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ILMO. ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, SUPERINTENDENTE GERAL DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

Versão única

Inquérito Administrativo n° 08700.006955/2018-22

RAÍZEN ENERGIA S.A. ("Raízen"), já qualificada nos autos deste Inquérito
Administrativo, neste ato representada por seus advogados abaixo
assinados, vem, respeitosamente, com fundamento no Despacho da
Superintendência-Geral do Cade n°221/2019 (SEI n°0579838), publicado no
Diário Oficial da União em 25.02.2019 (SEI n°0585274), e na Nota Técnica n°
4/2019/CGAA4/SGA1/SG/CADE (SEI n° 0578754), apresentar manifestação
nos autos do Inquérito Administrativo em epígrafe, instaurado em desfavor
da empresa Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), pelas razões de fato e
de Direito a seguir aduzidas.
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I.

TEMPESTIVIDADE

1.

O Despacho da Superintendência-Geral do Cade ("SG-Cade") n°

221/2019, que deferiu o ingresso da Raízen como terceira interessada neste
Inquérito Administrativo, foi publicado no Diário Oficial da União ("DOU")
de 25.02.2019. O referido despacho concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da publicação no DOU, para que a Raízen apresentasse as
manifestações que julgasse pertinentes acerca do objeto da conduta
analisada - ou seja, o dia 12.03.2019.
2.

Em 06.03.2019, de modo a aprofundar o levantamento de

informações visando a uma contribuição mais robusta à instrução
processual desta SG-Cade, a Raízen solicitou dilação de prazo para
apresentar sua manifestação. Em resposta, a SG-Cade concedeu a dilação
requerida por meio de Despacho Ordinatório emitido em 07.03.2019 (SEI n°
0589004), fixando como novo prazo o dia 11.04.2019. Por isso, a presente
petição é tempestiva.

II.

CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL

3.

Nos termos do Despacho da Presidência n° 275/2018 (SEI n°

0556928) ("Despacho de Instauração" do presente Inquérito
Administrativo), homologado pelo Plenário do Cade por maioria em Sessão
de Julgamento realizada em 05.12,2018, o mercado nacional de refino
poderia ser caracterizado como um "monopólio de fato", detendo a
Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras" ou "Representada") cerca de 98% de
participação no setor, o que poderia ensejar abuso de posição dominante
por parte empresa com os consequentes efeitos deletérios para a
sociedade.
4.

A fundamentação do Despacho de Instauração foi feita

principalmente com base nas conclusões da Nota Técnica n°
37/2018/DEE/Cade (SEI n° 0556932), acrescidas por uma breve análise de
investigações envolvendo a Petrobras e demais agentes do setor de
combustíveis realizadas no âmbito do Conselho. Conforme será tratado
mais adiante, em síntese, a referida Nota Técnica do Departamento de
Estudos Econômicos do Cade ("DEE-Cade") analisou a estrutura do mercado
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de refino nacional, com foco nos desinvestimentos propostos pela
Petrobras, tais quais divulgados pela empresa.' Por meio deste estudo, o
DEE-Cade apresentou sugestões de como tais propostas poderiam ser
aprimoradas a partir das preocupações concorrenciais identificadas. Além
disso, com base na análise de setorial realizada, a Nota Técnica do DEE-Cade
afirmou que "é possível que a concentração de mercado de refino nacional
permita algum nível de poder de mercado, para a Petrobras, que se utiliza de
sua localização geográfica isolada em termos dos mercados mundiais principais
para internalizar sua margem de lucro e o custo de transporte". Diante desses
elementos, o Plenário decidiu, por maioria, instaurar o presente Inquérito
Administrativo.
5.

Em 14.01.2019, por meio do Despacho da SG-Cade de n° 63/2019 (SEI

n° 0568356), determinou-se que os autos registrados sob o n°
08700.006892/2018-12 fossem apensados ao presente Inquérito
Administrativo, por entender que haveria coincidência de matéria nos dois
casos. Com efeito, diferentemente da investigação inicialmente abarcada no
presente Inquérito Administrativo, o Processo n° 08700.006892/2018-12
iniciou-se por meio do Despacho n° 69/2018/PFE-CADE-CADE/PGF/AGU (SEI
n° 0555984) ("Despacho ProCade"), que apresentou uma representação
("Representação") com a finalidade de instauração de Inquérito
Administrativo sobre potenciais condutas anticompetitivas no setor de
combustíveis decorrentes da regulação do setor.
6.

O Despacho ProCade se originou no contexto de cumprimento de

decisão do Tribunal Administrativo do Cade em Processo Administrativo
iniciado em 2011 que condenou a Raízen e Odon de Oliveira Mendes por
infração à ordem econômica e teve seu trânsito em julgado em agosto de
2015 ("Processo Administrativo Raízen t)2. Mais especificamente, tal
despacho foi provocado por pedido formulado pela Refinaria de Petróleo de
Manguinhos S.A. ("Refinaria Manguinhos") em 27.11,20183 no âmbito do

1

Mais especificamente, o DEE-Cade analisou as propostas de venda de uma série de ativos, em

refinarias e em terminais e dutos da Petrobras, divulgadas no documento "Parcerias em Refino:
Divulgação das Oportunidades", de 27.04.2018.
2
Processo Administrativo n° 08012.004736/2005-42 (Interessados: Raízen Combustíveis S.A - Shell
Brasil Ltda e Odon de Oliveira Mendes SEAE - Ministério da Fazenda), decidido em 17.03.201 S.
SEI n0 0553792 e 0553791.

3

\( t\
M

l

Vinicius Marques de Carvalho Advogados
R. Doutor Rafael de Barros, 210 9 andar Paraíso 04003 041 São Paulo SP Brasil
T. +55 1139390708 www.vmca.adv.br

processo administrativo referido. Por meio da manifestação protocolada
sob o número SEI 0553791, a Refinaria Manguinhos alegou, em síntese, que
a regulação do setor de comercialização de combustíveis, promovida pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ("ANP"),
supostamente propiciaria a adoção de práticas anticoncorrenciais como as
investigadas no "Processo Administrativo Raízen".
7.

Neste sentido, considerando que a Raízen tem direitos e interesses

afetados por possíveis decisões relacionadas ao caso, especialmente
enquanto cliente da Petrobras, e tendo em vista que o Despacho ProCade
se originou de manifestação apresentada pela Refinaria Manguinhos no
Processo Administrativo em que a empresa foi parte, a Raízen requereu
ingresso como terceira interessada neste Inquérito Administrativo.
8.

A SG-Cade, ao analisar o pedido da Raízen, reconheceu que a

Raízen constitui uma das principais empresas atuantes no elo da distribuição de
combustíveis no Brasil e adquire grande parte dos insumos derivados de
petróleo da Petrobras." Por isso, e tendo em vista a vinculação deste
Inquérito Administrativo com o Processo Administrativo Raízen, a SG-Cade
concluiu que "( ... ) as razões apresentadas pela peticionante demonstram que
ela possui direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser
adotada ( ... )", atendendo deste modo aos requisitos estabelecidos no art. 50,
inciso 1, da Lei n° 12.529/2011 e aos fins visados na referida lei.
9.

A SG-Cade deferiu o ingresso da Raízen como terceira interessada e

concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que ela apresente as
manifestações que julgar pertinentes acerca do objeto da conduta
analisada, prazo que foi dilatado em 30 (trinta) dias adicionais conforme
relatado acima. Assim, em prosseguimento ao seu ingresso como terceira
interessada, o objetivo da presente manifestação inicial é apresentar as
contribuições da Raízen para a adequada análise do caso.
10.

De maneira geral, a Raízen entende que, dentre as peças relatadas

acima, o Despacho de Instauração é o documento que tem a melhor
compreensão sobre a localização dos aspectos mais problemáticos da
cadeia de combustíveis. Com efeito, conforme identificado naquele
Despacho, são nas etapas a montante que se concentram a ausência de
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rivalidade e, consequentemente, as principais preocupações concorrenciais
geradoras de prejuízos ao consumidor final. Mais especificamente, trata-se
das etapas de refino e de logística pré-distribuição.
11.

Entretanto, a Raízen não enxerga fundamentos para um eventual

prosseguimento da investigação em epígrafe. Isto porque, conforme será
analisado ao longo da presente manifestação, o Despacho de Instauração
não apresenta indícios de postura anticompetitiva por parte da Petrobras
tampouco especifica qualquer conduta que possa ser individualizada e
definida para fins de enquadramento na tipificação de práticas
anticoncorrenciais. Em vez disso, o documento traz uma série de
considerações amplas e panorâmicas sobre todo o mercado de
combustíveis, tendendo a remeter seu diagnóstico a outros processos no
Cade - esses, sim, pertinentes a condutas específicas.
12.

No entendimento da Raízen, há um motivo bastante compreensível

para a falta de especificação do escopo do processo: as causas estruturantes
dos problemas concorrenciais identificados nas etapas à montante da
cadeia combustíveis não estão relacionadas a um suposto exercício abusivo
de posição dominante por parte da Petrobras, mas sim às características
específicas do mercado brasileiro de combustíveis, sobretudo resultantes do
histórico modelo de monopólio legal, adotado entre 1953 e 1997, e da
infraestrutura construída pela Petrobras ao longo desse período.
13.

Apesar disso, é de se notar que há em curso um processo de

planejamento de desinvestimentos da Petrobras quanto a seus ativos de
refino. Tal movimento tem, efetivamente, o potencial de atacar a essência
dos problemas concorrenciais no setor. Entretanto, para que isso aconteça,
o modelo de desinvestimento deve ser muito bem desenhado e o
procedimento deve ser estável, confiável e previsível. Por isso, tendo em
vista a ausência de indícios de conduta anticompetitiva e que a própria
Representada está em vias de efetivar uma resolução estrutural, a Raízen
entende que o Inquérito em epígrafe não é o melhor instrumento para a
discussão do marco regulatório do setor de combustíveis. Entende,
outrossim, que a própria Petrobras vem defendendo a diminuição de sua
participação de mercado no Refino, assim, o órgão antitruste deveria, em
sede de advocacy, colaborar para a construção de um modelo de
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desinvestimento que amplie a concorrência. Desta maneira, a janela de
oportunidade para a ampliação da rivalidade e atração de investimentos à
montante na cadeia seria aproveitada de maneira mais eficiente e produtiva.
14.

Nesta peça, apresentaremos ao árgão antitruste os problemas

centrais dos elos de refino e logística primária que, ao nosso ver, deveriam
ser endereçados pelos reguladores e pela autoridade de defesa da
concorrência para que haja incremento da competição e atração de
investimentos no setor de combustíveis, o que é objeto do Capítulo III. Em
seguida, no Capítulo IV são sugeridas vias de atuação de advocacy do Cade
quanto a tais problemas na promoção de maior abertura e melhores
condições de rivalidade e concorrência nos mercados brasileiros de refino e
infraestrutura.

III.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS DA CONFORMAÇÃO REGULATÓRIA E
CONCORRENCIAL ATUAL

15.

Como adiantado acima, a Raízen identifica conformações estruturais

do mercado de refino e logística primária e do arcabouço legal como os
maiores desafios concorrenciais da cadeia de combustíveis. Argumentamos,
em síntese, que o atual modelo tributário-regulatório é a raiz das
preocupações identificadas no Inquérito Administrativo em discussão, algo
que se manifesta em três facetas principais: (i) a histórica concentração
quase monopolística/monopsônica nas etapas a montante; (ii) a
consequente instabilidade das políticas de preços de fornecimento,
descoladas do preço que seria obtido em mercados competitivos; e (iii) os
custos e incentivos econômicos perversos causados pelo regime de
tributação.
16.

Após uma breve introdução sobre o setor, feita na Seção 111.1 a

seguir, apresentamos os dois primeiros pontos acima nas Seções 111.2 e 111.3.
Quanto ao terceiro ponto, tendo em vista que ele se relaciona com toda a
cadeia de combustíveis, e não somente aos elos a montante, será
desenvolvido em na Seção IV.3 à frente.
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111.1. Introdução: breve histórico do refino de derivados de petróleo
no Brasil
17.

As primeiras iniciativas de produção industrial de derivados de

petróleo no Brasil ocorreram na década de 1930 com a entrada em operação
de pequenas "destilarias" nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e
Bahia. A primeira refinaria brasileira começou a operar em novembro de
1934, em Uruguaiana - RS. Usando petróleo importado do Equador, via
Argentina, a Destilaria Rio-Grandense de Petróleo, que mais tarde em 1936
daria origem à Refinaria Ipiranga, fabricava gasolina, querosene, diesel e
óleo combustível para consumo na reg ião4. Também em 1936, entrou em
operação a refinaria Matarazzo em São Caetano do Sul, São Paulo. Na Bahia,
entraram em operação duas pequenas refinarias, localizadas nos
municípios de Aratu e Candeias. Após a criação do Conselho Nacional de
Petróleo (CNP) pelo Decreto-Lei n° 395/1938, foram realizadas concessões
para instalação de refinarias privadas no Rio de janeiro e São Paulo. Assim,
foi dada em 1945 a concessão para a construção de uma refinaria no Rio de
Janeiro (Refinaria de Manguinhos) e outra em 1946 em São Paulo (Refinaria
União), que só entraram em operação em 1954. Além disso, por iniciativa
estatal, foi criada a Refinaria Landulpho Alves-Mataripe, na Bahia, que
entrou em operação em 1950.
18.

Em 1953, com a aprovação da Lei n° 2.004/1953 e a subsequente

criação da Petrobras, a exploração, o refino e o transporte de petróleo
passaram a ser monopólio da União. Entre os anos 1950 e 1990, devido à
condição de monopolista legal, os investimentos necessários para
ampliação da infraestrutura e transporte de petróleo e seus derivados
ficaram a cargo da empresa estatal. Neste período, foram construídas as
principais refinarias do país, assim como os terminais portuários, a estrutura
de dutos e de armazenamento de combustíveis.

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes - SINDICOM.
História da Distribuição dos Combustíveis no Brasil. 2010 Disponível em:
https://sornosplura1.corn.br/wp-content!upIoadsI2018I04IIivro baixa.pcJf. Acesso em: 27.02.2019.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ LEIS/ L2004.htrn. Acesso em: 27.02.2019.
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Quadro 1 - Inauguração das Principais Refinarias do Brasil'
REFINARIA

ANO

Ipiranga (RS)

1936

Refinaria Landulpho Alves - RLAM (BA)

1950

Refinaria Capuva - RECAP (SP)

1954

Manguinhos (Ri)

1954

Refinaria Presidente Bernardes - RPBC (SP)

1955

Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)

1956

Refinaria Duque de Caxias - REDUC (Ri)

1961

Refinaria Lubrificantes e Derivados do

1966

Nordeste - LUBNOR (CE)
Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)

1968

Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP (RS)

1968

Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)

1972

Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR

1977

(PR)
Refinaria Henrique Lage - REVAP (SP)

1980

Refinaria Potiguar Clara Camarão - RPCC (RN)

2000

UNIVEM (SP)

2007

DAX OIL (BA)

2008

Refinaria Abreu e Lima - RNEST (PE)

2014

19.

Na década de 1990, o país optou por seguir um modelo setorial

diferente, abandonando o monopólio estatal e iniciando a transição para um
mercado aberto. Assim, com a aprovação da Emenda Constitucional n° 9, de
1995 e a posterior aprovação da Lei n° 9.478, de 1997, foi permitido à União

6

ANP. O Refino no Brasil: Cenário atual, oportunidades e ações para a criação de um mercado aberto,

dinâmico

e

competitivo.

Apresentação,

dez.

2018.

Disponível

em:

http://www.anp.govbr/imaces/Palestras/DecioOddone 19-04-201 8-FGV.pdf. Acesso em: 27.02.2019.
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contratar serviços que até então estavam sob o regime de monopólio legal.
Esta medida possibilitava a entrada de outras empresas em mercados
anteriormente monopolizados pela Petrobras.
20.

A concretização dessa transição, no entanto, não se deu na mesma

velocidade em todos os elos. A montante, embora ainda haja predominância
da Petrobras na extração e produção de petróleo, diversas empresas
passaram a atuar nessas atividades, tais como Repsol, Chevron, Shell e
Statoil. Atualmente, pouco mais de 22% da produção nacional é realizada
por outras companhias petrolíferas.

Gráfico 1 - Produção de Petróleo por Concessionário (2017)
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ANP (2017) apud MARQUES DE CARVALHO, V.; SANT'ANA, D. Choque regulatório e concorrência no
mercado de combustíveis: Passo correto é discutir a melhor forma de aprofundar a competição no
refino e estruturar um regime tributário racional. Jota, 27.02.2019. Disponível em:
https:J/www.jota.info/opiniao-e-analise/artiqos/chogue-regulatorio-e-concorrencia-no-mercado-decombustiveis-2702201 9. Acesso em: 27.03.2019.
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Nos elos a jusante da cadeia, o modelo desenvolvido a partir da

década de 2000 visou combinar a ampliação da competição, o
abastecimento em todas as regiões do Brasil e o controle de qualidade dos
combustíveis oferecidos ao consumidor. Essas premissas orientaram a
política para o setor e a atuação da ANP. Para atingir estes objetivos, a
reguladora optou por introduzir competição na produção de petróleo e
proibir a integração vertical entre as etapas de refino, distribuição e
revenda. Ao contrário da afirmação de que o modelo gerou concentração e
pouca competição entre agentes do mercado, os dados indicam que nos
elos da produção, distribuição e revenda houve entrada efetiva de novos
atores e o modelo conseguiu estimular a diferenciação por marca e elevar
os investimentos voltados ao atendimento do consumidor final.
22.

A ampliação da competição na distribuição e revenda foi estimulada

pelos pesados investimentos das distribuidoras na construção de marcas
próprias e na diferenciação de produtos, aprofundando, de maneira conexa,
os investimentos em ativos específicos, como o fornecimento de maquinário
a postos revendedores, a transferência de know-how e a infraestrutura
necessária para garantir o abastecimento - afinal, ao respeitar a
exclusividade, o revendedor recebe como contrapartida a garantia total de
abastecimento, evitando que a revenda tenha que se preocupar com
questões como estoques reguladores, aumento ou redução repentina de
demanda, entre outras.
23.

Conforme estudo realizado pela Boston Consulting Group (BCG)8,

nos mercados de alto volume, situados nas regiões Sudeste, Sul e CentroOeste, a prevalência é de baixa e média concentração (medidas pelo
Herfindahl-Hirschman Index - HHI do estado de referência e por produto).
A concentração atinge níveis mais elevados em mercados de baixo volume,
como Sergipe, Acre, Pará. No Amapá, por exemplo, o HHI é muito
concentrado no Diesel, na Gasolina C e no Etanol, mas o estado é
responsável por menos de 1% do volume consumido nacionalmente.

Boston Consulting Group (BCG). Agenda para a Competitividade da Cadeia de Combustíveis no
Brasil. Dez. 2018, p. 25. Disponível em: http://irnage-src.bcg.com/Images/BCG-Competitividade-riaCadeiade-Combustiveis tcml4-210275.pdf. Acesso em: 26.02.2019.
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Tabela 1 - Níveis de Concentração na Distribuição de Combustíveis,
2018 (HHI)
População'
Região

UF

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Nacional

24.

(milhões)

Volume2 2018 (%) Óleo Diesel Gasolina C

RJ
ES
MG

16,7
4,0
21.2

5%
2%
11%

2.278
2.092

RS

11.4

SC
PR
DF
MS
MT

7.1
3.1
2.7
3.3

6%
5%
9%
1%
2%
4%

1.563
1.613
2.277
1.974
1.752

2.3
9.1
3.4
3.5
3.2
7.0
9.5
15.4
4.0
0.8
0.8
8.5
1.8
0.5
4.1
1.6
209.2

1%
2%
1%
1%
1%
2%
3%
5%
1%
0%
0%
3%
1%
0%
2%
1%
100%

SE
CE
AL
RN
P1
MÁ
PE
BA
PB
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Observa-se que por meio do ingresso de novos investidores no

mercado e do estabelecimento de várias distribuidoras com abrangência
regional ou local que passaram a atuar em contestação às distribuidoras
existentes, acirrou-se ainda mais a concorrência. Nos últimos anos, essas
distribuidoras ganharam participação nos mesmos mercados, passando a
deter, no pico, antes da implantação de uma política de subsídio ao óleo
diesel, 34,5% do mercado, conforme demonstra o gráfico abaixo.
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Gráfico 2 — Evolução da participação de mercado das distribuidoras,
2015-20189
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Os investimentos realizados pelas distribuidoras nacionais foram

estimulados por um modelo regulatório que confere ao revendedor duas
opções: uma em que incentiva o cumprimento dos contratos de
exclusividade entre distribuidores e revendedores e outra na qual concede
possibilidades aos revendedores, tais como o estabelecimento de marcas
próprias e a aquisição de produto combustível sem regime de exclusividade.
Essas possibilidades ajudaram a criar um ambiente dinâmico, no qual os
postos que têm contratos de exclusividade com os três maiores players do
mercado sofrem forte competição de outras marcas, seja de distribuidores
locais e regionais, seja das marcas próprias de revendedores.

ANP. (2017)

apud MARQUES DE CARVALHO, V.; SANT'ANA, D. Choque regulatório e concorrência no

mercado de combustíveis: Passo correto é discutir a melhor forma de aprofundar a competição no
refino e estruturar um regime tributário racional. Jota, 27.02.2019. Disponível em:
httos://www.iota.info/ooiniao-e-analise/artiaos/chociue-reaulatorio-e-concorrencia-no-mercado-decombustiveis-2702201 9. Acesso em: 27.03.2019.
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Inserida no modelo dual de concorrência entre postos, a

exclusividade acaba por sofrer pressão competitiva por preço dos postos
com marca própria do varejista/revendedor, o que acaba, por fim,
resultando em um mercado com crescente grau de diferenciação e margens
mais comprimidas (Gráfico 3). Modelo que é assegurado pela Resolução da
ANP n° 41/2013, prevê que os postos revendedores que optarem por se
vincular a uma marca específica devem somente adquirir e vender
combustíveis por ela fornecidos'(), sob pena de aplicação das penalidades
previstas na Lei n° 9.847/199911.
Gráfico 3 - Margens por elos da cadeia de combustíveis

'° "Art.25. O revendedor varejista de combustíveis automotivos deverá informar ao consumidor, de forma
clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado.

1.3
2° Caso no endereço eletrônico da ANP conste que o revendedor optou por exibir a marca comercial de
um distribuidor de combustíveis líquidos, o revendedor varejista deverá:
1 - exibir a marca comercial do distribuidor, no mínimo, na testeira e no totem do posto revendedor, de
forma destacada, visível à distância, de dia e de noite, e de fácil identificação ao consumidor; e
II - adquirir, armazenar e comercializar somente combustível automotiva fornecido pelo distribuidor do
qual exiba a marca comercial.
3° Caso no endereço eletrônica da ANP conste que o revendedor optou por não exibir a marca comercial
de um distribuidor de combustíveis líquidos, o revendedor varejista:
1- não poderá exibir marca comercial de distribuidor em suas instalações, devendo retirar a(s) logomarca(s)
e a identificação visual com a combinação de cores que caracterizam distribuidor autorizado pelo ANP;
II - não poderá exibir qualquer identificação visual que possa confundir ou induzir a erro o consumidor
quanto à marca comercial de distribuidor; e
III - deverá identificar, de forma destacada e de fácil visualização, em cada bomba medidora, o nome
fantasia, se houver, a razão social e o CNPI do distribuidor fornecedor do respectivo combustível
automotivo. § 40 Se o posto revendedor exibir marco comercial de distribuidor em suas instalações, o
revendedor deverá adquirir, armazenar e com ercializar somente combustívelfornecido pelo distribuidor do
qual exiba a marca comercial, exceto nos casos previstos no inciso Ido art. 11. [ ... ]"
1
O artigo 33 da Resolução dispõe que: "[0] não atendimento às disposições desta Portaria sujeita o
infrator às penalidades previstas na Lei n° 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto n° 2.953, de
28 de janeiro de 1999". Dentre as penalidades impostas pela Lei n°9.847, de 26 de outubro de 1999,
estão as multas (art. 31), suspensões temporárias (art. 81) e até mesmo a revogação de autorização
para exercício de atividade (art. 10).
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Composição de preços dos combustíveis )R$/L - 2018)
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Os modelos de governança da relação com os revendedores de

marca própria diferem significativamente em razão do grau de
investimentos específicos intrínsecos a cada tipo de relação contratual. Nos
contratos estabelecidos com postos revendedores de marca própria, não há
preocupação com investimentos específicos, fazendo com que as
distribuidoras busquem apresentar preços mais competitivos com o
objetivo de atrair esse tipo de posto e, consequentemente, ganhar em
volume, além de não existir garantia de suprimento, investimento financeiro
ou transferência de know-how. Assim, as relações estabelecidas com postos
com marca própria são pontuais (mercado

spot),

raramente

instrumentalizadas por meio de contratos escritos. De maneira diversa, no
embandeiramento, a exclusividade mostra-se como medida voltada à
proteção dos investimentos em ativos específicos, tais como maquinários,
treinamentos e marcas, resultando em contratos de prazo e garantia de
volume.
28.

Tais características apresentam reflexo direto na concorrência do

setor de combustíveis: ao passo em que nos contratos estabelecidos com
postos que ostentam a marca de um distribuidor a competição se dá por
diferenciação, serviços e preços, nas relações com revendedores com marca
própria, nas quais as distribuidoras podem ou não estabelecer contratos de
exclusividade com revendedores, a competição é primordialmente focada
em preços, e não em investimento em marca.

14

vM I X
29.

Vinicius Marques de Carvalho Advogados
R. Doutor Rafael de Barros 210 99 andar Paraiso 04003 041 São Paulo SP Brasil
T. i-55 113939 0708 www.vmcaadv.br

Vale destacar também que a porcentagem de postos revendedores

de marca própria cresceu de 40,3% em setembro de 2014 para 43,8% ao final
de 2018. Somadas, as participações de mercado dos postos revendedores
de marca própria e dos postos embandeirados de distribuidoras locais e
regionais saltaram de 53,8% para 56,9%, acirrando a concorrência na
revenda12. Os postos com marca própria têm efeitos diretos sobre o
mercado (prática de preços inferiores aos dos postos que ostentam a marca
de um distribuidor) e também efeitos indiretos (diminuição dos preços dos
postos que ostentam a marca de um distribuidor e dos preços ótimos das
distribuidoras para revendedoras de suas bandeiras).
30.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o próprio Cade no Ato de

Concentração n° 08700.006444/2016-49 (Ipiranga/Alesat) destacou a
pressão competitiva promovida pela atuação dos postos revendedores com
marca própria nos elos de revenda e distribuição do mercado de
combustíveis, conforme pode-se observar no seguinte trecho do Cons. João
Paulo Resende, relator do caso:
(...) Os postos de bandeira branca exercem verdadeira pressão
competitiva no mercado de revenda, podendo inibir até mesmo
a coordenação entre postos embandeirados pelas grandes
marcas (dado um mesmo preço, os postos bandeira branca
tendem a perder demanda por não estampar uma marca que
passe confiança ao consumidor, e sua estratégia principal é de
competir por preço)13.

12 ANP. Boletins Abastecimento em Números, n146 e n1'61.
13

Voto do Conselheiro Relatorjoão Paulo de Resende no Ato de Concentração n° 08700.006444/2016-

49,

12.
(SEI
n°
0372036).
Disponível
em:
p.
https:llsei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md-pesq-documento consulta externa.php?DZ2uWe
aYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPLPki9WF58aghXl Hw6pzY_3WzwfRplh817ZDMIBU 23BAbFe9goU6ioIBs-I6MQIBBHTaCbaCgOPjrepKOii. Acesso em: 27.02.2019.
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Gráfico 4 - Participações de mercado dos postos revendedores de
combustíveis líquidos14
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31.

Portanto, observa-se que o modelo regulatório adotado na década

de 1990, que combina liberdade de escolha por parte do posto revendedor
(que pode optar por entrar em contrato de exclusividade ou não com
distribuidoras) e tutela regulatória da fidelidade à bandeira, tem aumentado
a competitividade no setor de combustíveis, com postos com marca própria
aumentando sua participação na revenda e postos bandeirados investindo
cada vez mais para diferenciarem seus produtos. Assim, salvo casos
excepcionais de investigações em mercados locais devidamente reprimidos
e fiscalizados pelo CADE, a regra dos elos de distribuição e revenda é a de
livre competição, forte rivalidade, elevada variedade de opções ao
consumidor final e estabilidade e eficácia do marco regulatório. Em termos
concorrenciais, conclui-se que, mesmo com as limitações regulatórias de
segurança e qualidade necessárias ao setor, o modelo atual tem sido bemsucedido. Esse sucesso é traduzido no movimento de gradual

14

ANP. Boletim de Abastecimento em Números, Ano 13, n°61.
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desconcentração que ainda é possível observar na evolução recente do
market share, mesmo depois da ampla abertura já estabelecida. Trata-se,
com efeito, do cenário exatamente oposto ao que se observa nas etapas de
refino e logística primária - onde, portanto, se concentram os desafios
concorrenciais da cadeia. A transição também não ocorreu em mercados
próximos, de produtos por vezes substitutos, tais como o gás liquefeito de
petróleo ("GLP") e o gás natural ("GN"). As seções 111.2 e 111.3 a seguir
detalham esse diagnóstico.

111.2. A concentração nos mercados a montante
32.

Os principais elementos que determinam a falta de competição nos

mercados a montante da cadeia de combustíveis são o refino e a logística
primária.
33.

Quanto ao refino atualmente apenas quatro outras empresas, que

não a Petrobras, atuam no segmento e são responsáveis por menos de 2%
da produção nacional de derivados`. Das 17 refinarias presentes no Brasil,
13 são da Petrobras. Tal configuração faz com que a Petrobras seja
responsável por mais de 90% da produção de Gasolina A e 90% pela
produção de Óleo Diesel, como se depreende do Gráfico 5 abaixo.

15

ANP. O Refino no Brasil: Cenário atual, oportunidades e ações para a criação de um mercado aberto,

dinâmico

e

competitivo.

Apresentação.

Dez.

2018.

Disponível

em:

http://www.anp.clov.br/imacles/Palestras/DecioOddone 19-04-2018-FGV.pdf. Acesso em: 27.03.2019.
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Gráfico 5 - Evolução do market share da Petrobras e utilização das
refinarias, 2016_201816

83%

79%

77.5

79%

JAN FEV MAR

ABR

,,

811.

93%

91%

o ÍíiuiuIIIrI
2016 2017

90% 83%
Gasolina

,, 80% 85% 83%

8 5% 87 89% 94%

lUuiuliuIII
2016 2017

81f

:çZz

MAl JUr4 JUL AGO 5U

77

JA M

71%

FEV MAR ÁBR MAl JLJU JUt AO SET

73%

72'

79r

S2

8ts.

824

71

7,i.

EMEMENEENEM
2017 .JAH FEV MAR

.8R

MAl

JUI4

JUL '4w SET

etrobras eleva para mais de 90% participação no mercado de gasolina e de diesel - Foto: Divulgação

34.

Em comparação internacional realizada pela Consultoria BCG17

detectou-se que esse grau de concentração no mercado brasileiro encontrase em nível superior ao de mercados maduros e de países com grande
extensão territorial comparáveis à do Brasil, conforme o Quadro 1 abaixo.
Na China e na Índia, por exemplo, existem mais de 10 players atuando no
mercado de refino e a participação de mercado de nenhum deles excede
40%.

6 SILVEIRA, D.; ALVARENGA, D. Petrobras eleva para mais de 90% de participação no mercado de
gasolina
diesel.
Gi,
06.11.2018.
Disponível
em:
e
de
https://al.qlobo.corn/economia/noticia/2018/1 1/06/petrobras-eleva-para-mais-de-90-participacaono-mercado-de-gasolina-e-de-diesel.ghtml. Acesso em: 27.03.2018.
17 Boston Consulting Group (BCG). Agenda para a Competitividade da Cadeia de Combustíveis no
Brasil. Dez. 2018, p. 25. Disponível em: http://irnage-src.bcg.com/Images/BCG-Competitividade-naCadeiade-Combustiveis tcml4-210275.pdf. Acesso em: 26.02.2019.
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Quadro 2 - Concentração no refino (Comparação Internacional)
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35.

Um cenário semelhante ocorre quanto à logística primária para

transporte e armazenamento de derivados de petróleo. A logística primária
consiste no escoamento do produto da refinaria ou do terminal portuário e
sua entrega a uma distribuidora de combustíveis. A maior parte das
instalações e infraestruturas desse segmento foi desenvolvida pela própria
Petrobras no período em que atuou como monopolista. Com o fim do
monopólio pela Petrobras, o art. 65 da Lei n° 9.478/1997 estabeleceu a
separação entre a propriedade e os ativos de sua operação, de forma a
possibilitar acesso a terceiros dessa infraestrutura.
36.

Com esse propósito, foi constituída a Transpetro, responsável pela

operação e manutenção dos terminais portuários, dutos e embarcações
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para cabotagem". No entanto, a Transpetro foi concebida como uma
empresa subsidiária da Petrobras, na qual a companhia estatal deteria 100%
do capital. Desde 1998, quando a Transpetro foi criada, a empresa
concentrou o controle e os investimentos nessas infraestruturas críticas.
Atualmente, a infraestrutura dutoviária é basicamente de propriedade da
Petrobras (98% da capacityshare), e 65% dos terminais portuários por onde
podem ser importados combustíveis líquidos também pertencem à
em presa'9.
37.

É a isso que o Despacho de Instauração do presente Inquérito se

referiu como, ao mesmo tempo, quase-monopólio e quase-monopsônio da
Petrobras no fornecimento do produto. Quanto a esse aspecto, vale tecer
algumas considerações pertinentes.
38.

Primeiramente, a conquista da atual posição da Petrobras se deveu

a fatores históricos e a investimentos da própria empresa, fundada em
processos mistos - de mercado, política pública e regulação -, mas de todo
modo lícitos de um ponto de vista concorrencial. Assim, a simples detenção
de posição dominante a que a empresa chegou não é indicativo de nenhuma
conduta anticompetitiva.
39.

Em segundo lugar, é de se notar que se instaurou no Brasil um ciclo

vicioso responsável pela estagnação da mudança de um regime de
monopólio para um regime de abertura, ciclo esse advindo do fato de que o
monopólio-monopsônio da Petrobras continua sendo, sempre, de vital
importância para o abastecimento e a estabilidade macroeconômica do
país. Como bem constatado por esta SG-Cade20, o gargalo competitivo a
montante acabou fazendo com que a Petrobras assumisse o papel de

11

Boston Consulting Group (BCG). Agenda para a Competitividade da Cadeia de Combustíveis no

Brasil. Dez. 2018, p. 25. Disponível em: http://imaqe-src.bccicorn/Images/BCG-Competitividade-naCadeia-de-Com bustiveis tcm14-210275.df. Acesso em: 26.02.2019.
19

ANP. Oportunidades na Produção e no Abastecimento de Combustíveis no Brasil. 2017. Disponível

em:

http://www.anp.gov.br/publicacoes/livros-e-revistas/41 63-oportunidades-na-prod uca o-e-no-

abastecimento-de-com bustiveis-no-brasil. Acesso em: 28.02.2019.
20

Parecer da SG-Cade no Ato de Concentração n° 08700.006444/2016-49, entre Ipiranga e Alesat

(Parecer n° 6/2017/CGAA4JSGA1 /SG, SEI n° 0297660).
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"garantidora de transporte" e de "garantidora de fornecimento". A
implicação disso para o modelo setorial foi dupla:
i. De um lado, a Petrobras mantinha sua elevada
participação de mercado e integração vertical, detendo
monopólio de fornecimento;
ii. De outro, a Petrobras atuava como garantidora de
abastecimento de todo o país e oferecia o produto a preços
e condições em grande parte isonômicas. A empresa
incorporava custos logísticos a montante, de modo a
embutir uniformemente tais custos no preço de
fornecimento de cada polo. Além disso, a Petrobras atuava
como investidora de última instância, em especial nos
projetos a montante.
96. Essa situação, apesar de não estar prevista em lei, seguia
acontecendo como um arranjo condicionado por relações
contratuais e pela ação governamental [••] 21

40.

O papel monopolista e monopsonista da Petrobras na garantia de

abastecimento é tamanho que condicionou a inviabilidade mercadolágica
da criação de uma etapa de transporte primário, que poderia ser
intermediária entre o fornecimento a montante e a distribuição a jusante.
Mais uma vez, a SG-Cade explica essa situação com precisão ao identificar
serviços incluídos nessa etapa:
A cobertura de custos logísticos a montante incluía uma série de
benefícios para agentes a jusante. Primeiramente, a Petrobras
se responsabilizava pela importação de combustíveis de modo a
cobrir o déficit de produção nacional, detendo a maior parte da
capacidade de importação. Ainda, a Petrobras se comprometia
a entregar os produtos em pontos com alta capilaridade e muito
próximos dos fluxos primários: dutos, vários portos ao longo da
costa e até bases primárias. Isso significa que as distribuidoras
podiam adquirir o produto a preços isonômicos sem se
preocupar com uma série de rubricas e operações: necessidade
de elevada escala para fechar carregamentos de navios-tanque

21

Idem, ibidem.
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(entre 40.000M 3 e 50.000 m3), concatenação viável de rotas
logísticas e capacidade de estoque (navios de rotas regulares só
atracam onde há estrutura de tancagem para receber seu
volume), robustez do posicionamento logístico nos portos,
negociação de cláusulas de ordem de atracação, manejo de
filas, estadia de navios, taxas portuárias - e, no caso de
importações, custos de transação (pesquisa de alternativas e
negociação com fornecedoras estrangeiras, hedge, etc.),
desembaraço aduaneiro, licença de importação para cargas
especificas, entre outras preocupações.22

41.

De um lado, a Petrobras é compelida a enfrentar a competição ou

potencial contestação mercadolágica. De outro, ela é vista na esfera pública
e no planejamento regulatório e governamental como a executora
estrutural das políticas e decisões públicas para o setor. Além disso, ela é
uma empresa de capital misto e altamente visada por seu potencial de
receita e lucro, sendo alvo de uma disputa constante entre interesses
públicos e privados.
42.

A consequência primária dessa configuração é que existe uma

dependência por parte do mercado e do governo sobre o monopólio da
Petrobras. Essa posição de meio-caminho do modelo regulatório tem como
principal resultado a criação de um ambiente errático e hostil a
investimentos e à concorrência cujo efeito colateral acaba sendo a
prevenção da abertura do setor.
43.

O Despacho de Instauração do Inquérito Administrativo em

comento identifica, adequadamente, que há um isolamento do mercado
nacional em relação ao exterior e que, portanto, é possível ao Sistema
Petrobras descolar o seu preço de fornecimento do preço dado pelo
mercado externo. Porém, isso não é resultado de investidas deliberadas
anticoncorrenciais da Representada, mas sim um mero desdobramento da
atual estagnação do modelo brasileiro, que ampliou a concorrência em

22

Idem, ibidem.
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outras etapas da cadeia, mas sem quebrar o monopsônio de refino e
escoamento.
44.

Tendo em vista que o mercado interno de refino é de monopólio de

fato, que a ligação do Brasil com o mercado externo é quase exclusivamente
estabelecida pela infraestrutura portuária e que a Transpetro opera quase
todo o escoamento dos portos às distribuidoras, é natural e evidente que o
fornecimento nacional de combustíveis seja essencialmente remetido ao
Sistema Petrobras.
45.

Desta maneira, a contestação potencial exercida pelas importações

fica limitada pelo fato de que as instalações necessárias para internalizar o
produto ao mercado brasileiro estão, em sua maioria, também sob o
controle da Petrobras. Isso vale tanto para a importação de derivados
quanto para a importação de óleo cru, o que significa que mesmo as
eventuais concorrentes da Petrobras no refino dependem da estatal para
acesso a seu principal insumo.
46.

É necessário lembrar também que este quadro não se limita ao setor

de combustíveis líquidos, mas se estende a seus substitutos mais próximos,
quais sejam, o GLP e o GN. Isso faz com que qualquer potencialidade de
competição pela via desses substitutos passe necessariamente pelo mesmo
problema de monopólio-monopsônio de fornecimento. Vê-se que a entrada
de qualquer tipo de empreendimento de energéticos fósseis a montante
não consegue escapar dessa configuração.
47.

As implicações desta configuração de mercado geram desafios do

ponto de vista concorrencial. Por sua posição histórica e politicamente
determinada, a Representada é compelida a precificar de maneira instável,
como será detalhado na Seção seguinte da presente manifestação, o que
aumenta significativamente o risco do investimento. A precificação
uniforme - isto é, na mesma base para várias praças -, também determinada
de maneira exógena (política), faz com que o preço decorra de condições
nacionais, em vez de refletir os custos de operação de corredores logísticos
- delimitação de mercado relevante mais natural da perspectiva de
entrantes. Além disso, a posição dominante do Sistema Petrobras lhe
possibilita naturalmente possuir um imenso volume de informação
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assimétrica. Ainda, a condição de "investidora de última instância" da
Petrobras, bem identificada por esta SG-Cade, acaba funcionando como
incentivo para a entrada por meio de investimento conjunto com a
Representada, o que não representa efetiva rivalidade. Por fim, a
característica logístico-infraestrutural desse setor, com pronunciados
efeitos de rede, dependência da trajetória e relevância de fatores
geográficos, faz com que a ausência de facto de uma cadeia diferenciada e
independente de transporte primário seja crucial no gargalo que efetiva o
isolamento do mercado nacional, pois implica que qualquer entrante terá
de constituir infraestrutura crítica, enorme custo afundado de longa
recuperação e por vezes impossível de duplicar.
48.

Frente ao que se expôs, é possível dizer que a Petrobras não é

meramente uma formadora de preços do setor, e sim a âncora desse
mercado. Isso só poderá ser quebrado com o efetivo desinvestimento da
empresa nas etapas de refino e de logística primária, movimento crucial que
deve ser muito bem desenhado, conforme se comenta em mais detalhes no
Tópico IV.1 à diante.

111.3. A instabilidade das políticas de preço de fornecimento
49.

Na Seção anterior, tentamos mostrar o atual quadro do setor de

derivados de petróleo. Trata-se de uma característica estrutural peculiar ao
mercado brasileiro, historicamente conectada à utilização da Petrobras para
dar resposta a pressões e sensibilidades da esfera pública na persecução de
finalidades diversas. Na presente Seção, demonstramos um dos efeitos que
afastam investimentos em refino e infraestrutura primária: a instabilidade
na precificação do fornecimento de combustíveis.
50.

A Figura 1 abaixo sintetiza o histórico de políticas de formação de

preços no fornecimento, com foco nos períodos mais recentes. Com a
decisão de abertura do setor na década de 1990 e a sucessiva caminhada
em direção ao fim dos subsídios e do controle governamental, os preços
foram formalmente liberados em 2002. Apesar disso, a determinação dos
preços nunca foi isenta de forte interferência. Como a Petrobras é uma
sociedade de economia mista controlada pela União, os preços praticados

\/(
/1 I

Vinicius Marques de Carvalho Advogados
R. Doutor Rafael de Barros 210 9 andar Paraiso 04003 041 São Paulo SP Brasil
T. '-55 113939 0708 www.vmca.adv.br

são em última instância o resultado de conflitos de interesses
consubstanciados em decisões de governo e os parâmetros que orientam
sua definição não são regulados explicitamente por lei. A Figura abaixo
adianta alguns eventos chave que determinaram mudanças importantes na
política de preços.

Figura 1 - Evolução da política de preços de fornecimento de
combustíveis automotivos líquidos23

51.

O isolamento histórico do mercado nacional, condicionado pelo

monopólio-monopsônio a montante, faz com que, na prática, a União possa
determinar preços maiores ou menores a seu critério, ora ficando acima do
preço internacional, ora ficando abaixo do mesmo, tal como demonstra o
Gráfico abaixo relativo ao preço da gasolina nos últimos 16 anos.`
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Retirado da apresentação do Diretor da ANP, Aurélio Amaral, de 13.02.2019, p. 3. Disponível em:

http://www.anp.gov.br/imaqes/Palestras/regulacao-dina mica-precos-domesticos-combustiveis.pdf.
Acesso em: 27.03.2019.
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Vide p. 3 da apresentação do Diretor Aurélio Amara!, da ANP, de 13.02.2019. Disponível em:

http://www.anp.gov.br/images/Palestras/regulacao-dinarnica-precos-domesticos-combustiveispdf.
Acesso em: 27.03.2019.
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Gráfico 6 — Comparativo de preço da Gasolina entre Brasil e mercado
internacional25
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52.

O Gráfico permite constatar alguns dos movimentos mencionados

acima. Primeiramente, o preço da Petrobras também é afetado pelas
consequências da redução da atividade econômica, como demonstra sua
conjugação com os dados de crescimento. A partir de 2002, tentou-se
manter por algum tempo um preço interno pareado com os preços
internacionais. Porém, um aumento da taxa de câmbio e do preço
internacional gerou um choque que logo motivou uma nova diretriz de
manutenção do preço interno mais estável e apenas relativamente alinhado,
em geral mais baixo. Com a crise internacional de 2008, a política passou a
ser inicialmente de preços acima do mercado externo, o que voltou a se
reverter com a retomada da economia e se manteve abaixo da referência
externa até a desaceleração econômica do segundo semestre de 2014.
53.

Com a finalidade de recuperar caixa e também de desafogar o Erário

da recessão econômica, em 2015, o governo aplicou um choque de preços
administrados, elevando substancialmente o preço do combustível. A partir
de 2016, a empresa passou a adotar explicitamente o comportamento do

25

Retirado da apresentação do Diretor da ANP, Aurélio Amaral, de 13.02.2019, p. 4. Disponível em:

http://www.anpgov.br/images/Palestras/regulacao-dinamica-precos-domesticos-com bustiveis.pdf.
Acesso em: 27.03.2019.
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preço internacional como referência de precificação, aproximando as curvas
de variação de preço no Brasil e no mercado internacional.
54.

É importante atentar para o fato de que é a posição de monopólio-

monopsônio no elo de refino e logística primária que permite tais
movimentos. Isso é reforçado pelo fato de que elas não costumam ser
observadas no preço do óleo cru, etapa anterior ao gargalo concorrencial
do setor. Nas palavras de Ana Ferreira,
apesar da liberalização dos preços [em 20021, pode-se verificar
o não-alinhamento dos preços domésticos dos combustíveis aos
preços internacionais, que atuam como referências do mercado
mundial. O mesmo não ocorre no caso do óleo cru, que segue os
mesmos movimentos das cotações do petróleo internacional,
indicando que a discrepância de preços existente entre os
combustíveis é resultado de uma oportuna manobra política
através da Petrobras, visto que os combustíveis têm um
importante impacto nas metas de inflação dos governos.26

55.

Essa capacidade de interesses exógenos utilizarem a Petrobras para

definir os preços de acordo com o atendimento a critérios instáveis é um
dos motivos frequentemente apontados pelo mercado e até mesmo pela
própria direção da AN p27 para que players globais de refino deixem de fazer
investimentos no Brasil. Na prática, a variação real ou potencial da política
de precificação da empresa praticamente impede que se possa realizar o
planejamento financeiro de longo prazo para a recuperação de
investimento.
56.

A entrada de novos atores no setor de refino depende da

estabilidade regulatória e segurança jurídica. É amplamente reconhecido
pela literatura que setores da economia que dependem de altos
investimentos, muitas vezes afundados (sunk cosa), para o desempenho de

26

FERREIRA, Ana G. T. A Política de Preços dos Combustíveis e as Barreiras ao Investimento. Mar. 2014.

Disponível em: https://pantheon.ufri.br/bitstream/i 1422/1437/1/AGTFerreira.pdf. Acesso em:
27.03.2019.
27

Vide p. 6, 7 e 8 da apresentação do Diretor da ANP, Aurélio Amaral, de 13.02.2019, p. 4. Disponível
htp://www.anp.gov.bi/images/Palestras/recjuIacao-dinamica-precos-domesticos-

em:

com bustiv&s.pdf. Acesso em: 27.03.2019.
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suas atividades demandam previsibilidade e segurança para que os
investimentos possam ser recuperados em um universo de tempo mais
longo. Ou seja, a instabilidade da precificação e seu descolamento dos
preços internacionais representam uma barreira elevada à entrada, quando
não proibitiva.
57.

Combustíveis são commodities com alta volatilidade e

transacionadas por meio de contratos de curta duração. Quando o governo
determina à Petrobras que precifique significativamente abaixo dos preços
médios internacionais, praticamente elimina a possibilidade de entrada de
outros agentes de mercado, uma vez que os investimentos em
infraestrutura de refino e transporte se tornam irrecuperáveis
financeiramente e, ao mesmo tempo, a importação perde atratividade. No
sentido inverso, quando a empresa cobra muito acima dos preços médios
internacionais, aumenta a atratividade do mercado para concorrentes e
perde participação de mercado.
58.

Foi o que ocorreu a partir de 2015, quando a empresa passou a

cobrar preços acima do mercado internacional. Os efeitos desta política são
evidenciados pelas participações dos importadores independentes, que
puderam concorrer com a Petrobras, ainda que com restrições impostas
pela capacidade de logística de importar combustíveis no Brasil, o que se
evidencia no Gráfico 7 abaixo.
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Gráfico 7 - Evolução do volume de combustível importado (Gasolina C
e Diesel )21
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59.

Essa pressão fez com que a Petrobras mudasse mais uma vez sua

metodologia de precificação, em julho de 2017, para tentar acompanhar de
forma mais ágil as variações de preços internacionais. A medida fez a
empresa recuperar participação de mercado já nos primeiros meses de
2018, mas sob a forte ameaça de perda de participação de mercado para os
importadores em caso de novo aumento de preços.
60.

Isso poderia ter o efeito de aumentar a pressão competitiva sobre a

empresa, caso houvesse certeza de que a política seria mantida. Porém, a
conjunção extraordinária de fatores que ocasionou a greve de
caminhoneiros em maio de 2018, passando por um aumento dos preços
internacionais de derivados acompanhada de uma desvalorização cambial,
entre outros, fez com que o governo recuasse em parte e concedesse
subsídios provisórios ao diesel, o que renovou incertezas no mercado acerca

28

ANP(2017)apud MARQUES DE CARVALHO, V.; SANT'ANA, D. Choque regulatário e concorrência no

mercado de combustíveis: Passo correto é discutir a melhor forma de aprofundar a competição no
refino e estruturar um regime tributário racional. Jota, 27.02.2019. Disponível em:
httos://www.iota.info/ooiniao-e-analise/artiaos/chociue-reaulatorio-e-concorrencia-no-mercado-decombustiveis-27022019. Acesso em: 27.03.2019.
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da disposição política em aplicar a medida mais pró-competitiva de preços
pareados.
61.

No entender da Raízen, enquanto a Petrobras detiver posição

dominante, o pareamento com a referência internacional é a política certa
para o setor porque possui uma série de vantagens em relação a outros
modelos de precificação. A certeza da continuidade dessa política serviria
para mitigar os efeitos concorrenciais adversos do monopólio-monopsônio
no setor e, conjugada com desinvestimentos, permitiria sua gradual
abertura. Por isso, no Tópico IV.2 detalhamos melhor a nossa defesa desse
modelo e a importância de o Cade se posicionar em sentido semelhante.

IV.

SUGESTÕES DE ADVOCACY E ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO
CADE

62.

Em face da ausência de indícios de conduta anticompetitiva

específica a ser analisada, entende-se que a instauração de Processo
Administrativo como consequência da presente investigação contraria a
atribuição das competências desse Conselho definidas por lei e resultaria
em uma (inadequada) atuação de ofício para enfrentar os problemas
decorrentes da elevada concentração no setor, conforme explicados ao
longo dessa peça. Assim, a Raízen, respeitosamente, sustenta que a atuação
do Cade no âmbito do mercado discutido neste Inquérito Administrativo
deveria estar concentrada na discussão de propostas que viessem a
promover a melhora do ambiente concorrencial do setor por meio da
definição de uma política de preços estável aderente à referência
internacional e da abertura definitiva do elo de refino e logística primária,
bem como o redesenho do modelo tributário da cadeia.
63.

Nesse sentido, é esclarecedora a manifestação recente do

Conselheiro João Paulo de Resende' sobre a competência do Cade para

29

RESENDE, João Paulo. Ainda sobre os monopólios da Petrobras: Parece faltar clareza quanto a todas

as consequências de uma quebra do monopólio da estatal, tanto na etapa do refino quanto da
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lidar com a elevada concentração quase-monopólica ou monopsônica do
setor:

o CADE tem sido cobrado por especialistas para tomar alguma
atitude em relação a esse monopólio, como se a autoridade da
concorrência tivesse competência legal para agir de ofício
simplesmente por saber que há um monopólio. Não o tem. É
preciso lembrar que o CADE só pode impor alguma restrição a
um monopolista caso ele adquira um concorrente ou caso abuse
de sua posição dominante. Enquanto a primeira não ocorrer ou
a segunda não ficar comprovada, o CADE está de mãos atadas.
E assim deveria ser: certamente não se cobraria do CADE agir de
ofício para enfrentar, por exemplo, um eventual monopólio da
Vale no mercado de minério de ferro. O fato de uma ser
majoritariamente pública e a outra majoritariamente privada
não muda a lei de defesa da concorrência.

64.

Cumpre notar a Nota Técnica n° 37/2018/DEE/Cade, utilizada pelo

Despacho de Instauração como fundamento para instauração do presente
Inquérito Administrativo, subscreve de forma integral o posicionamento
manifestado pelo Conselheiro João Paulo de Resende311. Isto é, mesmo
diagnosticando o elevado índice de concentração de mercado no setor e a
possibilidade de exercício abusivo de posição dominante por parte da
Petrobras, o estudo do DEE conclui que não compete ao Cade atuar de ofício
no âmbito da sua função repressiva de controle de condutas.
65.

De forma oposta, o DEE defende que, em face dos problemas

identificados nesse mercado, o Cade atue por meio de Advocacia da
Concorrência, posicionando-se de forma mais ampla a respeito da
adequação da legislação e da regulação, em termos concorrenciais.
Sustenta, assim, que um diálogo entre a autoridade antitruste e agências
reguladoras, notadamente, a ANP, será benéfico à sociedade, respeitando
as diferentes esferas de competência e atuação. Destaque-se que já há,

produção.
Jota,
07.08.2018.
Disponível
em:
https://www.Iota.info/tributos-eempresas/regulacao/ainda-sobre-os-monopolios-da-petrobras-0708201 8. Acesso em: 25.03.2019.
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Nota Técnica n° 37/2018/DEE/Cade (SEI n° 0550988), p. 12 e 13.
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inclusive, Grupo de Trabalho entre Cade e ANP exatamente dedicado a
discussão de como melhorar o ambiente regulatório e concorrencial no
setor de combustíveis.
66.

Consideramos que a atuação por meio de advocacy se revela como

a forma mais adequada de endereçar os graves problemas identificados no
setor de refino de petróleo no Brasil, visto que, como demonstrado ao longo
dessa manifestação, o atual monopólio de fato no refino, a instabilidade nas
formas de precificação da Petrobras e a estrutura tributária são as raízes
fundamentais das preocupações identificadas.
67.

Como será detalhado abaixo, de acordo com a sua experiência no

mercado e com base em estudos recentes, a Raízen compreende que as
contribuições do Cade para o incremento da competição no elo do refino e
atração de novos investimentos no setor de refino devem ser direcionadas
às seguintes questões: (a) estabelecimento de balizas regulatárias para
acesso à infraestrutura crítica; (b) defesa da precificação livre (pareada); e
(c) reforma do ambiente tributário.

IV.1. Balizas regulatórias para o acesso à infraestrutura crítica
68.

Como identificado na Seção 111,2, que analisou os efeitos deletérios

da concentração nos mercados à montante, o incremento da competição no
mercado de refino está condicionado à efetiva implementação dos pacotes
de desinvestimento da empresa nesse elo da cadeia associada à regulação
eficiente da logística primária.
69.

Conforme já destacado, a logística primária é um elemento essencial

para garantir a pluralidade no suprimento. A paridade de preços depende
da eficiência desse sistema, que caso não opere adequadamente, implica
em maiores barreiras à entrada de novos agentes e preços mais elevados
aos consumidores. Portanto, qualquer projeto de desinvestimento no elo do
refino da Petrobras deve estar associado à determinação de regras de
acesso transparentes aos ativos de infraestrutura essenciais para a sua
operação.
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Por essa razão, a devida definição de ativos essenciais que devam

operar sob o princípio de livre acesso é um dos pilares para a configuração
de um mercado que fortaleça a concorrência por meio da logística. Essa
definição deve a um só tempo garantir que as regras de acesso estão sendo
efetivamente adotadas e não desincentivar investimentos em
infraestrutura. Deve-se ter em mente também que a atração de
investimentos é uma etapa posterior ao fortalecimento de um mercado
competitivo em que o investidor identifique um ambiente e um
compromisso regulatório de longo prazo capaz de dar previsibilidade ao
investimento. A criação de balizas regulatárias para acesso à infraestrutura
crítica está inserida nesse contexto e deve ser realizada antes e
simultaneamente à implementação dos projetos de desinvestimento
propostos pela Petrobras.
71.

Adicionalmente, importante ressaltar que além da edição e aplicação

de instrumentos regulatórios claros que regulem o seu acesso, a atual
infraestrutura crítica associada ao refino de petróleo e distribuição de seus
derivados demanda um elevado grau de investimento no país, conforme
apurado pelo IBP. Essa demanda de elevados investimentos logísticos por
parte de agentes que pretendem operar no mercado pode elevar de forma
demasiada os custos e riscos de entrada, o que, por sua vez, pode dificultar
ou até mesmo inviabilizar o desinvestimento anunciado pela Petrobras.
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Tabela 2 - Carência de investimentos em logística primária e
secundária31
Investimentos necessarios em Infraestrutura para atendimento da
demanda de gasolina equiuI ente e diesel no pais .ett 2030.

Fonte: 184' - Instituto Brasileiro de Petróleo

72.

Em relação aos mencionados projetos de desinvestimento no elo do

refino, a Raízen considera que as iniciativas de alienação de ativos da
Petrobras devem ser recebidas como uma importante etapa para o
incremento da competitividade no setor. Em 27 de abril de 2018, a Petrobras
anunciou a alienação parcial de dois blocos de refinarias`:
(1) "Bloco Nordeste", que compreenderia as refinarias Landulpho
Alves (RLAM), na Bahia, e a Abreu e Lima (RNEST), em
Pernambuco, bem como os ativos logísticos (dutos e terminais)
operados pela Transpetro e integrados a essas refinarias: dois
terminais aquaviários (Madre de Deus e Suape), três terminais
terrestres (Candeias, Itabuna eJequié), dois dutos de suprimento
de petróleo, um poliduto e 35 de dutos derivados interligando as
refinarias às bases e terminais de distribuição;

31

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP, Agenda da Indústria 2016/2017.

Disponível

em:
https://www.ibp.orcu.br/personalizado/uploads/2017/07/IBP AGENDA-DAINDU5TRIA-2017.pdf. Acesso em: 27.03.2019.
32

Conforme

apresentação

da

empresa

disponível

em:

http://files.investidorpetrobras.com.br/conteudo/Apresentac%CC%A7a%CC%83o-ModeloPreliminar-Refino-Portugues.pdf. Acesso em: 25.03.2019.
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(2) "Bloco Sul", que compreenderia as refinarias Alberto Pasqualini
(REFAP), no Rio Grande do Sul, e Presidente Getúlio Vargas
(REPAR), no Paraná, bem como os ativos de logística (dutos e
terminais) operados pela Transpetro e integrados a essas
refinarias: quatro terminais aquaviários (Paranaguá, São
Francisco do Sul, Tramandaí, Niterói), três terminais terrestres
(Guaramirim, Itajaí e Biguaçu), dois dutos de suprimento de
petróleo, dois polidutos e quatro dutos de derivados interligando
as refinarias às bases e terminais de distribuição.

73.

Em 2019, a diretoria da Petrobras anunciou que pretende continuar

os esforços de desinvestimento, podendo alienar até 50% da participação de
mercado da empresa no Refino.33 De acordo com o representante da
companhia, a Petrobras irá apresentar um novo modelo de venda de
refinarias, "mais ousado e mais competitivo", que incluirá venda integral de
refinarias. O atual Presidente da Petrobras completa ainda que o modelo de
venda de participações na companhia, sem a alienação integral, afugentaria
investimentos no mercado de refino. Ademais, o presidente-executivo da
Petrobras anunciou que também é possível que seja alienada a rede
gasod utos.
74.

Tendo em vista essas recentes manifestações, reafirma-se ainda

mais a necessidade de o Cade acompanhar essa discussão de forma
participativa e, por meio de seus instrumentos de cidvocacy, ressaltando a
importância de não substituir um modelo de monopólio nacional por um
modelo de monopólios regionais e de a Petrobras reduzir expressivamente
sua participação nesse mercado. Além disso, sugerimos que as
manifestações do Cade devem se ater à importância da alienação de dutos
e demais infraestrutura necessária para viabilizar a entrada efetiva de
competidores no mercado nacional e possibilidade de compra do insumo do

11 Vide,

por exemplo, declaração do presidente-executivo da Petrobras, Roberto Castelio Branco, em

28.02.2019, segundo NOGUEIRA, M.; GAIER, R. Petrobras pode ter novo modelo de venda de refinarias
em

3

meses,

diz

CEO.

Terra,

28.02.2019.

Disponível

em:

https://www.terra.com.br/ecoriomia/petrobras-pode-ter-novo-modelo-de-venda-de-refinarias-em3-meses-diz-ceo,49ad228bb49b2991 83108401 e81 32770irgy1s23.html Acesso em: 27.02.2019.
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exterior. Assim, a Raízen entende que o Cade deve se posicionar no sentido
de que o desinvestimento das refinarias proposto pela Petrobras seja
acompanhado dos ativos de infraestrutura fundamentais para a sua
operação.
75.

Apesar das preocupações levantadas em relação aos pacotes

anunciados anteriormente, é importante destacar a própria Petrobras tem
assumido liderança no processo de desinvestimento de suas refinarias no
mercado brasileiro, devido ao plano de desinvestimento da companhia e,
especificamente nesse mercado, devido aos problemas estruturais no refino
identificados pelo governo federal. Dessa forma, este Inquérito
Administrativo não deve resultar em qualquer medida que implique
intervenção desnecessária e inadequada na discussão do modelo de
regulação do mercado de combustíveis.

IV.2. Precificação livre e pareamento aos preços internacionais
76.

Além das considerações feitas no item acima acerca da necessidade

de implementação de balizas regulatórias claras sobre acesso a
infraestruturas críticas, para que ocorra efetivamente a atração de novos
investimentos e players ao elo do refino no Brasil é necessário que se
estabeleça um compromisso claro e de longo prazo em relação à política de
precificação de derivados de petróleo.
77.

De um lado, este compromisso envolve a manutenção da política de

preços livres e a não intervenção direta do governo ou da ANP nos preços
praticados pelos agentes de mercado não controlados pelo Estado. A
política de precificação da Petrobras deve seguir parâmetros, que não
impeçam a empresa de concorrer, e, ao mesmo tempo, não utilizem a sua
magnitude da empresa como barreira absoluta à entrada de novos
competidores. Equilíbrio possível de construir por meio de regras
regulatórias mais claras.
78.

A dinâmica de acompanhamento dos movimentos dos preços

internacionais, se mantida no longo prazo, pode contribuir para a entrada
de novos atores no setor de refino, conforme verifica-se na dinâmica do
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setor observada nos últimos três anos. No histórico dessa política de maior
liberdade de preços, tem-se que, a partir de 2016, a pressão competitiva
passou a ser exercida com mais intensidade sobre a Petrobras.
Importadores passaram a competir de forma mais clara com a empresa na
venda de derivados, aumentando as opções de compra de distribuidores em
território brasileiro. Posteriormente, com o aumento do volume de
combustível importado e consequente aumento da pressão competitiva, a
Petrobras decidiu mudar em julho de 2017 sua metodologia de precificação
para tentar acompanhar de forma mais ágil as variações dos preços
internacionais. Essa mudança de política fez a empresa recuperar a
participação de mercado perdida nos primeiros meses de 2018, mas foi
mantida a forte ameaça de perda de mercado para os importadores em caso
de aumento de preço.
79.

A política de preço de paridade internacional (PPI), atua, assim, como

um elemento fundamental para o incremento da competitividade no
mercado de refino de petróleo brasileiro. Na medida em que importadores
ou produtores que consigam ser mais eficientes que a Petrobras - ou que
capturem com maior rapidez possíveis margens oriundas das variações nos
preços internacionais - ganharão participação de mercado sem que o
mercado brasileiro de derivados se distancie de forma significativa desta
referência. O que por sua vez contribuiria para atrair novos investimentos a
serem recuperados em prazos mais longos.
80.

Por essa razão, a Raízen vê com grande preocupação os movimentos

recentes da ANP de revisão do marco regulatório na cadeia de combustíveis,
notadamente aqueles direcionados ao elo do refino. Isto porque, em nome
de um suposto incremento da transparência do mercado em resposta à
crise dos caminhoneiros de 2018, a Agência tem apresentado uma série de
propostas de resoluções que não endereçam de forma adequada os
problemas identificados no setor. Pior, na realidade, as recentes minutas de
resolução submetidas à consulta pública pela ANP entre 2018 e 2019
(Consulta Pública n° 20/2018 e Consulta Pública n° 04/2019) contrariam o
regime de livre precificação previsto na Lei do Petróleo (Lei n°9.478/1997) e
buscavam inaugurar um regime de controle de preços impróprio exercido
pela Agência Reguladora.
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Nesse contexto, destaca-se a gravidade da medida prevista na

minuta de resolução apresentada na Consulta Pública n°04/2019. A minuta
em questão determina que nos contratos celebrados entre agentes
dominantes do elo do refino (qualquer player com participação de mercado
igual ou superior a 20%) e distribuidores devem estar previstos os preços
acompanhados dos parâmetros fixos de sua composição, que devem ser
submetidos à homologação pela ANP. Com efeito, trata-se de mecanismo
que implica em ilícito enrijecimento nos mecanismos precificação dos
agentes econômicos e é frontalmente contrário à política de preços livres e
pareados com os principais mercados internacionais adotada nos últimos
anos34.
82.

Expostos os argumentos referentes à relação entre precificação e

concorrência no elo do refino no Brasil e reafirmada a importância de uma
política de longo prazo de precificação da Petrobras que acompanhe de
perto a variação dos preços internacionais (preço de paridade
internacional), passamos a discutir um terceiro aspecto essencial para o
incremento da concorrência no refino no Brasil, qual seja, o ambiente
tributário.

IV.3. Ambiente tributário
83.

Qualquer debate que se proponha a discutir medidas estruturantes

voltadas ao aumento da produtividade e competitividade no setor de
combustíveis no Brasil também deve passar pelo tema da tributação e da
evasão fiscal. Ainda que as normas tributárias não sejam de competência
direta do órgão antitruste, seu entendimento, assim como os impactos que
geram sobre o ambiente concorrencial devem ser explicitados.
84.

Em mercados com altíssimo peso da carga tributária combinado a

margens comprimidas, práticas como a adulteração, contrabando e

34

Mais informações sobre a Consulta Pública n° 04/2019 podem ser verificadas no seguinte

sitio eletrônico: htto://www.ano.aov.br/consultas-audiencias-Dublicas/concluidas/5046consulta-e-audiencia-publicas-n-4-201 9; Particularmente, os argumentos da Raízen sobre a
inadequação da minuta de resolução podem ser conferidas em:
http://www.anp.qov.br/arquivos/cap/2019/cap4/Raizen-Carta.pdf

t'\/'l

X

Vinicius Marques de Carvalho Advogados
R. Doutor Rafael de Barros, 210 9Q andar Paraiso 04003 041 São Paulo SP Brasil
T. '-55 113939 0708 www.vrncaadv.br

sonegação fiscal geram vantagens competitivas significativas aos agentes
que deliberadamente descumprem a lei, prejudicando a concorrência leal,
lesando o consumidor e o contribuinte, além de reduzir a arrecadação
estatal. No setor de combustíveis, estimativas da Fundação Getúlio Vargas
(2017) indicam que mais de 4,8 bilhões de reais foram sonegados em 2016
somente no mercado de combustíveis35 .
85.

Cabe esclarecer que quando comparados aos preços de produção

internacionais, os preços brasileiros se situam próximos à média mundial.
Conforme observado no Gráfico abaixo.

Gráfico 8 - Comparação internacional preço combustíveis (Jan-Nov 2017)

Media em 2017 (jan-nov)

2.00

160

20U
0.80

-I

1
.
.

Fonte: Petrobras apud Cade. Contribuições do Cade: Repensado o setor de combustíveis: medidos pró-concorrência.
Maio de 2018.

35 Fundação Getúlio Vargas apud Boston Consulting Group (BCG). Agenda para a Competitividade da
Cadeia de Combustíveis no Brasil. Dez. 2018, p. 17. Disponível em: http:/fimage-

src.bcg.com/Images/BCG-Com petitividade-na-Cadeia-de-Combustiveis tcm 14-21 0275.pdf.

Acesso

em: 26.02.2019.
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Contudo, quando considerados os tributos incidentes sobre os

combustíveis verifica-se que 45% do preço ao consumidor da Gasolina A e a
24% do preço do Diesel são tributos. Por essa razão, uma das alternativas
disponíveis mais céleres e efetivas para controlar aumentos explosivos de
preços na bomba seria a criação de mecanismos ágeis para que o governo
pudesse fazer flutuar as alíquotas impostas aos combustíveis (PIS/COFINS,
ICMS e dDE) nos momentos em que o preço esteja sob forte pressão de
fatores não controláveis, como a desvalorização cambial e o aumento nos
preços internacionais do petróleo. Essa alternativa, inclusive, poderia gerar
diminuições de preços muito mais expressivas do que medidas regulatórias
extemporâneas e emergenciais como subsídios ou controles diretos ou
indiretos sobre distribuidores e revendedores, além de se aplicarem
automaticamente a todo e qualquer agente no mercado.
87.

Com efeito, os tributos constituem os elementos relevantes para a

conformação do preço final dos combustíveis. Para além do peso tributário,
a existência de alíquotas diferenciadas de ICMS (que estimulam "manobras
tributárias" e criam custos operacionais internos), além da própria estrutura
de fiscalização abaixo do que seria necessária para combater práticas de
sonegação fiscal, são problemas estruturais que acabam estimulando a
concorrência desleal por parte dos agentes que têm na evasão fiscal sua
maior vantagem competitiva.
88.

A elevada taxa de evasão é mantida por uma estrutura de incentivos

perversa, cujos principais elementos são: (i) as já mencionadas alíquotas
elevadas, que tornam a sonegação mais atraente como forma de
competição (ilícita), sobretudo pela via do preço; (ii) a complexa e confusa
estrutura tributária de incidência, dispersão, responsabilização e
procedimentos, cujo cumprimento exige das firmas um nível especializado
e não trivial - portanto, caro - de expertise contabilística, jurídica e
burocrática, o que representa um custo de oportunidade e uma barreira à
entrada não desprezíveis; (iii) a dificuldade e insuficiência da fiscalização,
cujas falhas acabam penalizando desproporcionalmente as empresas
aderentes à regulação e premiando a conduta fraudulenta.
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Sabe-se que a evasão fiscal, no setor de combustíveis, é muitas vezes

praticada em detrimento de todo o arcabouço regulatório que visa à
qualidade e à segurança do produto final. Por exemplo, a adulteração por
meio da adição de anidro acima dos patamares legais resulta na danificação
dos veículos da frota e, portanto, perdas econômicas e de bem-estar ao
consumidor final. Muitas das técnicas de sonegação passam pela formação
de organizações criminosas, e não raro tais práticas apresentam economia
de escopo e sinergias com as condutas anticoncorrenciais coordenadas, tais
como a formação de cartéis.
90.

Ainda, a sonegação introduz uma poderosa fonte de assimetria de

informação e torna menos eficaz o modelo de competição do setor. Do
ponto de vista do mercado spot, a imagem dos postos revendedores é
elidida, fortalecendo-se o imaginário da "gasolina batizada".
91.

Diante dos problemas acima identificados, a Raízen entende que as

discussões tributárias são, portanto, fundamentais para a promoção da
concorrência e bem-estar do consumidor e os órgãos reguladores podem
ter um papel chave nessa discussão, em especial da perspectiva de advocacy.
92.

Propostas como a implantação da monofasia, a unificação das

alíquotas de ICMS, a cobrança do ICMS ad rem (para evitar as distorções
competitivas geradas pelo mecanismo de estimativa de preço pelo chamado
Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF), devem estar na
ordem do dia de qualquer revisão regulatória mais profunda sobre o setor
de combustíveis.
93.

Por fim, ainda em relação aos impactos da tributação sobre o

ambiente concorrencial, cumpre destacar a importância da participação do
Cade na análise das práticas de evasão fiscal contumaz na cadeia de
combustíveis. Nos últimos anos, as discussões travadas nos planos do
Legislativo` e do judiciário37 revelam que existem distúrbios à concorrência

36

No plano federal, ressalta-se o Projeto de Lei do Senado n°284/2017, que propõe regulamentação

do art. 146-A da Constituição Federal.
37

No judiciário, destacam-se a Ação Direta de Inconstitucional idade n° 3.952, Relator Mm. Joaquim

Barbosa, ainda pendente de decisão final; e Recurso Extraordinário 550.769/Ri, Relator Mm. Joaquim
Barbosa, julgado em 22.05.2013.
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oriundos da sonegação de tributos que não são pontuais, mas significativos
e sistemáticos.
94.

Nesse cenário, observa-se que a evasão fiscal em mercados com

elevada tributação, como o de combustíveis, inviabiliza a competição entre
agentes regulares pagadores de impostos e sonegadores e, na maioria das
vezes, os meios tradicionais de controle fiscais têm se mostrado ineficientes
no combate dessas práticas tributárias anticompetitivas. Desse modo,
considerando a ausência de repressão às condutas anticompetitivas
decorrentes de práticas tributárias e dos graves efeitos causados por essas
práticas sobre a dinâmica do mercado de combustíveis, a Raízen entende
que o Cade pode contribuir de forma mais incisiva no combate à evasão
fiscal contumaz. Esta atuação pode se dar pela análise de casos específicos
nos quais estejam presentes concomitantemente indícios de que a prática
de determinado agente econômico configura:
/ Reiteração da prática evasiva;
/ Mercado de alta tributação e baixa margem de lucro;
V Aumento significativo de participação no mercado relevante
analisado;
«' Correlação entre a maior participação de mercado e a
conduta evasiva;
V Verificação de dano efetivo à concorrência.

95.

Procedendo assim, o Cade poderia se juntar a outras instituições

governamentais que atuam para a preservação de um ambiente de
concorrência leal e que estimule a produtividade e a atração de
investimentos no Brasil.
96.

Diante do exposto, a Raízen conclui que, no exercício de sua função

de advocacia da concorrência, o Cade pode atuar de modo a discutir a
melhor forma de aprofundara competição no refino e direcionar os esforços
das mais diversas autoridades na estruturação de um regime tributário mais
equilibrado, racional e eficiente.
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V.

CONCLUSÃO

97.

A presente manifestação apresentou os principais desafios

concorrenciais e, para endereçá-los, os caminhos a serem adotados no setor
de combustíveis, com especial atenção ao mercado que é investigado no
presente Inquérito, isto é, o mercado de refino de petróleo no Brasil.
98.

De maneira geral, expôs-se que o problema da ausência de

competição no refino, identificado no Despacho de Instauração do presente
Inquérito, não é causado por um suposto abuso de posição dominante por
parte da Petrobras. O problema central é uma questão estrutural do refino
e também da logística primária, que é resultado da incompletude do
movimento de transição regulatória de um monopólio estatal para um
mercado competitivo. A atual posição de meio-caminho no modelo
regulatório produz uma estrutura de mercado concentrada a montante,
onde a Petrobras é usada para a implementação de políticas
governamentais lícitas, porém dotadas de efeitos colaterais que criam um
ambiente concorrencialmente proibitivo à abertura e à entrada de novas
competidoras.
99.

Na situação atual do presente caso, portanto, tem-se um

instrumento processual inadequado, tendo em vista a ausência de
especificação da conduta que teria sido praticada pela Representada, bem
como de indícios aptos a comprovar ou mesmo sugerir a sua prática. Temse, antes, um procedimento que identifica corretamente a localização dos
principais problemas concorrenciais da cadeia, em toda sua amplitude, sem
que estes sejam advindos de ilícitos anticompetitivos, mas sim da
configuração estrutural do mercado. Sobretudo, a origem dos problemas é
de cunho exógeno: histórico, político e regulatório, fatores que não
costumam ser utilizados pelo Cade para a condenação. A um processo como
este, nos parece que a via mais natural seria a do arquivamento, porém sem
prejuízo da muito necessária continuação da atuação do Cade pela via da
advocacia da concorrência, onde se tem atualmente uma singular e valiosa
oportunidade de contribuição devido ao plano de desinvestimentos da
Representada no setor investigado.
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100.

Visto que os problemas identificados no Despacho de Instauração

decorrem da atual configuração regulatória e tributária do setor, sugere-se
então que o Cade arquive o presente Inquérito Administrativo devido à falta
de indícios de conduta anticompetitiva e, em um nível fundamental, à falta
de qualquer especificação da suposta conduta. Sugere-se, por outro lado,
que o Cade mobilize sua expertise e importante atividade de advocacy no
sentido de ajudar a solucionar os principais desafios concorrenciais do setor.
101.

Nesse sentido, verificou-se primeiramente que a Petrobras tem

mostrado disposição e interesse em realizar desinvestimentos no setor de
refino e atrair novos players para o mercado no Brasil. De tal feita, o desafio
central agora - que o Cade tem contribuição expressiva a dar - é definir a
melhor maneira de realizar essa abertura do setor do refino por meio de tais
desinvestimentos.
102.

Por fim, em linha com o quanto exposto acima, a Raízen indica três

condições elementares que poderiam ser objeto de advocacy do Cade para
a promoção de concorrência no mercado de refino:
(i)

Regulação das infraestruturas críticas de forma a garantir
possibilidade de importação e acesso de eventuais
competidores;

(i i)

Uma política de precificação que estimule a concorrência, ou
seja, próxima aos preços médios internacionais; e

(iii) Garantia de estabilidade regulatória.
103.

Desta maneira, a concorrência no setor de combustíveis poderia ser

ampliada, e ao mesmo tempo, estaria sendo garantida a segurança
regulatória necessária para ampliação de investimentos indispensáveis para
o atendimento da demanda nacional projetada para os próximos anos.

VI.

PEDIDOS

104.

Por todo exposto, requer-se que sejam devidamente consideradas

as contribuições feitas nesta petição na análise das condutas objeto deste
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Vinicius Marques de Carvalho Advogados
R. Doutor Rafael de Barros, 210 9 andar Paraíso 04003 041 São Paulo SP Brasil
T. +55 1139390708 www.vmca.adv.br

Inquérito Administrativo de modo a contribuir para o aumento de
concorrência no setor de refino de petróleo.

Termos em que
Pede deferimento.

De São Paulo para Brasília, 11 de abril de 2019

Vinicius Mar es de Carvalho
OAB/SP n° 205.112
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Eduardo Frade Rodrigues
OAB/SP n° 407.748 OAB/DF n° 27.325

Liogo de Sant'Ana
OAB/SP n° 228.851

Vitor jardim Machado Barbosa
OAB/SP n° 374.271
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