que tange aos desafios, faz-se
premente uma Análise de Impacto Regulatório (AIR) antes da conclusão do desinvestimento, com especial
ênfase nas consequências regionais, uma vez que, dependendo da região o percentual de mercado que
será transferido da Petrobras para agente privado, excede substancialmente o percentual de 50% na
análise global da capacidade do país, aumentando-se, pois, a responsabilidade da regulação de prevenir
práticas anticompetitivas de domínio da produção.

Principais oportunidades
O mercado de combustíveis brasileiro é o oitavo maior do mundo, com receitas estimadas em R$488bn no
ano de 2019 e empregando mais de 1,5 milhão de pessoas ao redor do país. Segundo dados da ANP3 foram
comercializados 140 bilhões de litros em 2019, um aumento de 2,9% em relação a 2018 (136 bilhões de litros),
com destaque para vendas de etanol hidratado (+16% yoy), Ciclo Otto (+5,0% yoy) e óleo diesel (+3,0% yoy).
No segmento de fornecedores, o país encerrou 2019 com 270 usinas de etanol, 51 produtores de biodiesel, 125
produtores de lubrificantes, 534 importadores e exportadores (petróleo e derivados), 185 importadores e rerrefinadores
de lubrificantes, com destaque para ou aumento de 118 importadores e exportadores em relação a 2018.
Dado o perfil do parque do refino nacional atual, o Brasil historicamente tem se comportado como exportador
de produtos de menor valor agregado (óleo cru) e importador de produtos de maior valor agregado
(derivados) para abastecimento do mercado doméstico.
Com base em nosso modelo de oferta e demanda de combustíveis, construimos três cenários hipotéticos
(pessimista, base, otimista) de balanço de oferta e demanda com base no parque de refino existente e
expansão projetada para avaliar possíveis gargalos de abastecimento do mercado doméstico na ausência
de novos investimentos. Esses cenários buscam, dentro do possível, contemplar possíveis impactos da
pandemia de coronavírus (Covid-19), como discutido em mais detalhes no item 1.3 deste capítulo.
3 SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 2020 (ANO-BASE 2019). ANP, Apresentação “Desempenho do Mercado de
Combustíveis em 2019”, Superintendência de Distribuição e Logística (SDL), Fev. 2020
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 Cenário Base:





Crescimento de PIB real de -0,9%/4,0%/3,0% para 2020/2021/2022 em diante;
Elasticidade 1,5x PIB para crescimento de demanda de combustíveis;
A entrada de 130k em capacidade adicional de refino (2º trem RNEST em 2024);
650 kbpd capacidade máxima de importação

No cenário base projetamos possíveis problemas de escassez de derivados a partir de 2026, com
déficit projetado de 614 kbpd em 2030
Figura 9 – Balanço de oferta e demanda de derivados 2020-30E – Cenário Base
(Kbpd)
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 Cenário Otimista:





Crescimento de PIB real de 0%/4,5%/3,75% para 2020/2021/2022 em diante;
Elasticidade 1,5x PIB para crescimento de demanda de combustíveis;
A entrada de 130k em capacidade adicional de refino (2º trem RNEST em 2024);
650 kbpd capacidade máxima de importação

No cenário otimista de demanda projetamos possíveis problemas de escassez de derivados a partir
de 2025, com déficit projetado de 1.083 kbpd em 2030
Figura 10 – Balanço de oferta e demanda de derivados 2020-30E – Cenário Otimista
(Kbpd)
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 Cenário Pessimista:





Crescimento de PIB real de -2,0%/3,5%/1,5% para 2020/2021/2022 em diante;
Elasticidade 1,5x PIB para crescimento de demanda de combustíveis;
A entrada de 130k em capacidade adicional de refino (2º trem RNEST em 2024);
650 kbpd capacidade máxima de importação

No cenário pessimista de demanda não projetamos no horizonte do estudo problemas com o
abastecimento de combustíveis apurando-se um superávit de 133 kbpd em 2030, mesmo que
o segundo trem de refino da RNEST por ventura não entre em operação.
Figura 11 – Balanço de oferta e demanda de derivados 2020-30E – Cenário Pessimista
(Kbpd)
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Os cenários exercitados demonstram que em caso de retomada de atividade econômica mais acelerada
no país existe oportunidade de expansão de capacidade de refino entre 614 kbpd e 1.083 kbpd, o que
corresponderia a incrementos de 25,7% a 45,3% em relação à capacidade atual. As alternativas para
cobertura do incremento potencial de demanda poderiam advir da construção de novas refinarias (por
exemplo retomada de projetos como refinarias Premium I e II no Nordeste e Comperj no Sudeste) ou
aumento da capacidade de importação (dado o grau de complexidade do parque de refino brasileiro).
Devido aos gargalos logísticos existentes, expandir a malha de movimentação de carga multimodal para
petróleo e derivados, especialmente as de maior eficiência como cabotagem e ferroviário para transporte
de longa distância são condicionantes fundamentais para acoplar a necessidade de aumento na capacidade
de produção de derivados no médio e longo prazo.
No capítulo 4 (“Consolidação de Resultados”) apresentamos nossos cenários de oferta e demanda para
combustíveis e biocombustíveis para atendimento ao mercado doméstico, bem como projeções de importação
e exportação por tipo de combustível. No caso de biocombustíveis (etanol e biodiesel), além de discutirmos
as projeções de crescimento de oferta e demanda, também descrevemos as principais características do
programa Renovabio e apresentamos cenários de sensibilidade para possíveis aumentos no mix de etanol
na gasolina atualmente em estudo por parte da Índia e potenciais implicações para o Brasil.

Principais desafios
Dentre os principais desafios que enxergamos com a quebra do monopólio de fato da Petrobras no refino

1. Processo de abertura do mercado de refino
brasileiro: oportunidades e desafios

19

destacamos: (1) risco de formação de monopólios regionais privados, (2) configuração do parque de
refino sem preocupação de competição entre cadeias, (3) gargalos logísticos que podem trazer riscos para
abastecimento de derivados no território nacional, (4) organização do mercado de biodiesel, (5) tratamento
da questão tributária.
Com relação ao risco de formação de monopólios regionais privados, além da preocupação de abastecimento
do mercado em regiões de menor atratividade econômica, há o risco de que as refinarias passem a ter suas
próprias distribuidoras. Assim, com o aumento de concentração na cadeia a jusante abriria-se espaço para
práticas de preços predatórios e potencial colusão, alimentando-se um ciclo vicioso de concentração que
levaria a barreiras de entrada para novos entrantes cada vez maiores.
A prerrogativa histórica de configuração do parque de refino sem competição entre cadeias aumenta o
risco de desabastecimento. Dessa forma é de extrema importância que se criem regras de transição e
normatizem a responsabilidade do supridor universal para que, em um segundo momento, com incentivos
claros para investimentos na redução de gargalos logísticos atuais, seja possível promorver competição
entre cadeias de refino e com importadores.
Em relação a gargalos logísticos existentes, o Plano Nacional de Logística 2025 (PNL 2025) apontou para
a existência de 31.661,5 km de gargalos na malha rodoferroviária, dos quais 26.231,8 km em rodovias
(82,9%) – principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Paraná – e 5.429,7 km em
ferrovias (17,1%), com destaque para gargalos em Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Caso o plano seja implementado de maneira bem sucedida, projeta-se que o volume de gargalo cairia em
2025 para 12.606,8 km, uma redução de 60,2% e uma configuração multimodal mais eficiente tanto do
ponto de vista de custos de transporte (redução projetada de R$54,7bn/ano) como ambientais (redução de
19,1mn de toneladas nas emissões de CO2). Ainda de acordo com o plano, a matriz de transporte de carga
brasileira se aproximaria mais das médias dos países de mesmo porte territorial, com modal rodoviário
reduzindo-se de 61% para 50% (vs. 33% para peer group) e ferroviário aumentando de 15% para 31%
(vs. 50% para peer group).
Prover o sistema de abastecimento de derivados e biocombustíveis de modais mais eficientes, como discutido
no plano logístico nacional e também uma análise de gestão de estoques estratégicos seriam condições
sine qua non para que não se elevem os riscos de desbastecimento de combustíveis em território nacional.
Em relação ao mercado de biodiesel, a prerrogativa atual da Petrobras ser a organizadora e compradora única
em leilões para posterior venda a distribuidora traz interrogações de como o processo será realizado pós o
desinvestimento da companhia e entrada de novos agentes no setor. Dessa forma, é importante estabelecer
normas de funcionamento do mercado e estabelecer os mecanismos de garantia de abastecimento para que
não ocorram problemas nas misturas obrigátórias na gasolina e no diesel realizadas exclusivamente pelas
distribuidoras. Adicionalmente, é importante que se preveja a revisão do modelo de contratação na forma
de leilões para auferir se esta é a maneira mais eficiente de precificação do produto ou se seria oportuno
liberar a venda pelo mercado de forma direta às distribuidoras para cumprir com as medidas obrigatórias.
Sobre o tratamento da questão tributária é fundamental uma análise prévia regulatória do impacto do
desinvestimento de refinarias da Petrobras uma vez que atualmente estas são substitutas tributárias com
planejamento centralizado. Além disso, o tratamento de especificidades regionais como os benefícios fiscais
da Zona Franca de Manaus na área de atuação da Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) também configura-se
como um item de atenção para análise prévia de impacto.
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Em suma, o processo de abertura de mercado do refino é uma realidade inequível e registrada via TCC
assinado entre a Petrobras e o CADE. Todavia, para que a quebra do monopólio de fato da Petrobras
na atividade seja bem-sucedida é importante que se definam regras de transição e análises de impacto
regulatório com o desinvestimento da Petrobras para que tal processo não culmine com a formação de
monopólios regionais privados com práticas anticoncorrenciais de preços, risco de desabastecimento de
combustíveis no território nacional, riscos de adulteração da qualidade de produto e sonegação fiscal e
riscos de não alinhamento de preços ao regime de PPI. Superada essa primeira fase, caberá dimensionar
as alterações estruturais dos demais segmentos a jusante.
A análise de impacto regulatório deverá conter considerações regionais de concentração de mercado,
uma vez que, embora no âmbito consolidado nacional, a Petrobrás reduzirá sua participação para 50% do
mercado de refino em determinadas regiões como no Sul do país, percentual que será substancialmente
maior acarretando maior responsabilidade do tratamento regulatório para evitar as práticas distorcidas de
competição descritas anteriomente.
Sobre a questão do alinhamento de preços a paridade internacional (PPI), a observância histórica dessa
condição em mercados globais permitiu que investimentos na construção de novas refinarias tivessem
acesso a linhas de Project Finance cobrindo até 85% do capex4 de tais unidades, permitindo-se retornos
atrativos para tais investimentos, dada a previsibilidade de fluxo de caixa do negócio quando não há
interferência na formação de preços.
Ainda não há no Brasil a possibilidade de acessar empréstimos de natureza non-recourse (Project Finance)
para construção de novas refinarias.

1.3 Considerações preliminares sobre impactos COVID-19
Nesta seção apresenta-se considerações preliminares sobre os impactos da pandemia do coronavírus
(COVID-19) para o segmento de refino. Devido ao alto grau de incertezas e da extensão de medidas de
isolamento vertical ou horizontal da população, não é possível neste momento fazer projeções assertivas
sobre os impactos do COVID-19 para a produção de distribuição de combustíveis no Brasil.
De qualquer forma, é importante trazer algumas considerações preliminares para contribuir para o debate
de possíveis medidas mitigadoras dos impactos negativos para que a sustentabilidade do mercado seja
retomada, ainda que gradualmente.
Uma das principais iniciativas tomadas até o momento para o combate à disseminação do vírus COVID-19
é o isolamento temporário da população e interrupção de serviços públicos e privados não essenciais, além
da suspensão de eventos e fechamento de locais de grande circulação de pessoas, como shopping centers,
museus, estádios esportivos, etc.
Dessa forma, e levando-se em consideração também os efeitos da guerra de preços entre Arábia Saudita
e Rússia que culminaram com impactos negativos nos preços de petróleo também do lado da oferta,
espera-se um significativo impacto, ainda que temporário, nos volumes de produção e venda de petróleo,
derivados e biocombustíveis no país.
Com relação à produção de petróleo e gás, a Petrobrás já ajustou seu plano de investimentos para 2020
com corte aproximado de 30% e projeta redução de produção de 200 kbpd até o final de Abril e está
4 PASCON, B., MENEZES, V.H., “PBR ANNOUNCES A PRELIMINARY FOR PARTNERSHIPS IN REFINING; A POTENTIAL US$7-8BN OPPORTUNITY
FOR PBR”. Goldman Sachs Equity Research, Latin America Energy, Oil – Refining, May 1st, 2018.
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revisando cronograma de ramp up de produção do Pré-Sal com base nos preços atuais de petróleo de
US$20-40/bbl.
Embora em condições normais, preços de petróleo mais baixos são favoráveis para refinarias, uma vez que
produzem derivados de maior valor agregado cuja demanda aumentaria, no presente caso as reduções
consecutivas nos preços de petróleo e derivados não apresentam contrapartida em demanda, dada as
medidas de isolamento social e redução do tráfego de veículos (principalmente leves).
Um outro risco já vivenciado pelo parque de refino nacional no passado é o aumento no volume de
importações caso se mantenha maiores preços no mercado doméstico em relação à paridade internacional.
Em tempos em que o prêmio no preço de derivados no mercado doméstico alcançou até US$16/bbl houve
um aumento expressivo de importação (inclusive por agentes operando ilegalmente) e consequente redução
do fator de utilização das refinarias a níveis críticos de 60-65% vs. a média de longo termo de 83%, com
relevantes impactos negativos a Petrobrás.
Para que se evitem esses impactos e também uma escalada de preços no mercado doméstico quando da
normalização da demanda e resposta da oferta de petróleo - em momento em que a economia brasileira
estará no início de seu processo de recuperação, retomada de empregos e renda – é importante que se
discutam medidas emergenciais para preservar a sustentabilidade do negócio.
Dentre as medidas para endereçar este problema destacam-se a possibilidade de criação de imposto
de importação para petróleo, gás natural e derivado e também fundo estabilizador de preços. A própria
CIDE, dada a prerrogativa de sua criação e natureza de intervenção de domínio econômico, poderia ser
um instrumento considerado para suavização de choques em preços de petróleo, imprimindo-se menores
oscilações para consumidores finais.
O imposto de importação seria uma ferramenta de preservar os preços e níveis de arrecadação e que
poderiam ser revertidos / eliminados quando da retomada de preços internacionais trazendo como
consequência estabilidade de preços e preservação de margens e fator de utilização de refinarias.
No caso de fundo estabilizador de preços, existem experiênciais internacionais bem sucedidas, como por
exemplo o mercado de combustíveis chileno conforme capítulo 3 deste trabalho ou iniciativa recente da
Índia que revisou para cima impostos sobre consumo de combustíveis para manter estabilidade de preços
e evitar oscilações drásticas dos mesmos para os consumidores finais.
Logo, a adoção desse fundo no Brasil é oportuna e estratégica para trazer estabilidade de preços de petróleo
e derivados e, principalmente, suavizar ajustes de preços no momento de escalada de preços internacionais
que deve coincidir com momento pico de mal-estar social no Brasil devido os efeitos negativos da pandemia
de Covid-19 para atividade econômica, empregos e renda.

1.4 Agenda regulatória e passo a passo sugerido para abertura de mercado
A abertura ordenada do mercado deveria se pautar nas implicações das vendas das refinarias por parte da Petrobras.
Portanto o primeiro passo sugerido para a agenda regulatória do biênio 2020-21 seria realizar uma análise
de impacto regulatório (AIR) da transferência de 49,5% do parque de refino nacional para a iniciativa
privada, destacando-se enfoques regionais. Adicionalmente verificar quem cumpriria o papel de supridor
marginal de combustíveis em eventos programados ou não programados como paradas de manutenção de
refinarias ou eventos de força maior para que não haja riscos de desabastecimento no território nacional.
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As conclusões obtidas com o AIR balizariam futuras discussões de AIRs nos segmentos mais a jusante da
cadeia (distribuição e revenda).
No tocante à concentração de mercado, como evitar o surgimento de monopólio regionais privados e
possíveis práticas de colusão, preços predatórios, preços discriminatórios e a garantia de acesso são
uma preocupação relevante em especial dado o peso relativo de combustíveis na renda média real dos
brasileiros (11-15% vs. 3-4% eletricidade e vs. 0,6-1,3% saneamento).
Como segundo passo sugerido para a agenda regulatória do biênio 2021-22 – possivelmente inserido em
contexto amplo de discussão de reforma tributária na cadeia de combustíveis conforme capítulo 2 deste
relatório – seria analisar a questão da substituição tributária feita de maneira centralizada pelas refinarias
da Petrobrás pós desinvestimento, incluindo-se o tratamento de especificidades regionais.
Como terceiro e último passo sugerido para a agenda regulatória do biênio 2021-22 analisar-se-ia os
possíveis impactos regulatórios associados à venda direta de etanol, compra direta de combustíveis na
refinaria por TRR e verticalização da cadeia de distribuição e revenda.
Com relação à venda direta de etanol, a publicação de resolução da ANP criando a figura de distribuidora
vinculada para venda exclusiva de etanol possibilitaria que o processo fosse feito de maneira ordenada
e com expectativa de economias de custo de transporte dado o fluxo invertido do etanol em relação aos
derivados de petróleo.
Temas como possibilidade de importação de combustíveis por postos revendedores / TRRs, compra direta
em refinarias, delivery de combustíveis são temas que não precedidos de longa discussão técnica podem
levar a riscos de desabastecimento, adulteração da qualidade de produto e aumento da sonegação fiscal na
indústria. Tais fatores poderiam trazer efeitos contraproducentes para a busca de preços mais competitivos
de combustíveis no país. Finalmente, como será tratado com detalhes no capítulo 3 deste relatório técnico,
a possibilidade de verticalização da distribuição e revenda de combustíveis não tende a produzir menores
preços para consumidores finais.
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2. Reforma Tributária na Cadeia
de Combustíveis
Nesta seção apresentamos considerações acerca de possíveis impactos e análises de sensibilidade no
âmbito da reforma tributária para a cadeia de combustíveis tanto com recorte por estado da federação
quanto média ponderada Brasil.
Dada a complexidade do assunto e a situação fiscal de vários estados da federação, o objetivo da seção
é fornecer um pano de fundo para discussões setoriais, legislativas e executivas e apresentar análises de
sensibilidade sem se comprometer com um cenário específico de reforma que, em nossa opinião deverá
surgir somente após exaustivo processo de consulta pública e análises consubstanciadas de impacto para
todas as partes envolvidas (“stakeholders”).

2.1 Tributação da cadeia de combustíveis
O mercado nacional de combustíveis é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) com base
na Lei do Petróleo (9.478/97) que quebrou o monopólio do mercado de combustíveis pela Petrobrás. Desde
Janeiro de 2002, importações de combustíveis foram liberadas e preços passaram a ser definidos pelo
próprio mercado. Em que se pese a conclusão do processo de liberação de preços ao longo do período
de 1997 e 2001, dado o amplo domínio na Petrobras no parque de refino nacional e na importação de
derivados, a companhia exerce a responsabilidade de fato de abastecer o mercado interno sendo referência
para definição de preços, com histórico de intervenções por parte do governo (como verificado por exemplo
no período de 2011 a 2014) que trouxeram implicações negativas para o setor.
A formação de preços de combustíveis no país essencialmente divide-se em dois componentes: produto e
tributo. O primeiro incorpora todas as etapas de produção da cadeia de combustíveis nacional – conforme
explicada no capítulo 1 – enquanto o segundo reflete a incidência de impostos federais e estaduais no
preço de venda aos consumidores finais.
Ainda em relação ao componente produto, a formação de preço reflete também os custos atrelados às
misturas obrigatórias de bicombustíveis nos derivados oriundos das refinarias, quais sejam:
 Mistura de 27% de Etanol Anidro na Gasolina tipo A – realizada exclusivamente pelas
distribuidoras e formando-se a gasolina tipo C que é comercializada por postos revendedores aos
consumidores finais;
 Mistura de 12% de biodiesel no óleo diesel (Março 2020) – realizada exclusivamente pelas
distribuidoras para composição do diesel que é comercializado nos postos revendedores. Conforme
Resolução #16 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o percentual de mistura
aumentará 1 ponto percentual anualmente a partir de primeiro de Março alcançando-se o teto de
15% a partir de 2023.

Programa RenovaBio
Instituído pela Lei Federal 13.576/17, o RenovaBio é a política nacional de biocombustíveis. Os objetivos
principais da política são: (i) fornecer contribuição relevante para cumprimento das metas estabelecidas pelo
Acordo de Paris, (ii) promover adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética com ênfase na
regularidade do abastecimento de combustíveis, e (iii) assegurar previsibilidade para o mercado, induzindo
ganhos de eficiência energética e redução de gases de efeito estufa (GEE) na produção, comercialização e
uso de biocombustíveis.
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O principal instrumento da política é estabelecer metas anuais nacionais de descarbonização para o setor
de combustíveis. Tais metas para o período de 2019 e 2029 foram estabelecidas pela Resolução CNPE
#15/19, desdobradas em metas individualizadas sob a fiscalização da ANP mediante Resolução 791/19.
As metas permitirão a concessão de certificados de produção de biocombustíveis com notas individuais de
contribuição para mitigação de gases GEE. Dessa forma, os produtores poderão comercializar Créditos de
Descarbonização (CBIOs), ativo financeiro negociável em bolsa, com distribuidoras para que estas possam
comprovar o cumprimento de suas metas anuais mediante a manutenção de tais CBIOs em sua carteira.
O RenovaBio é mais uma iniciativa pioneira do país, que desde o programa Proalcool está na vanguarda
mundial da produção e uso de biocombustíveis no território nacional.

Breve histórico da tributação de combustíveis no Brasil
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) extinguiu o Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos (IUCL)
e institui, conforme artigo 155, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente
tanto sobre combustíveis e lubrificantes quanto sobre importações facultando aos estados o direito de fixar
alíquotas em seus territórios. Também instituiu-se o IVVC (artigo 156) – Imposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis - de competência municipal que vigorou de 1989 até 31 de Dezembro de 1995. Em função
dos efeitos da Emenda Constitucional #3/93, definiu-se que nenhum outro tributo com exceção do ICMS e
impostos de importação e exportação poderiam incidir sobre operações relacionadas a comercialização de
petróleo e combustíveis a partir de 1 de Janeiro de 1996. Essa vedação constitucional não se estendeu para
as contribuições (CIDE, PIS/PASEP e Cofins) após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Para tornar
a abrangência mais clara, a Emenda Constitucional #33/01 alterou o texto constitucional substituindo a
palavra “tributo” para “imposto”.
Com a conclusão do período de transição para liberalização de preços de combustíveis no Brasil (1997-2001)
e fim do monopólio da Petrobras na importação, a Emenda Constitucional #33/01 consolidou a competência
para imposição das contribuições sociais (PIS e Cofins) e de intervenção de domínio econômico (CIDE) na
União dando nova redação ao artigo 149 da CF/88.
Dessa forma estabeleceu-se o atual sistema de tributação de combustíveis no Brasil, cujo o processo
de atualização de alíquotas e destinação de recursos foi sacramentado via Leis Federais #10.336/01 e
#10.636/02 e repartição de recursos da CIDE com estados e munícipios via Lei Federal #10.866/04.
Logo, atualmente quatro tributos incidem na cadeia de combustíveis: três de natureza federal (CIDE, PIS/
PASEP e Cofins) cobrados pela União e um de natureza estadual (ICMS) cobrado pelos estados e com
alíquotas distintas por tipo de combustível e por estado da federação.

CIDE-combustíveis
Instituída pela Lei #10.336/01, a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE-combustíveis)
possui a finalidade de assegurar recursos mínimos para investimento em infraestrutura de transporte,
subsídios ao transporte de álcool combustível, gás natural e derivados de petróleo e gás natural, além de
projetos de natureza ambiental relacionados à indústria.
Do total arrecadado com a CIDE-combustíveis, 51% são destinados a cumprir a finalidade detalhada anteriormente,
29% são transferidos aos estados e municípios e 20% são recursos desvinculados de receitas da União (DRU).
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A CIDE incide tanto na comercialização de combustíveis no mercado interno quanto na importação de
combustíveis. Suas alíquotas são de natureza ad rem, ou seja um valor fixo cobrado por litro de combustível.
Originalmente, com redação pela Lei #10.636/02 foram estabelecidas as alíquotas para a totalidade de
combustíveis comercializados no país: gasolina (R$0,8600 por litro), diesel (R$0,3900 por litro), querosenes
incluindo de aviação (R$0,0920 por litro), óleos combustíveis de alto e baixo teor de enxofre (R$40,90 por
tonelada), Gás Liquefeito de Petróleo-GLP (R$250,00 por tonelada), e etanol (R$0,03720 por litro).
O decreto federal #5.060/04 reduziu as alíquotas originais para:
 R$0,1000 por litro de gasolina;
 R$0,0500 por litro de diesel;
 Zero para demais combustíveis (etanol, QAV, OC, GLP, etc)
Finalmente, o decreto #9.391/18 reduziu a zero a alíquota de CIDE incidente sobre o diesel, após negociação
durante greve de caminhoneiros de 11 dias ocorrida no mês de Maio de 2018. Portanto, atualmente está
mantida somente a incidência da CIDE na comercialização de gasolina no montante de R$0,1000 por litro.

PIS/PASEP e Cofins
As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para o financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre combustíveis foram estabelecidas
conforme artigo 4º da Lei #9.718/98.
Assim como no caso da CIDE-combustíveis, as alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre combustíveis são
de natureza ad rem sendo cobrados valores fixos por litro e respeitando-se a monofasia para a cobrança
(exceto no caso de gasolina de aviação). No sistema monofásico, o fisco concentra a apuração e recolhimento
de tais contribuições no primeiro elo da cadeia (produtor e importador), desonerando-se os demais elos.
Em 21 de Julho de 2017, o governo federal publicou o decreto #9.101/17 que aumentou as alíquotas de
PIS e Cofins para as aplicadas atualmente, conforme abaixo:
 Gasolina: de R$0,3816 por litro para R$0,7925 por litro
 Diesel: de R$0,2480 por litro para R$0,4615 por litro
 Etanol:
o Produtor: de R$0,1200 por litro para R$0,1309 por litro
o Distribuidor: de zero para R$0,1964 por litro
Uma semana depois do aumento das alíquotas com objetivo de cumprir a meta fiscal de déficit primário
em 2017 de R$139 bilhões, o governo reduziu a alíquota de Pis e Cofins sobre o distribuidor de etanol de
R$0,1964 por litro para a atual R$0,1109 por litro, após reclamação dos distribuidores.
Em 2018, também reflexo da greve dos caminhoneiros, a alíquota de Pis e Cofins sobre diesel foi reduzida
por decreto presidencial em 28 de Maio de R$0,4615 por litro para a atual R$0,3515 por litro.
Portanto, as alíquotas vigentes atualmente são:
 Gasolina: R$0,7925 por litro
 Diesel: R$0,3515 por litro
 Etanol:
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Produtor: R$0,1309 por litro
Distribuidor: R$0,1109 por litro

ICMS
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e de Comunicação (ICMS) é um tributo de competência estadual e distrito federal, de acordo
com o artigo 155 da Constituição Federal brasileira. Constitui-se a principal fonte de arrecadação dos estados.
Existe uma ampla gama de alíquotas de incidência de ICMS por tipo de produto / serviço, mas de maneira
geral existem duas naturezas de aplicação:
 Intraestadual: ou seja, o regulamento RICMS estabelece as respectivas alíquotas de ICMS que
serão aplicadas no interior de cada estado da federação, e
 Interestadual: neste caso trata-se de alíquotas entre estados da federação que, dependendo do
estado origem e estado destino equivalem a 7% ou 12%
Um primeiro ponto importante a respeito da cobrança do ICMS – diferentemente dos tributos federais sobre
a cadeia de combustíveis – é que suas alíquotas são de natureza ad valorem, ou seja um percentual é
aplicado sobre o preço do combustível conforme tabela estadual. Além disso, o ICMS é um imposto com
natureza de cascata, ou seja onera toda a cadeia em contraste com o sistema monofásico (ou monofasia)
em que a apuração e recolhimento se dá somente no primeiro elo da cadeia.
As alíquotas de ICMS variam conforme estado da federação e também conforme tipo de combustível. De
maneira geral, as alíquotas vigentes correspondem a:
 Gasolina: 25% a 34% do valor de pauta
 Diesel: 12% a 25% do valor de pauta
 Etanol: 12 a 32% do valor de pauta
Figura 12 - Alíquotas de ICMS por Estado – Gasolina C, Etanol Hidratado e Óleo Diesel
respectivamente – Sindicom
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Com relação ao valor de pauta é importante fazer um esclarecimento, uma vez que normalmente ocorrem
dúvidas na sociedade do porque que o ICMS não é ajustado automaticamente quando de anúncios de
aumentos ou reduções de preços de combustíveis. Isso se dá em função de dois fatores principais.
Em primeiro lugar, na maior parte dos Estados o cálculo do ICMS é baseado em um preço médio ponderado
ao consumidor final (PMPF, ou valor de pauta) que é atualizado quinzenalmente pelos governos. Dessa
forma, preços nos postos revendedores podem ser alterados sem que tenha ocorrido alteração do preço
do produto, ou na realidade havendo um descasamento temporal entre anúncios de reajustes de preço
(positivos ou negativos) e a incorporação destes no cálculo do ICMS.
Em segundo lugar, devido ao fato de que produtores e distribuidores mantém – inclusive por previsão legal
/ regulatória – estoques de combustíveis ao longo da cadeia. Sendo assim, há de se respeitar os preços
médios de combustíveis em razão dos estoques quando da auferição quinzenal do ICMS.
É notório que este processo, fases e forma de cobrança trazem uma série de complicações e custos para
auferição de impostos, o que gera aumento de sonegação, como será detalhado posteriomente neste capítulo.
Ao somarmos os tributos federais e estadual, o componente tributo da formação de preços de gasolina,
diesel e etanol corresponde a 43%, 23% e 25% do preço para consumidores finais.
A comparação dos preços de gasolina e diesel no Brasil com referências regionais e globais mostra que
o país possui preços sem tributos alinhados com a média global, porém percentual de tributo superior a
países desenvolvidos como EUA, Canadá e peers regionais como Argentina, Colômbia e Peru. Não obstante,
países europeus (França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido) e Japão possuem patamar superior de
tributação de combustíveis.
Figura 13 – Preços da Gasolina ao consumidor, com tributos (US$/litro – Dez/19) – Boletim MME
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Figura 14 – Preços do Diesel ao consumidor, com tributos (US$/litro – Dez/19) – Boletim MME
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2.2 Considerações sobre reforma tributária da cadeia de combustíveis
Essa seção traz considerações sobre reforma tributária no âmbito da Proposta de Emenda Constitucional nº
45 (PEC 45) de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) e idealizador Bernard Appy.
A PEC 45 deve trazer uma importante simplificação na tributação no Brasil, sobretudo para agregar vários
tributos em apenas um Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS). Assim, logo de partida, ao invés de uma
legislação para cada tributo federal (IPI, PIS, COFINS), 27 legislações para o ICMS e incontáveis legislações
para o ISS, o IBS teria a virtude de unificar, harmonizar e ultimamente pacificar a tributação sobre consumo
numa legislação nacional.
A perspectiva da Reforma Tributária representa uma oportunidade para a racionalização da tributação de
combustíveis, desde que haja previsão, na PEC 45, de um IBS com incidência monofásica para combustíveis,
com alíquotas únicas em todo o território nacional, diferenciadas apenas por produto, ou seja, uma para o
diesel, uma para a gasolina, uma para o etanol, em função sobretudo das externalidades ambientais dos
combustíveis fósseis, comparados com o etanol.
Considerando a alta carga tributária, as baixas margens em cada etapa da cadeia, a inerente fungibilidade
dos combustíveis, bem como o rápido escoamento, pela própria dinâmica da sua demanda, o segmento é
naturalmente vulnerável a altos índices de sonegação e evasão fiscal. Estima-se que a dívida ativa total de
empresas de combustíveis seja de cerca de R$ 60 bilhões, com uma perda anual estimada de cerca de R$
7 bilhões, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, perdas essas decorrentes sobretudo de problemas
de arrecadação ao longo da cadeia. Em vista disso, a União e os Estados sempre buscaram, por meio de
legislação, convênios e protocolos, concentrar a tributação dos combustíveis em agentes como refinarias,
importadores e, no caso do etanol, distribuidores, tanto pelo seu número relativamente reduzido quanto
pela sua maior capacidade contributiva, comparada aos demais elos da cadeia.
A tributação monofásica nos combustíveis derivados de petróleo já é uma realidade para o PIS/COFINS.
No âmbito do ICMS, essa sistemática vem sendo amplamente debatida no âmbito do GT-05 do CONFAZ,
especialmente após a decisão do STF de extinguir a definitividade do ICMS-ST. Assim, a implementação de
um ICMS monofásico, com base no princípio de destino, ocorreria provavelmente no curto prazo, somando-
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se ao um PIS/COFINS que já é monofásico, o que torna mais fácil a implementação dessa sistemática no
âmbito do IBS. A melhor alternativa, porém, seria já uma mudança estrutural da tributação por meio da
PEC 45, inserida a possibilidade do IBS monofásico, com alíquotas fixas, que aglutinarão a carga tributária
atual do PIS/COFINS e do ICMS. A CIDE, como tributo regulatório, seguiria vigente sem modificações.
Em que pese a importância e o valor do IBS como um tributo nacional, alguns dos problemas causados
pela sistemática atual de tributação de combustíveis no Brasil não seriam completamente enfrentadas sem
a implementação de um IBS Monofásico, cujas vantagens seriam:
 Concentração do IBS, que substituirá o PIS/COFINS, PIS/COFINS Importação e ICMS, além do ICMSST, em sistema monofásico concentrado no produtor e importador de derivados, e também no produtor
de biocombustíveis. A concentração vai de encontro aos anseios históricos dos agentes de arrecadação
de combustíveis, notadamente os Estados, garantindo uma receita perene e praticamente estável.
 A tributação do setor de combustíveis, por meio de um IBS monofásico, irá reduzir drasticamente o
espaço para a sonegação e concorrência desleal, diminuindo também o imenso número de pedidos de
restituição e ressarcimento de ICMS, acúmulos de créditos. Essa mudança permitirá maior eficiência à
arrecadação, diminuição de custos e maiores investimentos no segmento de combustíveis.
 O IBS pode ter um sistema de alíquotas fixas, ad rem, a serem aplicadas de acordo com o preço
do produto. Esse sistema permitiria a garantia de arrecadação, ao mesmo tempo que se diminui o
impacto das variações dos preços das commodities e variações cambiais no preço final de venda dos
produtos ao consumidor.
 O IBS monofásico permitirá a adoção de alíquotas diferenciadas por produto (etanol, diesel e
gasolina), respeitando as externalidades, sobretudo ambientais, em linha com a estratégia do país
para biocombustíveis.
 A implementação das propostas acima poderia ter um efeito colateral positivo adicional, ao possibilitar
alterações regulatórias e a evolução natural da dinâmica de mercado, sem maiores ajustes no sistema
tributário nacional.
Com relação ao ICMS, defende-se dois pontos-chave: implementar a monofasia (com aferição e
recolhimento do tributo uma única vez na produção) e buscar alinhamento nacional de alíquotas de
forma gradual (regional em primeiro momento e alíquota única nacional em segundo momento).

2.3 Cenários hipotéticos de reforma tributária
O intuito dessa seção do estudo é corroborar para a discussão ao demonstrar de forma hipotética impactos
para arrecadação estadual e federal para diferentes cenários da reforma tributária, bem como contrapartidas
para a renda média do cidadão.
Em primeiro lugar é importante destacar que nossas regressões de demanda de combustíveis para mudanças
de preço apontam para uma relativa inelasticidade para cenários de preços mais baixos, especialmente
no caso do consumo de diesel. Ou seja, variações positivas / negativas de preço não levaram a impactos
significativos no patamar de consumo de combustíveis. Esse tipo de comportamento (inelasticidade)
costuma ser um dos fatores principais para escolha de setores da economia para tributação e está também
presente no setor elétrico ambos representando parcela relevante das arrecadações federais e estaduais.
Porém quando construímos as regressões de elasticidade com relação à atividade econômica, o cenário foi
diferente. Estimamos uma elasticidade de 1,5x PIB para crescimento de demanda de combustíveis.
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Dessa forma entendemos que, não obstante a transferência de renda de contribuintes para consumidores
em cenário de reforma tributária como redução de impostos, a perda de arrecadação dos estados – muitos
em situação fiscal grave – não traria contrapartidas proporcionais em aumento do volume de consumo de
combustível, portanto deve-se analisar com cautela cenários de corte de impostos – especialmente o ICMS
– como pano de fundo das discussões de reforma tributária.

2.3.1 Cenários de desonerações para renda média do consumidor brasileiro
Em que se pese a questão fiscal dos estados, nós rodamos cenários hipotéticos de desonerações nos preços
de combustíveis (gasolina e etanol) para estimar impactos na renda média de consumidores.
Com base na frota atualizada de veículos do país, nosso modelo aponta que o veículo médio nacional
consome 57 litros de gasolina por mês e 34 litros no caso do etanol hidratado.
Com base nos preços médios da gasolina C e etanol dos últimos 12 meses (Dez/19) de R$4,375/litro e
R$2,904/litro, respectivamente, o gasto médio mensal com combustível do brasileiro equivale a R$250 com
gasolina e R$98 com etanol hidratado, ou respectivamente 11,2% e 4,4% da renda real média do Brasil
(2018).
Portanto, caso assumíssemos reduções de 5%/10/15% nos preços de gasolina e etanol,
mantido o consumo constante, nós estimamos impactos positivos na renda média mensal do
consumidor brasileiro de R$17,4/R$34,8/R$52,23.
Os aumentos estimados na renda média mensal corresponderiam a:
 0,8%/1,6%/2,3% da renda real média do consumidor brasileiro
 1,7%/3,3%/5,0% do salário mínimo federal para 2020
 19,6%/39,1%/58,6% do benefício básico do Bolsa Família

2.3.2 Cenários de reforma tributária para arrecadação e renda média estadual
Dada a relevância do ICMS para arrecadação dos estados trabalhamos com dois cenários hipotéticos:
 Cenário A: convergência das alíquotas de ICMS na venda de gasolina, etanol e diesel para média
ponderada nacional
o
o
o

ICMS Gasolina: 28,0%
ICMS Etanol: 16,6%
ICMS Diesel: 14,3%

Neste cenário, a arrecadação total com ICMS se manteria a mesma, mantida premissa de consumo
constante, porém haveria um processo de transferência de receitas fiscais de 22 estados da federação para
apenas 5 estados, com São Paulo como principal beneficiado.

2. Reforma Tributária na Cadeia
de Combustíveis

31

Figura 15 – Variação estimada de arrecadação de ICMS (R$mn) – cenário A
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Com relação ao impacto na renda média mensal do consumidor brasileiro, mantido o consumo de
combustível constante:
Figura 16 – Variação estimada da renda real (R$/mês) – cenário A
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 Cenário B: convergências das alíquotas de ICMS na venda de gasolina, etanol e diesel para as
maiores alíquotas praticadas
o
o
o

ICMS Gasolina: 34%
ICMS Etanol: 32%
ICMS Diesel: 25%

Neste cenário haveria um aumento de arrecadação total de ICMS de R$34,8bn, mantida premissa de
consumo constante, com impacto por estado detalhado na figura abaixo.
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Figura 17 – Variação estimada de arrecadação de ICMS (R$mn) – cenário B
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Com relação ao impacto na renda média mensal do consumidor brasileiro, mantido o consumo de
combustível constante:
Figura 18 – Variação estimada da renda real (R$/mês) – cenário B
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A análise combinada de ambos cenários ilustra a dificuldade de se obter um denominador comum no que
tange a alinhamento de alíquotas de ICMS no âmbito nacional. Enquanto no cenário A, a arrecadação total se
manteria a mesma, a distribuição entre estados implicaria em transferência de receitas fiscais significativas
para o estado de São Paulo e positivas para outros 4 estados da federação (PR, SC, MS e ES) debitadas de 22
estados incluindo aqueles cuja situação fiscal se encontra mais debilitada na comparação relativa.
No cenário B haveria uma transferência de renda dos consumidores para os estados que levaria a um
aumento de 51,1% na arrecadação total com ICMS, novamente concentrada nos estados das regiões
sul e sudeste.
Do ponto de vista de bem estar social, o cenário A implicaria perda de renda média mensal para os
consumidores de 10 estados e aumento de renda para 13 estados, enquanto no cenário B, com exceção
do Rio de Janeiro, todos os consumidores dos demais 26 estados sofreriam perdas na sua renda média
mensal de até R$49,00, o que equivale a 55% do valor do benefício básico do Bolsa Família, por exemplo.
Portanto, cenários de convergência de alíquota deveriam ser realizados de maneira gradual e,
preferencialmente, como enfoque regional para evitar os efeitos distorcivos de arrecadação e bem estar
social ilustrados anteriomente.
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2.3.3 Cenários de desoneração de tributos federais (CIDE, PIS/Cofins)
Com base nas alíquotas vigentes para as contribuições CIDE e PIS/Cofins, nós rodamos cenários de desoneração
de tributos e quais os impactos associados para preços médios de combustíveis e arrecadação federal.
Exercitamos dois cenários hipotéticos, conforme abaixo:
 Cenário C: reduzir a CIDE gasolina pela metade e reduzir as alíquotas de PIS/Cofins para gasolina,
etanol (produtor e distribuidor) e diesel para o cenário pré Decreto #9.101/17
o
o
o
o
o

CIDE Gasolina: de R$0,1000 por litro para R$0,0500 por litro
PIS/Cofins Gasolina: de R$0,7925 para R$0,3816 por litro
PIS/Cofins Etanol (produtor): de R$0,1309 para R$0,1200 por litro
PIS/Cofins Etanol (distribuidor): de R$0,1109 por litro para zero
PIS/Cofins Diesel: de R$0,3515 para R$0,2480 por litro

 Cenário D: convergência de todas as alíquotas para zero (CIDE + PIS/Cofins)
No cenário C, os preços de gasolina, etanol e diesel, mantidos volume constantes reduziriam 10,4%,
4,2% e 2,9%, respectivamente, com perda de arrecadação federal total de R$24,8bn. Indiretamente em
função dos menores preços e a metodologia de apuração de ICMS ad valorem haveria uma redução na
arrecadação de ICMS de R$2,9bn.
No cenário D, os preços de gasolina, etanol e diesel, mantidos volume constantes reduziriam 20,0%, 8,3%
e 9,8%, respectivamente, com perda de arrecadação federal total de R$59,6bn. Indiretamente haveria uma
redução na arrecadação de ICMS de R$6,3bn.
Em ambos os cenários haveria aumento do bem estar social pela transferência de renda dos estados e da
União para consumidores finais de combustíveis.
Um cenário alternativo, que priorizaria a questão da simplicidade e não criação de outro imposto seria
a concentração dos impostos de natureza federal na CIDE com a eliminação da incidência de PIS/Cofins
nos combustíveis. Dessa forma, utilizaria-se as alíquotas de PIS/Cofins para o Diesel (R$0,3515/litro),
etanol (R$0,1309/litro para produtor e R$0,1109/litro para distribuidor) e convergiria-se a alíquota da CIDE
incidente sobre a gasolina para o teto de R$0,86/litro. Neste cenário haveria uma perda de arrecadação, uma
vez que CIDE gasolina + PIS/Cofins equivalem conjuntamente a R$0,8925/litro, porém com a simplificação
haveria espaço para redução de sonegação de maneira que o impacto de arrecadação não fique linear.
Cada R$0,10/litro de CIDE na gasolina corresponde a uma arrecadação de R$3,8 bilhões por ano.

2.4 Sonegação e devedor contumaz
Conforme discutido ao longo do capítulo, a fragmentação da cadeia a jusante do mercado de combustíveis,
bem como a complexa estrutura tarifária e diferentes regimes de aferição e recolhimento de impostos gera
custos desnecessários e alta incidência de sonegação fiscal. A falta de alíquotas convergentes de ICMS
tanto intra quando interestaduais favorece a guerra fiscal e fraudes.
A alta carga tributária torna a sonegação uma estratégia de concorrência desleal, que não só distorce a formação
de preços, como muitas vezes impede que agentes com práticas legais possam manter suas atividades.
Práticas de sonegação, além dos impactos econômicos e no funcionamento adequado do mercado ainda
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trazem prejuízos ao consumidor com relação à qualidade dos produtos comercializados, pois agentes que
atuam de maneira ilegal invariavelmente adotam também práticas de adulteração de combustíveis, a
despeito do trabalho contínuo de fiscalização por parte do regulador.
Um dos motivos para os altos índices de sonegação são as penalidades existentes para devedores contumazes.
Como parte da reforma tributária, a despeito de que caminho ela levará, é imprescindível que se trabalhe
paralelamente na definição de punições mais severas para devedores contumazes, como ferramenta de
coibir práticas de sonegação e anti-concorrenciais, buscando-se a gradual normalização do funcionamento
do mercado e redução progressiva no volume de sonegação.
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3. Distribuição de Combustíveis
Inicia-se a seção com um breve histórico de abertura do mercado, características da atividade de distribuição,
comparação de margens de entre distribuidoras nacionais e regionais e histórico recente de transações no
mercado de distribuição de combustíveis.
Adicionalmente, vamos discutir a concentração no mercado de distribuição de combustíveis e porque
enxergamos que a verticalização de distribuição com revenda não contribuirá para menores preços de
combustíveis. Portanto argumenta-se que a manutenção de um mercado pulverizado de revendedores no
país, com ou sem bandeira, é fundamental para a concorrência no varejo e para a manutenção de preços
competitivos, uma vez que tratam-se de muitas empresas de médio porte competindo de maneira saudável
entre si. Do lado inverso, em cenário de verticalização uma grande quantidade de postos revendedores
passariam a ser operados por distribuidoras, com concentração nos três grandes players nacionais.
Neste contexto, há risco de Fixação de Preço de Revenda (“FRP”) aos postos revendedores a jusante
vinculados às distribuidoras a montante, ou de influência de conduta uniforme fruto desta relação de
dependência vertical, o que já foi objeto de preocupação das autoridades concorrenciais brasileiras5 e que
poderá levar a uma elevação de margens e preços como a que se observa ao longo dos últimos anos na
prática das distribuidoras mais proeminentes do mercado.
Finalmente apresentam-se evidências internacionais de modelos de bandeiramento, contratos de fidelidade e
margens de distribuidores para mostrar que as práticas adotadas no Brasil estão alinhadas com as melhores
práticas internacionais, bem como estudo de caso da abertura de mercado de combustíveis no Chile.

3.1 Panorama da indústria de distribuição de combustíveis no país
A atividade de distribuição, segundo o inciso XX do artigo 6º da Lei do Petróleo, corresponde à “atividade de
comercialização por atacado (grifo nosso) com a rede varejista ou com grandes consumidores de combustíveis,
lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e
regulamentos aplicáveis. A distribuição corresponde ao ponto da cadeia onde ocorre a interseção da cadeia
logística de derivados com a cadeia logística de biocombustíveis, uma vez que a regulação estabelece – como
discutido no capítulo 1 – que o papel de mistura obrigatória dos combustíveis é exclusivo às distribuidoras,
bem como atualmente veda-se a venda direta de etanol para postos revendedores.

3.1.1 Breve histórico da abertura do mercado de combustíveis
A partir da década de 90, mudanças estruturais e legais ocorreram em diversos setores da enconomia inclusive
o de exploração e produção de Petróleo e de combustíveis para se permitir a participação de entres privados.
Mesmo que a CF/88, artigo 177, tenha estabelecido o exercício da atividade de refino exclusivamente a
Petrobras, as atividades de distribuição e revenda de combustíveis foram desde o início exercidas por
particulares, porém sujeitas à rigorosa regulação por parte do governo e fixação / controle de preços (com
questionamentos jurídicos que remotam até o dias de hoje).
A lei 9.478/97 (Lei do Petróleo) estabeleceu os princípios básicos de atuação na indústria de petróleo e combustíveis
tendo criado o regulador independente (ANP) e também o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
A partir da promulgação da lei, o processo de liberalização de preços de petróleo e derivados foi se
acelerando gradativamente. A Portaria MF #59 liberou preços de gasolina e álcool hidratado em 1996.
Fretes e margens de distribuição e revenda foram liberalizados também ao final deste ano (Portaria MF
5 Processos Administrativos nº 08012.011042/2005-61 e nº 08012.004736/2005-42 perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
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#292). Preços do óleo diesel, a partir de março de 1999 (Portaria MF/MME #29).
A lei 9.990/00 estabeleceu prazo limite para a liberalização completa de preços de combustíveis e
biocombustíveis até 31 de Dezembro de 2001. Portanto a partir de 1 de Janeiro de 2002, os preços de tais
produtos antes determinados em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e Minas e Energia passaram a não
ser mais regulamentados.
Não obstante, como mencionado anteriormente, o mercado de combustíveis conviveu inclusive em passado
recente com intervenções de preço por parte do governo federal com impactos negativos nas margens do setor.

3.1.2 Distribuição
De acordo com a ANP, o segmento de distribuição encerrou o ano de 2019 com 157 distribuidoras de
combustíveis líquidos (número que permanece estável desde 2015), porém 3 destas respondem por 6070% das vendas de combustíveis no país, caracterizando-se a atividade como oligopolizada.
Conforme discutido na Nota Técnica da Superintendência Geral do CADE nº 0297660, o negócio de
distribuição é fundamentalmente logístico, portanto empresas que possuem acesso às bases primárias de
abastecimento, proximidade e infraestrutura portuária quando o abastecimento é feito via importações /
cabotagem e infraestrutura de armazenamento e transporte próprias apresentam vantagens competitivas
em relação a demais distribuidoras.
Existem três tipos principais de distribuidoras que podem vender combustíveis para postos bandeirados em
caráter de exclusividade ou postos bandeira branca (sem exclusividade):
1. Distribuidoras locais ou estaduais: são aquelas que possuem atuação local ou em um único
estado da federação e costumam ter vendas concentradas no etanol devido a maior abrangência
geográfica da produção deste biocombustível e maior acesso à infraestrutura para operar seu fluxo
invertido. Possuem grau de dependência alto a outras distribuidoras para oferta de demais combustíveis
2. Distribuidoras regionais: atuam em mais de um estado da federação, normalmente de forma contígua
e por mais de um corredor logístico, podendo, portanto, oferecer uma gama maior de combustíveis líquidos
3. Distribuidoras nacionais: são as que abrangem quase a totalidade do território nacional e devido
ao posicionamento estratégico logístico e infraestrutura própria de armazenagem e distribuição se
beneficiam de sinergias operacionais / escala nos fluxos entre regiões / estados do país
Em linhas gerais, distribuidoras locais / de menor porte não possuem estrutura de capital para usufruirem
dos benefícios de escala da atividade de distribuição devido aos altos custos fixos para construção de
infraestrutura de armazenamento (terminais) e transporte (dutoviário, ferroviário). Dessa forma, costumam
utilizar majoritariamente de transporte rodoviário, própria para transporte de volumes menores e em pequenas
distâncias, e acessarem bases secundárias de distribuição de combustíveis de maneira a operar com menores
custos possíveis e baixo nível de estoques para não oneram excessivamente o capital de giro do negócio.
Distribuidoras de maior porte possuem acesso a bases primárias, terminais, portos e refinarias e portanto
são capazes de obter custos menores na aquisição de combustíveis – lógica intrínseca de compras a
atacado / maiores quantidades – e também no transporte por utilizarem diferentes modais (ferroviários,
aquaviários, dutoviários) para comercialização. Por terem estrutura de capital mais robusta e muitas vezes
parte de grandes grupos nacionais ou multinacionais são capazes de trabalhar com maiores volumes de
estoques e também ter acesso a linhas de crédito de menor custo quando comparadas às distribuidoras
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locais / menor porte que atuam mais sob a lógica intrínseca de varejo. Essa maior escala, acesso a modais
mais eficientes e estrutura de capitais mais vigorosa deveria se refletir em custos menores e na possibilidade
de queda de preços, na presença de uma competição vigorosa. A realidade, porém, é inversa, conforme
será adiante mencionado, sendo as distribuidoras nacionais as praticantes das maiores margens relativas.
Ademais, a ANP afirmou por meio da Nota Técnica nº 02/2019 que o “controle dos ativos essenciais de
distribuição podem fomentar oportunismo das empresas e se constituem como altas barreiras à entrada de
novos operadores”, o que reforça a preocupação concorrencial destas estruturas.
Na seção 3.5 deste estudo compararemos os modelos de exclusividade / bandeiramento existentes no
Brasil em relação a peers regionais e globais mostrando que tais contratos estão alinhados com as melhores
práticas internacionais.
A seguir discutimos o histórico de vendas no setor de distribuição e revenda, comparação de margens,
considerações preliminares sobre o impacto do COVID-19 e da guerra de preços entre Arábia Saudita
e Rússia para vendas de combustíveis no Brasil e histórico recente de consolidação setorial devido ao
achatamento de margens.

3.1.3 Volume de vendas de combustíveis
O mercado de combustíveis alcançou 140 bilhões de litros vendidos em 2019, um aumento de 2,9% em
relação a 2018, dos quais 118,0 bilhões de litros de gasolina C, etanol hidratado e diesel.
Em relação a vendas Ciclo Otto (soma de gasolina C com etanol hidratado) houve um aumento de 5,1% yoy
devido a maiores volumes de venda de etanol hidratado (+16,3% yoy), uma vez que as vendas de gasolina
C se mantiveram praticamente estáveis no período (-0,5%).
O volume de diesel vendido em 2019 totalizou 57,3 bilhões de litros representando um aumento de
3,0% sobre 2018. Vale mencionar que os dados de volume de 2018 sofreram impacto da greve geral de
caminhoneiros que durou 11 dias ao final do mês de Maio.
Figura 19 – Evolução das Vendas de Combustíveis líquidos – 2010-2019A (ANP)
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3.2 Considerações preliminares sobre impactos COVID-19
Dada a elasticidade do mercado de combustíveis à atividade econômica, o temporário isolamento da
população e consequente redução no uso de transporte, consumo de serviços e mercadorias, estima-se
impactos significativos nas projeções de crescimento econômico para 2020, que podem inclusive ficar em
patamar negativo em relação a 2019. O governo federal oficialmente reduziu as projeções econômicas de
crescimento de 2,2% para 0,02% e consultorias econômicas, em média, esperam uma retração econômica
entre -0,5% e -1,5%.
No caso de combustíveis, nas últimas semanas de Março já se apuraram redução de volume de vendas
entre 24% e 40% e dados preliminares sugerem que a contração do volume de vendas Ciclo Otto e de
Diesel poderiam alcançar patamares de 70% e 50%, respectivamente.
A redução de preços nas refinarias gera impactos negativos nas perspectivas de produção de etanol, que
segundo estudos poderia atingir até 25% da produção referente à safra 2020/21.
Com a redução do preço do petróleo, os preços do açucar acompanharam e depois de alcançarem patamares
de altas recentes até US$15,0c/lb caíram para atuais US$11,0c/Lb, patamar este muito próximo do custo
de produção do açucar no Brasil, o que também traz consequências negativas para projeções de produção.
Consequentente é importante preservar a capacidade financeira das usinas de açúcar e álcool com medidas
de suspensão temporária de pagamento de tributos além de considerações sobre possível aumento da
mistura de etanol na gasolina e/ou a compra de estoques de etanol por parte do governo federal para aliviar
as reduções de compra por parte de distribuidoras por força maior. A possibilidade de criar imposto de
importação e depois CIDE gasolina para preservar margens da indústria de etanol é uma medida oportuna
e estratégica, pois quando da retomada de preços de petróleo e gás pós-crise haverá pressão significativa
para reajustes de preço – seguindo a paridade internacional – em momento em que a sociedade brasileira
ainda estará somente iniciando o processo de retomada de emprego, renda e atividade econômica. No
caso do biodiesel, como a produção tem sido sempre em linha com as misturas obrigatórias, sugere-se
uma ampliação no prazo de adoção das misturas E12 a E15 para mitigar efeitos temporários de sobreoferta
devido aos menores volumes de diesel que podem alcançar redução de 50% no pico da crise.
Todos esses possíveis impactos só poderão ser devidamente estimados quando ficar claro qual o período de
isolamento e quando o número de propagação de casos de COVID-19 entrar em declínio a ponto de, como
no caso da China, permitir a retomada gradual de todas as atividades econômicas.
Dessa forma e considerando as comprimidas margens do setor (conforme discutido no item 3.3), é
importante que um plano emergencial seja colocado em prática para preservar o capital de giro das
empresas e impedir que os efeitos temporários da pandemia do COVID-19 possam gerar efeitos estruturais
na indústria de combustíveis nacional.

3.3 Margens de Distribuição
A análise das margens de distribuição mostra um claro sinal de compressão desde 2014 até o presente,
fato motivado em grande medida pelo ciclo de baixo crescimento econômico observado no período (devido
à elasticidade da atividade para PIB).

3. Distribuição de Combustíveis

39

Figura 20 – Evolução do crescimento do PIB Brasileiro – 2014-2019A (IBGE)
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Adiciona-se ao cenário de baixo crescimento econômico o efeito negativo no ano de 2018 da greve
de caminhoneiros.
Conforme figura abaixo, as margens médias de distribuição e revenda de gasolina C contraíram-se em média 300
bps nos últimos 6 anos. Importante mencionar que as margens de distribuição incluem os custos de transporte.
Figura 21 – Evolução das margens de distribuição e revenda – 2008-2019A (MME)
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Quando analisamos o recorte específico das distribuidoras nacionais (Ipiranga, Raízen Combustíveis e BR
Distribuidora) em relação à distribuidoras regionais evidencia-se um patamar médio de margens para as
primeiras sempre por volta de 200 bps acima das distribuidoras regionais, o que atribuí-se primariamente ao
grau de concentração de mercado – como discutido detalhadamente na seção 3.4 – e também pelos ganhos
associados de escala (diluição de custos fixos, negociação com fornecedores, compra de materiais, etc).
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Essa diferença de quase 50% nas margens é uma evidência clara do poder de mercado exercido pelas 3
grandes distribuidoras nacionais que concentram 2/3 do volume de vendas do setor.
Figura 22 – Comparação das Margens de Distribuidoras Nacionais x Regionais – 2015-2019A (ANP)
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Ao invés de repassar os menores custos decorrentes da sua maior escala, estrutura de capital e eficiência nos
modais de transporte, este sobrepreço cobrado pelas distribuidoras evidencia a falta de vigor competitivo
na distribuição, que impede que os ganhos associados de escala da atividade não sejam transferidos,
mesmo que parcialmente, para consumidores finais. As distribuidoras regionais e locais, a despeito damenor
escala, operam com margens bastante inferiores.
Nota-se também que a diferença de margens entre as 3 grandes distribuidoras não é expressiva o que
evidencia em algum grau caráter de colusão tácita na prática de preços e expressivo poder de mercado.
Essas são algumas das razões para se concluir que a verticalização da distribuição com a revenda seria
perniciosa para o consumidor final, com preços de combustíveis mais altos vs. o cenário atual de ampla
competição no mercado de revenda nacional.
Se as distribuidoras nacionais, detentoras de 2/3 do mercado, historicamente não têm sido capazes de
praticar menores preços e margens no atacado, a despeito de suas vantagens de escala, logística e capital,
não há nenhum motivo para acreditar que patrocinariam a queda de preços se passassem a controlar
o varejo. Esta falta de vigor competitivo será adiante debatida quando tratarmos da concentração no
mercado de distribuição.

3.4 Operações no segmento de distribuição de combustíveis
Dentre os objetivos das distribuidoras regionais no processo de compra de outras distribuidoras destaca-se
a busca por escala para se apropriarem de melhores margens, como no caso das distribuidoras nacionais,
o que acaba levando a maior nível de concentração na indústria.
Ao todo 8 operações foram anunciadas entre 2016 e 2019, das quais 6 foram concluídas. Nota-se dentre
as operações a entrada de novos players internacionais no mercado brasileiro (PetroChina, Glencore, Vitol,
Total) focados, dentre outros aspectos, nas perspectivas de crescimento devido à elasticidade do consumo
de combustíveis à atividade econômica.
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 12 de Junho de 2016: Ipiranga anuncia proposta de aquisição da Alesat Combustíveis
o
o
o

Montante envolvido na transação: R$2,168 bilhões
Quantidade de ativos: 2 mil postos, 260 lojas de conveniência e 10 bases logísticas.
Faturamento na época R$11,4 bilhões e volume de vendas 4,3 bilhões de litros
Situação: rejeitada pelo CADE

 8 de Maio de 2018: PetroChina compra 30% da empresa pernambucana de combustíveis
TT Work
o
o
o

Montante envolvido na transação: não divulgado
Quantidade de ativos: participação na rede de 2,2 mil postos revendedores, 13 tanques de
armazenamento de combustíveis (capacidade de 70mil m3), empresas de importação e logística.
Market share de 2% nas vendas nacionais de gasolina C e 1,17% nas vendas de etanol
Situação: concluída

 29 de Junho de 2018: Glencore compra 78% da rede de postos de combustíveis Ale
o
o
o

Montante envolvido na transação: R$1,7 bilhões
Quantidade de ativos: 1.500 postos de combustíveis, 260 lojas de conveniências, faturamento
de R$15 bilhões
Situação: concluída

 2 de Outubro de 2018 – Vitol compra 50% da distribuidora Rodoil
o
o
o

Montante envolvido na transação: não divulgado
Quantidade de ativos: 300 postos com marca própria e fornecimento para outros 1,4 mil
postos (RS, PR, SC), com faturamento de R$5 bilhões. Participação de mercado de 1,43% de
gasolina C e 0,88% de diesel
Situação: concluída

 23 de Novembro de 2018: Total adquire negócio de distribuição grupo Zema
o
o
o

Montante envolvido na transação: R$500 milhões
Quantidade de ativos: distribuidora Zema Petróleo, TRR Zema Diesel, importadora Zema
Importação, rede de 280 postos, faturamento de R$2,5 bilhões
Situação: concluída

 19 de Dezembro de 2018: Rodoil compra Megapetro
o
o
o

Montante envolvido na transação: não divulgado
Quantidade de ativos: mais de 100 postos com marca própria (RS), faturamento R$700 milhões,
participação combinada no mercado brasileiro de 1,52% (sendo 6,35% na região Sul)
Situação: concluída
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 1 de Agosto de 2019: Vitol adquire 50% da Dislub / Equador
o
o
o

Montante envolvido na transação: não divulgado
Quantidade de ativos: abastecimento de 430 postos, vendas anuais 1,4 bilhões de litros e
faturamento R$5 bilhões. 210 mil m3 de tancagem (importação de derivados e biocombustíveis)
Situação: concluída

 17 de Setembro de 2019 – Rede SIM compra rede de postos de Santa Catarina
o
o
o

Montante envolvido na transação: não divulgado
Quantidade de ativos: 51 postos em Santa Catarina mais 9 em instalação no RS, faturamento
combinado de R$4 bilhões
Situação: não concluída
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4. Revenda de Combustíveis
De acordo com o inciso XXI do artigo 6º da Lei do Petróleo, a revenda de combustíveis corresponde
à “atividade de venda a varejo (grifo nosso) de combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado,
exercida por postos de serviços ou revendedores, na forma das leis e regulamentos aplicáveis”.

4.1 Revenda
O segmento de revenda de combustíveis é o elo final e mais pulverizado da cadeia tendo encerrado o ano
de 2019 com 122.809 agentes revendedores e consumidores, dos quais destacam-se 59.885 revendedores
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e 40.990 postos revendedores de combustíveis líquidos.
Com relação aos postos revendedores, a atividade se divide em duas categorias:
1. Postos bandeirados: postos que optam por ostentar a marca de uma distribuidora e portanto
adquirem, armazenam e comercializam exclusivamente combustíveis fornecidos pela distribuidora dona
da marca em contratos de médio e longo prazo, ou
2. Postos bandeira branca (ou sem bandeira): que não operam com marca de distribuidora e portanto
possuem liberdade para adquirir, armazenar e comercializar combustíveis de qualquer fornecedor
Segundo dados da ANP (SIMP), o número de postos de revenda de combustíveis alcançou 40.990 unidades
em 2019, o que representou um aumento de 2,4% na comparação com 2018. O número de postos bandeira
branca acompanhou a tendência e cresceu 2,2% no período atingindo 17.862 postos. Dessa forma, o
percentual de postos bandeira branca em relação ao total de postos revendedores ao final de 2019 foi de
43,6% vs. 43,4% em 2018.
Figura 23 – Evolução do número de postos bandeira branca – 2014-2019 (ANP)

2019*

2014

Outras ; 9%

Outras ; 10%

Alesat; 3%

Alesat; 4%
Bandeira
Branca; 40%

Raízen; 11%

Raízen; 12%

Bandeira
Branca; 45%

Ipiranga; 14%

Ipiranga; 15%

BR; 20%

BR; 17%

* Posição de 24/07/19

É importante diferenciar a lógica economico-competitiva da atividade de distribuição e da revenda, que
em larga medida representam a diferença entre atividades de atacado e varejo: enquanto as distribuidoras
procuram maximizar os volumes vendidos para revendedores para minimizar custos de transporte (pela
redução do custo unitário) e possuírem grande capacidade de armazenagem e balanço financeiro robusto,
os revendedores preferem receber volumes mais baixos para operarem com menores estoques possíveis
e portanto reduzindo imobilização de capital dada a diferença de estrutura de capital entre ambos. Dessa
forma, controle do capital de giro e gerenciamento de adequado de estoques são fundamentais para a
sustentabilidade da atividade de revenda de combustíveis.

44

A relação de postos revendedores com distribuidoras, conforme jurisprudência antitruste e regulatória,
pode se dar em três esferas contratuais:
1. Propriedade Distribuidora / Operação Revendedor (acrônimo em inglês CODO – Company
Owned / Dealer Operated)
2. Contrato Parcial, ou
3. Propriedade e Operação Revendedor (acrônimo em inglês DODO – Dealer Owned / Dealer
Operated)
No primeiro caso, tanto o terreno quanto o posto de combustíveis são de propriedade da distribuidora e
esta somente transfere a operação para o revendedor varejista via contrato de diversas naturezas (franquia,
comodato, locação, comissão etc).
No contrato parcial, o revendedor é dono do terreno em que a distribuidora constrói o posto e disponibiliza
as máquinas e equipamento. Nesta modalidade as partes firmam um contrato de compra e venda e um de
comodato dos equipamentos cedidos à revendedora para exercer a atividade de comercialização.
Finalmente, a terceira situação é aquela em que o revendedor é proprietário tanto do terreno quanto dos
equipamentos do posto e assina contrato de compra e venda de combustíveis e, se for o caso, comodato
de equipamentos. Existe também a possibilidade do imóvel ser locado de um terceiro.
Como esperado, o grau de dependência entre distribuidora e revendedora é decrescente conforme as
modalidades 1 a 3.
Além das figuras da distribuidora e revendedores, o mercado brasileiro também possui a categoria de
TRR (Transportadores Revendedores Retalhistas) e TRRNI (Trasportadores Revendedores Retalhistas de
Navegação Interior). A atividade possui 103 anos de história (iniciou-se em 17 de Março de 1917) e é
regulamentada pela ANP por intermédio das Resoluções #8/07 (TRR) e #10/16 (TRRNI), com modificações
futuras, das quais destacam-se mais recentes a Resolução #784/19 (TRR) e #746/18 (TRRNI).
Segundo a ANP, o Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) é a empresa autorizada pela ANP a adquirir
em grande quantidade combustível a granel, óleo lubrificante acabado e graxa envasados para depois
vender a retalhos. O TRR também é responsável pelo armazenamento, transporte, controle de qualidade e
assistência técnica ao consumidor quando da comercialização de combustíveis.
Não é permitido ao TRR comercializar GLP, gasolinas automotivas, álcool etílico combustível para fins
automotivos, biodiesel, mistura biodiesel, combustíveis de aviação e gás natural veicular, comprimido e
liquefeito.
Um termo antigamente utilizado na indústria, mas cuja nomeclatura tem caído em desuso por conotação
pejorativa é o fuel jobber: é o intermediário que compra combustíveis diretamente de refinarias para
revenda e, diferentemente do caso dos TRRs no Brasil, não possui as vedações no tipo de produto que
podem ser vendidos no varejo. Dessa forma, não se pode confundir a figura do jobber com o TRR uma vez
que atualmente o TRR não possui autorização para adquirir os combustíveis diretamente de refinarias e
também, como mencionado anteriormente, não pode comercializar a gama de combustíveis que um jobber
pode vender a consumidores finais ficando restrito aos combustíveis regulamentados pela ANP.
Existem atualmente 421 TRRs autorizados pela ANP e 23 TRRNIs, o que mostra ser um mercado com
pluralidade players.
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Nos EUA, os jobbers – agora preferencialmente chamados de fuel marketers ou somente marketers – já
representaram quase 50% das vendas de combustíveis domésticas no passado.
A ANP por intermédio da Tomada Pública de Contribuições (TPC) #3/2018 e com o intuito de buscar maior
nível de competição no mercado de combustíveis trouxe à discussão pública a possibilidade de verticalização
da distribuição com revenda – hipótese que claramente não traria benefícios para o consumidor e para grau
de concentração do mercado – bem como a possibilidade do fim de:
 Vedação da comercialização direta de produtores e importadores para revendedores
 Vedação de que os TRRs comercializem outros combustíveis, além do óleo diesel
 Manutenção da obrigatoriedade de que TRRs comprem diretamente de distribuidores
A referência de mercado para nortear a discussão foi o mercado norte-americano por possuir baixo grau de
concentração (assim como no caso do Canadá) e baixo nível de vedações de comercializações em relação ao Brasil.
Embora seja compreensível o fato de as autoridades regulatórias buscarem um modelo como benchmarking,
a diferença de condições estruturais, legais e logísticas entre o mercado americano e o brasileiro exige
que as comparações sejam feitas com cuidado. O fato do Brasil ainda contar com monopólio de fato na
atividade de refino e concentração do transporte nas mãos da Petrobras impede que se faça uma transição
direta para um mercado próximo ao de referência sem antes se estabelecer claramente uma análise de
impacto regulatório do desinvestimento da Petrobrás do refino, como amplamente discutido neste estudo.
A discussão da possibilidade de comercialização direta de produtores e importadores para revendedores
(com fim da obrigatoriedade de TRRs e TRRNIs comprarem diretamente de distribuidores), bem como
da permissão de TRRs comercializem outros combustíveis além do óleo diesel requereria uma revisão da
regulamentação existente para buscar isonomia de tratatamento e evitar risco de obtenção de vantagem
comparativa indevida. Como os requisitos para exercício da atividade de TRR/TRRNI são distintos em
relação à atividade dedistribuição, caso as discussões caminhem para consensos nesta questão, a ANP
teria que tomar o devido cuidado para não se repetir o cenário do início da década de 90 e alterar
requisitos mínimos para exercício da atividade, como por exemplo valor mínimo de capital social para coibir
o surgimento de agentes que não exerça a atividade segundo os critérios de qualidade e de concorrência
leal praticados atualmente.
Todavia, dadas as questões preementes como riscos de formação de monopólios privados regionais,
gargalos logísticos, necessidade de período de transição pós a quebra do monopólio de fato da Petrobras
do refino e análise de impacto regulatório abrangente e necessidade de reforma tributária, não achamos
oportuna a revisão de tais regrasantes que essas questões sejam endereçadas .

4.2 Margens de Revenda
No que tange às margens de revenda, a análise da evolução de margens para municípios com mais de 299
mil habitantes (93 do total de 5.570 municípios) mostra uma compressão ainda maior em relação à redução
média nacional. Enquanto as margens nacionais apresentaram uma redução de 381 bps entre 2013 e 2019,
o recorte de municípios mais densamente populados mostrou uma contração de até 860 bps (Montes Claros
– MG) nas margens no mesmo período. Isso corrobora com a visão de que postos revendedores procuram se
instalar em regiões / munícipios de maior densidade populacional, portanto de maior consumo de combustível.
Uma maior quantidade de postos revendedores disputando o mesmo mercado consumidor pode acarretar em
achatamento de margens via competição (em linha com os preceitos de livre concorrência).
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O recorte para as 27 capitais do país mostra reduções nas margens médias de revenda entre 37 bps
(Goiânia - GO) até 854 bps (Palmas – TO) vs. a média nacional de 381 bps entre 2013 e 2019.
Figura 24 – Margens média de Revenda – Capitais do Brasil – 2019 x 2013 (ANP, IBGE)
Margem Média de Revenda (% do preço médio)
Cidade

Estado

Brasil

Pop. (2019)

2013

2019

∆

210.147.125

14,1%

10,2%

-381bps
-404bps
-246bps
-775bps
-316bps
-48bps
-366bps
-278bps
-601bps
-596bps
-37bps
-79bps
-259bps
-64bps
-321bps
-845bps
-151bps
-47bps
-397bps
-325bps
-294bps
-255bps
-460bps
-626bps
-271bps
-628bps
-112bps
-854bps

São Paulo

SP

12.252.023

14,1%

10,1%

Rio de Janeiro

RJ

6.718.903
3.015.268

10,0%

Brasília

DF

12,5%
16,1%

8,4%

Salvador

BA

2.872.347

15,9%

12,8%

Fortaleza

CE

2.669.342

11,2%

10,7%

Belo Horizonte

MG

2.512.070

10,1%

6,5%

Manaus

AM

2.182.763

15,0%

12,2%

12,2%

6,2%

PR

1.933.105

Recife

PE

1.645.727

Goiânia

GO

1.516.113

Belém

PA

1.492.745

9,6%

8,8%

Porto Alegre

RS

1.483.771

12,9%

10,3%

São Luís

MA

1.101.884

10,9%

10,3%

Maceió

AL

1.018.948
895.982

10,9%

Campo Grande

MS

14,1%
15,3%

6,8%

Natal

RN

884.122

13,5%

12,0%

Teresina

PI

864.845

10,9%

10,5%

João Pessoa

PB

809.015

12,0%

8,1%

Aracaju

SE

657.013

12,8%

9,6%

Cuiabá

MT

612.547

15,0%

12,0%

Porto Velho

RO

529.544

15,0%

12,5%

Macapá

AP

503.327

SC

500.973

12,1%

7,5%

14,1%

7,8%

Curitiba

Florianópolis

13,5%

7,5%

11,1%

10,8%

AC

407.319
399.213

16,7%

14,0%

Boa Vista

RR

17,7%

11,4%

Vitória

ES

362.097

TO

299.127

11,0%

9,9%

20,3%

11,8%

Rio Branco

Palmas
Mínimo

9,6%

6,2%

Máximo

20,3%

14,0%

Ainda em relação às capitais do país, as margens médias em 2019 variaram de 6,2% (Curitiba) a 14,0% (Rio
Branco) versus a média nacional de 10,2%.
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Figura 25 – Margens médias de revenda – capitais do Brasil – 2019 (ANP)
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De fato, ao analisarmos a diferença de preços entre postos revendedores vs. a média de preços da rede
de postos das principais distribuidoras (BR Distribuidora, Raízen e Ipiranga), os preços do primeiro grupo
historicamente se mantiveram 1,6% a 2,5% inferiores aos preços praticados pelo segundo grupo. Isso
demonstra a importância da manutenção do segmento de revenda pulverizado, pois como toda atividade
de varejo, o grau de pulverização de agentes contribui para prática de preços mais competitivos aos
consumidores finais.
Figura 26 – Diferença de preços médios – postos revendedores vs. grandes distribuidoras –
2015-2019A (ANP, MME)
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5. Considerações sobre concentração
de mercado
O mercado de distribuição permanece com alto índice de concentração. Astrês principais distribuidoras do
país (BR Distribuidora, Raízen Combustíveis e Ipiranga) foram responsáveis por 63%/54%/71% das vendas
de gasolina C, etanol hidratado e diesel, respectivamente, versus 64%/55%/74% em 2018.
Figura 27 – Mkt share distribuição e revenda nos combustíveis – 2019 (ANP, Sindicom)

MKT SHARE - ETANOL HIDRATADO

MKT SHARE - GASOLINA C

Ipiranga;
17,1%

Ipiranga;
19,3%
Outros; 36,7%
Outros; 46,5%
Raizen; 20,5%

Raizen; 19,7%

BR; 16,7%

BR; 23,5%

MKT SHARE - DIESEL
Outros; 29,0%

Ipiranga;
20,1%

Raizen; 21,9%

BR; 29,0%

Concentração no setor de distribuição não é uma particularidade brasileira. Analisando principais
peers regionais no continente americano (EUA, Canada, Argentina, Chile, Colombia e Peru), bem como
internacionais (Reino Unido e Alemanha), nota-se que na grande maioria dos casos, com exceção dos EUA
e do Canadá, um universo de 4 a 6 players respondem por 62% a 92% do mercado de combustíveis em
linha com o Brasil em que 4 players respondem por 68% do mercado (2019).
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Figura 28 – Mkt share mercado de combustíveis – Brasil vs. peers regionais / globais
Canada

Estados Unidos

Argentina
Suncor Energy

13,0%

6,1%

Exxon
Speedway

5,5%

58,8%

9,0%

Chevron

5,9%

BP
5,5%

6,8%
54,9%

8,1%

Outros

5,2%

4,7%

Chile

CST

YPF

13,0%

Shell

Shell

Axion

6,1%

Circle K

5,0%

Parkland

10,4%

Shell

5,0%

57,0%

20,0%

Couche-Tard

Pampa
Outros

Federated CoOperatives
Others

Colombia

Peru

8,0%
20,0%
13,0%

Terpel

Copec

39,0%

Enex
Petrobras

58,0%

21,0%

Biomax

48,0%

Chevron

10,0%

ExxonMobil

Outros

Petroperu
Outros

52,0%

Outros

15,0%
16,0%

Reino Unido

Alemanha

Brasil

Tesco

5,4%

10,7%

16,1%

BP

Independentes

16,9%

Shell

Aral

26,2%

Shell

Esso

7,6%

15,2%

9,8%

Sainsbury's
Morrisons

13,5%

10,3%
11,4%

16,5%

5,8%

Texaco

Ipiranga

Total

Raízen

Esso

21,0%

Avia

Asda
Outros

19,3%
34,8%

13,6%

6,0%
7,0%

8,0%

Conoco Phillips
Outros

BR Distribuidora
Outros

24,8%

Como discorremos ao longo deste estudo, um maior grau de concentração de mercado não se traduz em
menores preços ao consumidor final.
Pelo contrário, a configuração de mercados concentrados, como oligopólios com amplo poder de mercado
leva a práticas de colusão tácita de preços entre os oligopolistas, assimetria na transmissão de preços (ATPs)
e captura integral de benefício de escala não trasladados a consumidores finais. Isso faz com que preços
de distribuidoras nacionais sejam superiores a revendedores. Mesmo no âmbito da distribuição apura-se
diferenças de até 50% nas margens entre as de escala nacional vs. regionais e locais, corroborando-se com
a visão de que maior concentração leva a maiores preços. Desse modo, a verticalização da distribuição com
a revenda não traria preços mais baixos ao consumidor e, pelo contrário, transferiria a situação oligopólica
de mercado para a revenda com prejuízos a consumidores e para as empresas independentes que atuam
no mercado de revenda atualmente.
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5.1 Índice Herfindahl-Hirschman da distribuição e revenda de combustíveis no Brasil
Um medida amplamente utilizada por órgãos antitruste para analisar grau de concorrência de um mercadoalvo chama-se Índice Herfindahl-Hirschman (da sigla em inglês HHI – Herfindahl-Hirschman Index). Ele
mede o grau de concentração de mercado com base na soma dos quadrados das quotas de mercado das
empresas que compõem o ramo de atividade em percentagens.
Comumente utiliza-se as percentagens multiplicadas por 100, de maneira que o índice varia de zero até
10.000 pontos.
Aumentos no índice HHI equivalem a decréscimo na concorrência e portanto aumento do poder de mercado
e vice-versa.
As faixas de concentração típicas são:





HHI
HHI
HHI
HHI

entre 0 e 100 – mercado altamente concorrencial
entre 100 e 1.500 – mercado não concentrado
entre 1.500 e 2.500 – mercado com concentração moderada
acima de 2.500 – mercado com alto grau de concentração

Analisando o mercado brasileiro, calculamos o índice HHI de duas maneiras: com base no número de postos
revendedores por região (quebra disponível somente até 2018) e com base no volume médio de vendas (2019).
Figura 29 – HHI do mercado brasileiro de distribuição e revenda (ANP, MME)
HHI (nº de postos revendedores)

HHI (volume de vendas)
1.699

962

1.522

866
711

1.484

1.432

1.469

681

1.161
567
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Sudeste
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Brasil

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sul

Sudeste

Brasil

Nordeste

Centro-Oeste

Os dados mostram que o índice de concentração do mercado de revenda do Brasil é típico de mercado não
concentrado, com índices HHI variando entre 406 no Nordeste e 962 no Sul vs. média nacional de 681 pontos.
Já o mercado de distribuição de combustíveis apresenta índices mais altos no limiar entre mercado não concentrado
e com concentração moderada, com algumas regiões configurando-se com concentração moderada (Norte e Sul).
De qualquer forma, nota-se que o nível de concentração médio é mais que o dobro quando comparado à
média nacional da revenda de combustíveis.
Com relação ao peer group internacional, o nível de concentração do mercado brasileiro de distribuição de
combustíveis possui grau de concentração abaixo da média. Países como Chile e Argentina apresentam alto
grau de concentração (HHI entre 3.800 e 4.000), enquanto no extremo oposto do espectro, Estados Unidos
e Canadá apresentam mercados não concentrados (HHI entre 330 e 360).
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Figura 30 – Índices HHI do mercado brasileiro em relação ao peer group internacional
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Apesar de o índice HHI demonstrar teoricamente o limiar de um mercado competitivo, este fato não reflete
necessariamente a realidade do setor de distribuição no Brasil.
A ANP apontou em 2019 por meio da Nota Técnica 002 que há falta de competição no setor de distribuição,
que enfrenta uma crescente concentração após a liberação do mercado de combustíveis. Na oportunidade,
a ANP ressaltou que “no caso do segmento da distribuição, a margem bruta ultrapassou os R$ 0,40/litro no
período em que houve a maior redução de preços da Petrobrás, o que sugere, em uma primeira análise,
a falta de competição do setor, o que gera a apropriação pelas distribuidoras de parte significativa dos
descontos praticados pela empresa”.
Como demonstrado nesse estudo, as quatro maiores distribuidoras de combustíveis líquidos possuem
juntas aproximadamente 70% do mercado, sendo que as três “majors” são, na verdade, as detentoras de
quase todo esse percentual.
Nesse contexto, o próprio estudo da ANP sugere que não há uma disputa acirrada no mercado de distribuição,
indicando a possibilidade de atuação como um agente único, no exercício de poder de mercado coletivo ou
“collective dominance”. O aumento dos mercados oligopolistas e as dificuldades práticas de se produzirem
evidências de acordo expresso elevam o perigo de um conluio tácito, ou o exercício abusivo do poder de
mercado conjunto através do paralelismo de comportamento. A doutrina antitruste admite a possibilidade
do exercício de uma posição dominante por duas ou mais empresas independentes que se comportarem
num mercado específico como entidade coletiva, a exemplo das empresas oligopolistas que praticam o
paralelismo consciente6.
O índice de concentração HHI não necessariamente espelha a situação concreta concorrencial, conquanto
é possível o exercício conjunto do poder de mercado por duas ou mais empresas. Este exercício pode ser
nocivo à concorrência através de um cartel expresso, ou por colusão tácita sem existir um acordo formal
ou prática concertada, com os mesmos efeitos de um “arranjo explicitamente colusivo”, ou seja, um conluio
ou coordenação tácita, como práticas de preços excessivos, preços seletivos, desconto de lealdade, recusa
de fornecimento, etc7.
Estas preocupações estruturais e comportamentais no mercado de distribuição de combustíveis já foram
objeto de análise perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica8.
6 Cf. PAINEL I O ABUSO DO PODER ECONÔMICO - A EXPERIÊNCIA COMPARADA: PREVENÇÃO, REPRESSÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ABUSE OF ECONOMIC POWER - COMPARED EXPERIENCE : PREVENTION, REPRESSION AND ADMINISTRATIVE STRUCTURE. Revista do IBRAC –
Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional | vol. 10/2003 | p. 25 - 88 | Jan / 2003. DTR\2011\5093.
7 PAINEL 3 - ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE / ABUSE OF DOMINANT POSITION. Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e
Comércio Internacional | vol. 14/2007 | p. 167 - 232 | Jan / 2007. DTR\2011\5152
8 Processo Administrativo 08012.004736/2005-42, Processo Administrativo 08012.011042/2005-61 e Processo Administrativo 08700.010769/2014-64.
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Observa-se, por isso, que o índice de concentração HHI neste mercado não é um termômetro suficiente para
atestar a higidez do panorama concorrencial, porque apesar de sugerir que o mercado seria competitivo,
o comportamento do setor de distribuição não demonstra uma concorrência acirrada. A assimetria na
transmissão de preços corrobora este achado.
Neste ponto, a ANP asseverou na Nota Técnica 002/2019 que “esta concentração de mercado acaba
estimulando a assimetria na transmissão de preços ao longo da cadeia de distribuição de combustíveis
e reduz a competição, o que dificulta que os consumidores sejam beneficiados pelas reduções de preço
praticadas pela Petrobrás”. É o que se mostra no tópico seguinte.

5.2 Assimetria na transmissão de preços (ATP)
Uma das possíveis consequências de mercados concentrados em que um universo reduzido de agentes
concentram parcela significativa do mercado-alvo é o fenômeno da Assimetria na Transmissão de Preços (ATP).
A Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica (SDR), bem como a Diretoria
Geral (DG) da ANP analisaram o tema por intermédio das notas técnicas 006/2019 e 002/2019, respectivamente.
A assimetria de transmissão de preços é um fenômeno que pode indicar deficiências de mercado, portanto situação
típica para avaliação de necessidade de tratamento regulatório. As assimetrias podem sem positivas ou negativas.
Um afirmação que costuma descrever bem o fenômeno da ATP é: preços sobem como foguetes e caem
como penas. Ou seja, quando há uma redução dos preços de combustíveis derivados de petróleo nas
refinarias, a velocidade de repasse para a bomba nos postos revendedores costuma ser menor, do que no
caso de aumento de preços nas refinarias, cujo repasse se dá em curto intervalo de tempo.
É importante destacar que existem razões técnicas para lapso temporal entre mudanças de preços nas
refinarias e nas bombas de postos revendedores. Dentre elas, destacam-se:
 Composição e manutenção de estoques mínimos de combustíveis: portanto preços de
combustíveis estocados podem ser distintos dos preços anunciados posteriormente, como se verifica
no tratamento contábil de regimes FIFO (First In, First Out) ou LIFO (Last In, First Out).
 Forma de cálculo do ICMS (ad valorem): que é feita com base em preços de pauta (ou PMPF –
Preço Médio Ponderado ou Consumidor Final) e normalmente considerando médias de 15 dias, o que
também pode contribuir no lapso temporal de transmissão de preços
 Preço do etanol anidro
Numa análise empírica do mercado de distribuição de combustíveis, a ANP analisou os preços da gasolina
C praticados no setor de distribuição pela Nota Técnica 002/2019 e chegou à conclusão que “as reduções
praticadas pela Petrobrás não foram integralmente repassadas para o consumidor, havendo o aumento da
margem bruta das distribuidoras” no período levantado, o que indica um elevado risco de colusão do setor.
Reitere-se: que se pesem as questões de natureza técnica, a análise da assimetria de transmissão de
preços tem sido utilizada por uma série de países para verificar grau de competição existente no setor,
o que de certa forma complementa a análise de concentração via índice de HHI, via auferição de efeito
prático no mercado, como por exemplo o fenômeno de colusão tácita de preços.
Dada a diferença no grau de concentração do mercado de distribuição e revenda e o comportamento
de preços, não enxerga-se a possibilidade de verticalização da cadeia de distribuição e revenda como
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iniciativa que levaria à redução de ATP ou menores preços para consumidores finais. Pelo contrário, dado
o grau de pulverização da rede de postos revendedores, nota-se que quanto maior a quantidade de postos
revendedores mais competitivos os preços, como é de praxe em atividades próprias de varejo .
Portanto, incentivar a verticalização poderia gerar um efeito contraproducente no mercado, criando-se
espaço para práticas de preços predatórias visando reduzir a quantidade de revendedores no mercado e
dessa forma aumentar ainda mais o grau de concentração com impactos negativos para preços do ponto
de vista de bem-estar social.
Adicionalmente, o processo de desinvestimento de refinarias da Petrobras – discutido no capítulo 1 – pode
potencialmente levar a cenários em que refinarias terão suas próprias distribuidoras. Sendo assim, poderiase garantir condições privilegiadas de fornecimento que também contribuiriam em última instância para maior
concentração do mercado. Embora reconheça-se a importância da transição para livre concorrência no mercado
de refino como iniciativa que gerará futuramente benefícios para competição e portanto para consumidores finais.
Como evidenciado no caso das distribuidoras nacionais que concentram praticamente 2/3 do mercado de
venda de combustíveis, o poder de mercado destas leva a aferição de margens até 50% superiores às
margens de distribuidoras regionais ou locais, como baixa dispersão de margens entre elas. Dessa forma, a
verticalização com a revenda aumentaria o grau de concentração de mercado hoje pulverizado com efeitos
deletérios para consumidores.
Em mercados concentrados, como no caso do Chile, Espanha, nota-se claramente o fenômeno de assimetria
na transmissão de preços, fenômeno que no Brasil poderia ser exacerbado se refinarias pós desinvestimento
da Petrobras passassem a ter distribuidoras em suas áreas de atuação com riscos claros de reservas de
mercado via formação de monopólios regionais privados.

5.3 A discussão sobre a possibilidade de verticalização e revenda
A discussão acerca da possibilidade de verticalização das atividades de distribuição e revenda se deu no
âmbito da tomada pública de contribuição (TPC) da ANP #3/2018.
O objetivo de tal consulta pública foi buscar levantar argumentos que o processo de verticalização poderia
ou não contribuir para prática de preços mais competitivos para os consumidores finais em relação ao
cenário atual da separação das atividades.
Como discutido na seção sobre assimetria na transmissão de preços (ATP), uma maior concentração de
mercado decorrente da verticalização da distribuição com a revenda não levaria necessariamente a preços
mais competitivos nas bombas de postos revendedores, pelo contrário há risco de preços mais altos e
maior incidência de ATP versus cenário de maior pulverização de revendedores cuja principal ferramenta
de competição se dá via preços.

5.4 Evidências internacionais de modelo de bandeiramento, contratos de
fidelidade e margens de distribuição e revenda
A análise das evidências internacionais de modelo de bandeiramento e contratos de fidelidade mostra que as
práticas adotadas no Brasil estão alinhadas com as referências globais. No que tange às margens de distribuição
e revenda, o Brasil pratica margens alinhadas com as médias do peer group analisado (EUA, Canadá, Reino
Unido, Alemanha, Argentina, Chile, Peru e Colombia).
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Figura 31 – Comparação de Margens de Distribuição e Revenda – Brasil vs. Peer Group (MME)
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Figura 32 – Quadro Resumo Mercado Distribuição de Combustíveis
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5.5 Estudo de caso: a abertura do mercado de combustíveis do Chile
O início da indústria de petróleo e gás natural do Chile remonta a 1945 quando da descoberta do primeiro
poço de petróleo do país que ensejou a criação da Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de controle estatal.
A fundação da ENAP concluiu oficiamente 19 de Junho de 1950, por intermédio da publicação da lei nº 9.618.
Um dos primeiros passos após a criação da empresa, segundo site institucional da ENAP, foi construir
a primeira refinaria do país, projeto concluído em 1954 (Refinaria Aconcágua). Em 1959 as primeiras
instalações de armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos foram construídas na região de
Maipú e, em 1960, a entrada em operação do terminal marítimo de Gregorio na região de Magallanes. Na
mesma região entrou em operação em 1962 a planta de gasolina de Cullen.
No ano de 1966, a segunda refinaria do país foi inaugurada na oitava região (Refinaria Bio Bio), incluindose a construção de um poliduto conectando esta com a sexta região do território chileno na cidade de
San Fernando. No mesmo ano, cria-se a EMALCO (subsidiária da ENAP) que além da propriedade do
poliduto, também ficou responsável pelo controle e operação das plantas de armazenamento de Maipú,
San Fernando e Linares com capacidade combinada de 313.193 m3. A terceira e última refinaria do Chile
entrou em operação em 1980 (Refinaria Gregorio-Magallanes).
A abertura do mercado de combustíveis no Chile ocorreu de forma gradativa entre os anos de 1975 e
1982. Em 1975 permitiu-se que a exploração e produção de jazidas petrolíferas pudessem ser feitas
conjuntamente com a ENAP através de Contratos Especiais de Operação Petrolífera (CEOPs). No ano de
1978, liberalizou-se a venda de combustíveis, bem como a importação e exportação de óleo cru e derivados
e, finalmente, em 1982 se estabeleceu a liberdade de preços de derivados de petróleo.
O objetivo da abertura de mercado foi atrair empresas privadas para as atividades de E&P em parceria com
a ENAP, além de novos agentes no mercado de distribuição de combustíveis.
A estrutura do mercado chileno antes da abertura concentrava as atividades de exploração e produção,
refino, armazenamento e transporte na empresa estatal ENAP – análogo ao caso do mercado brasileiro – e
a distribuição se dava conjuntamente com três distribuidoras maioristas (COPEC, ESSO e SHELL).
Com a abertura, novas empresas entraram no mercado, como o caso da COMAR (1981), ABASTIBLE, APEX e
ENEX (1984) e GAZPESA (1985), porém dado o alto grau de integração vertical do mercado de distribuição de
combustíveis com o passar do tempo o setor voltou a se concentrar, a partir de transações de M&A, a saber:
 COPEC adquire APEX (1987)
 SHELL adquire ENEX (1987)
 Repsol-YPF entra no mercado e adquire os postos de revenda da GAZPESA (1995) e posteriormente
da Texaco (2001)
 TERPEL adquire os ativos da Repsol-YPF (2007)
 Petrobras (Petrobras Chile Distribuición – PCD) entra no mercado chileno tendo adquirido uma rede
de 279 postos (2009)
 Grupo Southern Cross compra ativos da Petrobras (2017)
Segundo os últimos dados disponíveis do mercado de distribuição Chileno (2018), atualmente 92% do mercado
está concentrado em três empresas: COPEC (58%), ENEX (21%) e Southern Cross (13%), o que faz com que o
país seja o de maior nível de concentração do universo analisado neste estudo, com índice HHI de 3.974 pontos
vs. 1.432 no caso brasileiro e 330-360 no espectro inferior de concentração de mercado (EUA e Canadá).
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Assim como no caso do Brasil, o mercado de distribuição e revenda chileno possui grau de integração
elevado entre distribuidoras e postos revendedores e com modalidades de contratos semelhantes (CODO,
Contrato Parcial, DODO).
Uma particularidade do mercado chileno é a significativa dependência de importações de combustíveis para
atendimento do mercado doméstico. Enquanto no Brasil atualmente entre 15 a 20% do abastecimento local
de derivados é com base em importações, no Chile a cifra alcança 98% (dados de 2018). Dessa forma,
preços de combustíveis no Chile sempre respeitaram a paridade com preços internacionais (PPI).
Com relação à abertura de mercado para importação, o processo pode ser considerado bem sucedido uma
vez que atualmente (2018) um terço das importações é realizada por distribuidoras maioristas (o restante
ainda por intemédio da ENAP), enquanto no passado a ENAP foi responsável pela quase integralidade das
importações de combustíveis para abastecimento doméstico.
O número de postos de combustíveis também apresentou elevado crescimento pós-abertura de mercado,
passando de 676 unidades em 1982 para 1.233 em 1991 e atualmente 1.881 postos, segundo dados da
Comissão Nacional de Energia do Chile (CNE).
Figura 33 – Número de postos revendores por região do Chile (2019) – CNE
Região

Nº Postos Revendedores

Arica y Parinaco

27

Tarapacá

36

Antofagasta

49

Atacama

41

Coquimbo

85

Valparaíso

203

Metropolitana

550

General Bernardo O'Higgins

122

Maule

167

Ñuble

74

Bío Bío

178

Aracucanía

132

Los Ríos

55

Los Lagos

111

Aysén

24

Magallanes
Total

27
1.881

Postos revendedores bandeira branca atualmente ultrapassam 300 postos, cerca de 15,9% do total do
país e foram responsáveis por 6,9% do volume de vendas de gasolina em 2017 vs. 2,6% em 2012 (130
postos). Do total de postos bandeira branca, por volta de 78% estão localizados entre as regiões V e VIII
do Chile. Assim como no caso do Brasil, regiões com maior penetração de postos bandeira branca possuem
preços mais baixos do que as regiões com menor número. Por exemplo, a região de Valparaíso (V), de
acordo com estatisticas da CNE, praticou preços de diesel e gasolina em média -2,1% / -1,2% inferiores à
região metropolitana entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2020 e -1,3% / -0,4%, respectivamente, ao
longo de 2019.

5. Considerações sobre concentração
de mercado

60

Devido ao alto grau de concentração do mercado chileno e de integração vertical da cadeia, o fenômeno
de Assimetria de Transmissão de Preços (ATP) é bastante presente, o que leva a significativas barreiras
de entrada para novos agentes. O paper de Balmaceda e Soruco (2008) estimou que preços na bomba de
postos revendedores costumam aumentar em média 6,2% acima dos reajustes de preços das refinarias
enquanto no caso de redução de preços nas refinarias, a redução verificada nas bombas é em média 10,5%
menor do que a redução nas refinarias. Tal comportamento evidencia a existência de poder de mercado
com práticas colusivas de preço, portanto demonstrando a correlação de concentração de mercado (medida
pelo índice HHI) com grau de assimetria de transmissão de preços no mercado chileno.
Assim como no caso brasileiro, as grandes distribuidoras do Chile possuem infraestrutura de armazenamento
e terminais portuários próprios, o que lhes concedem vantagens competitivas e modais mais eficientes de
distribuição quando comparadas às distribuidoras locais / minoristas que não possuem infraestrutura própria.
Portanto, a análise do mercado chileno que possui um grau de concentração maior do que o mercado
brasileiro e menor penetração de postos bandeira branca sugere que um processo de verticalização da
distribuição com a revenda não se traduzirá em menores preços para consumidores finais.
Pelo contrário, a análise do mercado chileno mostra que em regiões com maior penetração de postos
bandeira branca, os preços médios praticados são inferiores aos preços dos postos bandeirados, uma
vez que, assim como no caso do Brasil, a variável preço é a principal ferramenta de competitividade e
manutenção de market share para esta categoria. Logo, em mercados mais concentrados, as barreiras
de entrada para novos agentes são altas principalmente considerando o grau de integração vertical da
indústria. Esse grau de integração vertical – semelhante ao existente no Brasil, em que se pese a decisão
da Petrobras de desinvestir de 49,5% do parque de refino nacional, pode levar a práticas tácitas de colusão
de preço por parte de grandes distribuidores, bem como maior grau de assimetria de transmissão de preços
de combustíveis para os consumidores finais.
Exemplos como do Chile, ou Espanha e demais mercados oligopolizados demonstram de maneira inequívoca
que a verticalização da distribuição com a revenda seria perniciosa para consumidores por não levar a
menores preços de combustíveis. Ao invés de promoção da competitição e do fomento ao livre mercado,
objetivos da ANP e CADE, alcançaria-se exatamente o contrário: um maior grau de concentração do hoje
pulverizado mercado de revenda de combustíveis com os consequentes prejuízos para a população e para
os revendedores independentes espalhados pelo país.
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6. Cenários de Oferta e Demanda de
Combustíveis e Biocombustíveis
Dada a natureza relativamente inelástica da demanda de combustíveis para mudanças no patamar de
tributação conforme discutido na seção anterior, buscamos nesta seção projetar aumento esperado da
produção de etanol e biodiesel com base em nosso modelo proprietário de oferta e demanda e de regressões
de consumo conforme nível de atividade econômica do país. O consumo de combustível nacional possui
correlação significativa com a atividade econômica e nossas regressões apontam uma elasticidade de 1,5x
para cada 1 p.p. de aumento no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
Além de considerações acerca da demanda doméstica de combustíveis, também incluímos nessa seção uma
análise de sensibilidade para demanda de exportação de etanol para atender ao mercado indiano dado que
o país estuda expandir mistura de etanol na gasolina – buscando-se contribuir para os esforços globais de
descabornização / redução de gases de efeito estufa (GEE) – para 10% (E10) até 2022 e 20% (E20) até
2030, respectivamente (vs. 5,8% atualmente).
Como mencionado anteriormente devido ao alto grau de incertezas e da extensão de medidas de isolamento
vertical ou horizontal da população em função do COVID-19, bem como os efeitos posteriores na economia,
juntamente com a guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia que levou a sobreoferta sem precedentes
na história da indústria do petróleo, é muito prematuro produzir projeções assertivas sobre oferta e demanda
de combustíveis e biocombustíveis. Não obstante, optou-se por apresentar cenários de oferta e demanda
assumindo que os impactos de isolamento permaneceriam circunscritos ao primeiro semestre de 2020 e
que, a partir do segundo semestre haveria uma gradual normalização nas perspectivas de demanda de
maneira que 2021 está sendo tratado como um ano já normalizado no fluxo.
Os cenários abaixo demonstrados são comparados com os cenários de oferta e demanda do Plano Decenal
de Expansão de Energia 2029 elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (PDE 2029).
Para todos os cenários discutidos, nós assumimos as seguintes premissas macro:







Crescimento de PIB 2020/21/22 em diante: -0,9%/4,0%/3,0%
Elasticidade de consumo de 1,5x em relação à atividade econômica
Preços de Petróleo Brent 2020/21/22 (final de período) em US$/bbl: 45/60/60
Preços de Açúcar 2020/21/22 (média) em US$c/lb: 12,5/15,5/15,5
Inflação (IPCA) 2020/21/22: 2,5%/3,75%/3,5%
Tx câmbio (final de período) 2020 em diante: R$4,75/USD + diferencial de inflação

6.1 Cenários de oferta e demanda de gasolina
No cenário de oferta e demanda de gasolina, nós estimamos uma retração média de volumes em 2020 de
5,8% devido aos efeitos do COVID-19 alcançando 35,9 bilhões de litros. Em 2021 assumimos aumento de
5,0% em relação a 2020 e uma recuperação em relação aos volumes reportados em 2019 de 38,2 bilhões
de litros somente a partir de 2022, com crescimento médio anual de 3,4% até 2029.
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Figura 34 – Oferta e demanda de gasolina 2020-29E – ‘000 m3/dia
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Conforme gráficos acima, estima-se no cenário base que o Brasil permanecerá net importador de gasolina,
com 22,2% do consumo projetado em 2029 sendo atendido por importações vs. 16,3% no cenário da EPE.

6.2 Cenários de oferta e demanda de etanol
No cenário de oferta total de etanol (anidro + hidratado), estimamos uma redução de 2 bilhões de litros na
produção de etanol de cana-de-açúcar em relação à safra 2019/20, parcialmente compensada por aumento
de 1 bilhão de litros de etanol de milho portanto alcançando 34,4 bilhões de litros vs. 35,3bn na safra
anterior. Assumimos um mix mais açucareiro, com média de 40% da produção sendo destinada a açúcar
vs. 35,4% na safra anterior. Dessa forma, o volume projetado de açúcar atinge 34,6 milhões de toneladas
vs. 30,1 milhões na safra passada.
Com relação à demanda de etanol, projeta-se uma queda de 8,1% em relação ao ano passado, com 30,2
bilhões de litros devido à combinação dos efeitos do COVID-19 e sobreoferta de petróleo.
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Figura 35 – Oferta de etanol total 2020-29E – bilhões de litros
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Com as reduções projetadas no volume de vendas de gasolina (-5,8%) e de etanol (-8,1%) estima-se
redução no volume de vendas Ciclo Otto de 7,0% em 2020 alcançando 56,4 bilhões de litros vs. 60,7 bilhões
reportados em 2019. A normalização do volume de vendas já ocorreria ao longo de 2021, assumindo uma
trajetória de recuperação econômica / consumo em V (com base na estimativa de crescimento de PIB de
4,0% em 2021).
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Figura 36 – Oferta de açúcar 2020-29E – milhões de toneladas
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Vale destacar que a diferença nas projeções de produção de açúcar e álcool vs. as estimativas da EPE são
explicadas principalmente pela diferença de preços de longo prazo de petróleo Brent: nós estimamos preços
de equilíbrio de US$60/bbl a partir do final de 2021 em diante, enquanto a EPE trabalha com estimativas
entre US$70 a US$82/bbl no período de 2020 a 2029.

6.3 Cenários de oferta e demanda de diesel
Com relação ao mercado de diesel estimamos uma redução de 6,1% no volume de vendas em 2020 atingindo
53,8 bilhões de litros vs. 57,3bn reportados em 2019. Devido a queda da demanda, nós projetamos redução
da produção de gasolina A e diesel nas refinarias (redução do fator de utilização) de 4,1% ao longo do
ano devido a falta de capacidade de armazenamento face a significativa retração de consumo no pico do
período de isolamento social.
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Figura 37 – Oferta e demanda de diesel 2020-29E – ‘000 m3/dia
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Conforme gráficos acima, estima-se no cenário base que o Brasil permanecerá net importador de diesel,
com 17,4% do consumo projetado em 2029 sendo atendido por importações vs. 21,0% no cenário da EPE.
Somando-se as estimativas de vendas Ciclo Otto com diesel projeta-se vendas totais de 110,3 bilhões de
litros vs. 118,0 bilhões no ano de 2019 (-6,6%).

6.4 Cenários de oferta e demanda de biodiesel
No caso da projeção do mercado de biodiesel, a evolução da demanda responde ao aumento das misturas
obrigatórias até o patamar de 15% em 2023. Dessa forma, com base na nossa curva de oferta e demanda
de diesel, estima-se que a produção de biodiesel deverá alcançar 8,9 bilhões de litros em 2023 para atingir
a mistura obrigatória de 15% a partir de 1 de Março vs. 5,9 bilhões de litros produzidos em 2019. A partir
de 2024 em diante, o volume de produção acompanha o crescimento no volume projetado de diesel na
razão anual de 3,7%.
Atualmente a capacidade bruta de produção de biodiesel do país é de 9,33 bilhões de litros e líquida 5,9
bilhões (fator de utilização de 63,2%) e projeta-se ramp up de nível de utilização até 84,6% e aumento no
número plantas de 8 unidades já autorizadas (totalizando 59 usinas produtoras).
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Figura 38 – Evolução do consumo de biodiesel 2020-29E – bilhões de litros
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6.5 Cenário de exportação de etanol para atendimento do mercado indiano
O mercado de combustível indiano alcançou vendas de 148,3 bilhões de litros de combustíveis líquidos em
2019, um aumento de 5,1% em relação a 2018, sendo 42,0 bilhões de litros de gasolina e 106,3 bilhões
de litros de diesel.
Atualmente, a Índia mistura 5,8% de etanol na gasolina que é vendida em postos revendedores, mas
possui plano de atingir a marca de 10% em 2022 (E10) e de 20% em 2030 (E20).
A produção total de etanol da Índia é de 3,0 bilhões de litros para uma demanda total de etanol de 3,8
bilhões de litros, que é preenchida por importações.
O país possui 171 usinas de etanol atualmente e projeta-se que esse número alcançará 401 usinas até 2024.
Para que o país alcance a meta de 10% de mistura de etanol na gasolina, o volume importado teria que
aumentar de 750 milhões de litros (2019) para 1,225 bilhões de litros em 2022. A mistura de 20% até 2030
acarretaria 7,25 bilhões de litros importados (considerando-se a capacidade produtiva projetada até 2024).
Dessa forma, o mercado incremental para exportações seria entre 0,5 bilhões de litros até 2022 e outros
6,75 bilhões até 2030, o que corresponde a 1,4% a 19% do total produzido no Brasil em 2019.
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7. Considerações Finais
Esse estudo buscou trazer considerações para auxiliar membros do Executivo (Ministério de Minas e Energia),
legislativo (Congresso Nacional), reguladores (ANP) e demais stakeholders no processo de abertura do
mercado, pós desinvestimento da Petrobras de 49,5% da capacidade de refino no país.
Portanto, a primeira consideração relevante é de que a abertura ordenada do mercado deveria se pautar
nas implicações das vendas das refinarias por parte da Petrobras.
Para tanto, o primeiro passo sugerido para a agenda regulatória do biênio 2020-21 seria realizar uma
análise de impacto regulatório (AIR) da transferência de 49,5% do parque de refino nacional para a
iniciativa privada, destacando-se as particularidades de cada região (enfoque regional).
A análise de impacto regulatório prévia é fundamental para evitar riscos de formação de monopólios regionais
privados com práticas de preços predatórios e reserva de mercado, elevando-se barreiras para novos entrantes
e aumentando-se riscos de desabastecimento principalmente nas regiões mais remotas do país.
Além disso, dada a prerrogativa histórica de não competição entre cadeias é importante criar regras de
transição para que incentivos corretos para atração de investimentos sejam dados para incremento da
capacidade de importação de combustíveis e de transporte multimodal (esforço multisetorial). Essas regras
de transição poderiam ser relaxadas à medida em que houvesse a evolução da infraestrutura logística e a
real presença de agentes capazes de contestar o mercado do refinador.
Até que a concorrência se estabeleça, regras que preservem o acesso ao fornecimento pelos diversos
agentes e garantam o tratamento não discriminatório dos adquirentes e previnam o comportamento abusivo
são essenciais, assim como a verificação de quem cumpriria o papel de supridor marginal de combustíveis
em eventos programados ou não programados como paradas de manutenção de refinarias ou eventos de
força maior para que não haja riscos de desabastecimento.
Os gargalos logísticos existentes pressupõem a retomada de discussões regulatórias sobre formação e
gestão de estoques estratégicos.
A análise de impacto regulatório deve incluir também discussão de como organizar e gerir os leilões de
biodiesel para cumprimento das misturas obrigatórias, hoje atividade exclusiva da Petrobras.
As conclusões obtidas com o AIR balizariam futuras discussões de AIRs nos segmentos mais a jusante da
cadeia (distribuição e revenda).
Como segundo passo sugerido para a agenda regulatória do biênio 2021-22 – possivelmente inserido em
contexto amplo de discussão de reforma tributária na cadeia de combustíveis – seria analisar a questão
da substituição tributária feita de maneira centralizada pelas refinarias da Petrobrás pós desinvestimento,
incluindo-se o tratamento de especificidades regionais.
A reforma tributária deve se pautar principalmente na simplificação da estrutura tarifária, que hoje favorece
a sonegação e distorce a eficiência alocativa do setor.
A complexidade tributária gera incentivo para verticalização da cadeia de combustíveis privilegiando grandes
atores da indústria em detrimento a pequenos agentes (maior concentração), permitindo-se práticas de
preços predatórios e reserva de mercado e inibindo uma maior penetração de postos de revenda.
Como sugestões de endereçamento propõe-se: (i) a adoção da monofasia para cobrança do ICMS uma única
vez na produção, (ii) convergência do ICMS para alíquotas AD REM, mantendo-se o nível de arrecadação
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dos estados, (iii) alinhamento gradativo das alíquotas de ICMS (primeiro momento em caráter regional
para posteriormente estudar alíquota única nacional), (iv) convergência de impostos federais na CIDE com
manutenção de arrecadação, mas posterior eliminação da incidência de PIS/Cofins sobre combustíveis,
(v) respeitar as atribuições fiscais e extrafiscais no recolhimento da CIDE combustíveis, e (vi) estudar
mecanismos de suavização de impactos de mudança de preços de petróleo nos preços de combustíveis via
imposto de importação e/ou criação de fundo estabilizador de preços para reduzir a volatilidade de preços
para consumidor em situações de choque petróleo e/cambiais, como utilizado em países como Chile, Índia,
México entre outros.
Finalmente endurecer penalidades para o devedor contumaz como forma de inibir a sonegação de maneira
mais assertiva.
Uma vez enderaçadas essas questões estruturais de funcionamento de mercado e estrutura tributária,
passaria-se às discussões para os setores mais a jusante da cadeia, no caso a distribuição e revenda de
combustíveis.
O material de discussão sobre aspectos de competição na indústria de distribuição e revenda é bastante
vasto devido a parceria entre o CADE e a ANP no fomento ao mercado livre e competitivo no país. Ao longo
deste estudo procurou-se trazer sempre referências às Tomadas Públicas de Contribuições da ANP (#3 e
#4 de 2018), bem como notas técnicas da ANP e autos do CADE para situar o estágio das discussões.
Dado a maturidade de boa parte delas, é possível traçar algumas conclusões, quais sejam:
1. Manutenção da vedação da verticalização da distribuição com a revenda: de maneira
inequívoca, a verticalização da distribuição com a revenda transferiria o oligopólio / poder de mercado
concentrado das 3 grandes distribuidoras nacionais para a revenda, segmento hoje com saudável
competição, pluralidade de agentes pequenos, médio e grandes e baixo nível de concentração.
Logo, a verticalização claramente não levaria a menores preços para consumidores finais e seria
contraproducente com o objetivo do regulador e agente antitruste de fomentar e expandir o livre
mercado e a concorrência, tendendo a reproduzir, no varejo, o inexplicável aumento de margens do
atacado, descolado dos benefícios de escala de que desfrutam as maiores distribuidoras.
2. Impedimento de estruturas societárias que burlem a proibição existente: a falta de vigor
competitivo das distribuidoras no atacado recomendam a manutenção das regras de separação entre
atacado e varejo. A admissão de estruturas societárias mistas, como jobbers, fuel retailers ou arranjos
societários diversos em que a distribuidora passe a ter ingerência sobre o varejo apresenta todos os
inconvenientes da verticalização direta e agrega outros problemas, como a dificuldade de fiscalização
de infrações concorrenciais como preços predatórios e discriminatórios. Essas estruturas devem ser, por
conseguinte, rechaçadas por não endereçarem o problema estrutural que é a falta de competitividade
no atacado.
3. Permissão para venda direta de etanol: dado o fluxo invertido do etanol, a impossibilidade da
venda direta de etanol acarreta custos logísticos evitáveis que hoje sobreoneram o setor. A publicação
de resolução da ANP criando a figura de distribuidora vinculada para venda exclusiva de etanol
possibilitaria que o processo fosse feito de maneira ordenada e com expectativa de economias de custo
de transporte.
4. Vedação da comercialização direta de produtores e importadores para revendedores:
Embora possa ser retomada essa discussão posteriormente, a maneira como a cadeia de refino foi
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construída e é operada no país, a predominância da Petrobras na atividade de transporte (via Transpetro)
e importação requerem um tratamento regulatório prévio e com regras de transição de mercado
para se permitir discutir a possibilidade da comercialização direta de produtores e importadores para
revendedores futuramente.
Espera-se criar pontes para consensos em medidas para fortalecer o mercado de combustíveis no país. E que
o processo de abertura do mercado, pós voluntário desinvestimento do principal agente do monopólio de
fato (Petrobras) enseje análises de impacto prévias e regras de transição para que, em segundo momento,
com arcabouço regulatório e técnico mais amadurecido, possa-se retomar discussões específicas sobre a
eliminação de vedações de comercialização, ausentes em mercados desenvolvidos e competitivos.
Como pano de fundo é importante preservar a sustentabilidade do segmento de revenda, que emprega
mais de 400 mil frentistas e representa o elo da cadeia mais competitivo, com maior pluralidade de agentes
(pequenos, médios e grandes) e que portanto são referência de liberdade de mercado, competição saudável
com claros impactos positivos para o consumidor final, via primariamente preços menores.
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