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Assunto: encaminhamento de informações auxiliares à instrução do processo que analisa
o Ato de Concentração n° 08700.002155/2017-51 - aquisição da Liquigás
Distribuidora S.A. pela Companhia Cltragaz S.A ("Requerentes")Ref: Ofício n° 2656/2017/CADE, de 11/05/2017; Oficio n° 062/2017/SDR, de 29/05/2017;
Processo ANP n° 48610.005683/2017-96.

Senhor Superintendente-Adjunto,

1.

Em atenção às solicitações descritas no questionário anexo ao Ofício em

epígrafe e com a finalidade de auxiliar a instrução do processo referente à operação de
aquisição da Liquigás Distribuidora S.A. pela Companhia Ultragaz S.A., encaminho o
descrito a seguir:

(i)

Nota Técnica n° 038/2017/SDR, de 12/07/2017 (em resposta aos itens
"2" a "8" do referido questionário); e

(ii)

CD-ROM com dados de volumes comercializados pelas distribuidoras
por localidade de origem e destino (PI3 e "Outros"), em março/17
(relativo ao item "10" do referido questionário).

2.

Em razão do caráter comercialmente estratégico dos dados encaminhados no

CD-ROM (item "ii"), solicito que seja dado tratamento SIGILOSO e concedido ACESSO
RESTRITO aos respectivos dados, de modo a assegurar sua confidencialidade, em
consonância com a cláusula 3.1.7 do Acordo de Cooperação Técnica n.° 006/2013 ANP-Cade.
3.
O item "9" foi respondido por meio do Ofício n° 062/2017/SDR, de
29/05/2017, o qual encaminhou os dados de vendas de GLP relativo aos últimos 5 anos.
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4.

De acordo com o solicitado no item "1", se necessário eventual esclarecimento

adicional, indico como contatos os servidores Bruno Valle de Moura (bmoura@anp.gov.br) e
Abel Abdalla Torres(aatorres@anp.gov.br), tel.(21)2112-8343.
5.
Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outras informações
que se façam necessárias.
Atenciosamente,

BRUNO CONDE CASELLI

Superintendente de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

SID 00610.070013/2017-14

Agênda Nadonal
doPétioleo

GasnúmiaeBioconiDustfvas

Nota Técnica n° 038/2017/SDR

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

Assunto: encaminhamento de informações auxiliares à instrução do processo
que analisa o Ato de Concentração n° 08700.002155/2017-51 - aquisição
da Liquigás Distribuidora S.A. pela Companhia Ultragaz S.A
("Requerentes").

Ref.: Ofício n° 2656/2017/GADE, de 11/05/2017; Ofício n° 062/2017/SDR, de
29/05/2017; Processo ANP n° 48610,005683/2017-96,

1.

Introdução

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), por meio
do ofício em referência, solicitou à ANP que apresentasse (i) informações que

auxiliassem a análise dos impactos concorrenciais da operação de aquisição da
Liquigás pela Ultragaz e (ii) dados dos mercados envolvidos na transação,
A Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e

Regulação Econômica (SDR), por meio do Ofício n° 062/2017/SDR, de 29/05/2017,
encaminhou os dados de mercado solicitados pelo Cade e solicitou um prazo

adicional para apresentar as demais informações solicitadas.
Conforme entendimento entre as duas instituições, no intuito de

evitar duplicidade de esforços, ficou definido que a ANP, tomando por base as

informações prestadas pelas Requerentes, se pronunciaria apenas no sentido de

fornecer informações complementares que julgasse relevantes para subsidiar a \j

análise do Cade, ficando desobrigada de realizar qualquer avaliação de dados

relativa à operação, uma vez que a análise da operação compete ao Conselho.
A fim de cumprir esse objetivo, a presente nota apresenta seis
■ Ái.-

A. .- seções, além da presente introdução. A segunda é destinada a registrar
■ considerações quanto à definição de mercado geográfico de distribuição de gás

liqüefeito de petróleo (GLP) envasado defendida pelas Requerentes. Na terceira
seção, são tecidos comentários sobre a importância da marca no mercado de

distribuição de GLP envasado e a granel. Já a quarta aborda a substituibilidade do
GLP pelo gás natural. A quinta, por sua vez, é dedicada a comentar as possíveis
eficiências e sinergias decorrentes da operação. A sexta seção traz comentários
adicionais sobre os argumentos apresentados pelas Requerentes e sobre o impacto

da operação nas condições de concorrência dos respectivos mercados. A última
seção é destinada às considerações finais desta Superintendência.

II.

Da definição de mercado geográfico de distribuição de GLP envasado
defendida pelas Requerentes
Conforme Tabela 9, do item V.5 da apresentação da operação, as

Requerentes defendem a divisão do mercado relevante, na dimensão produto, entre
"envasado" e "a granel". Os produtos compreendidos em cada categoria estão
expressos no item V.1.:

• GLP envasado - vasilhames^ P2 (2 kg); P5 (5 kg); P8 (8 kg);
P13(13 kg).

• GLP a granel - botijões P20 (20 kg), P45 (45 kg), P90 (90 kg)
e tanques com capacidade entre 125 Kg até 60 toneladas,
instalados nos clientes.

É pertinente pontuar que a utilização das denominações "envasado"
e "a granel" difere daquela presente na regulamentação (Resolução ANP n°
49/2016). Tecnicamente, os botijões acima de 13kg também podem ser tratados
como GLP envasado, embora tenham sido englobados na categoria "a granel", de
acordo com a Notificação. A justificativa indicada para essa forma de divisão dos
r>
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Nesta Nota Técnica, os termos "botijão", "vasilhame" e "recipiente transportável" são tidos como

sinônimos.
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^
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mercados relevantes na dimensão produto parece ser o perfil dos consumidores.
Enquanto

o

GLP "envasado" (na

acepção

das

Requerentes) é

utilizado

eminentemente por clientes residenciais individuais, o GLP "a granel" (que inclui
botijões de 20 kg, 45 kg e 90 kg) é vendido a clientes comerciais, condomínios
residenciais (centrais de GLP) e indústrias. Nota-se, portanto, que as definições
"envasado" e "a granel" apresentadas pelas Requerentes baseiam-se em aspectos

econômicos da comercialização do produto, não se vinculando à classificação
prevista na norma da Agência.

Outro fator importante a ser considerado - não mencionado pelas
Requerentes - é a diferenciação de preços praticados pelo principal produtor, a

Petrobras. Historicamente e de modo consistente após a publicação da Resolução

CNPE n° 4/2005, o preço de venda de GLP ex-refinaria^ a ser envasado em botijões
de até 13 kg tem sido inferior ao preço de venda do GLP a ser comercializado em
outras modalidades (botijões de peso superior a 13 kg e a granel).
Na dimensão geográfica, as Requerentes propõem a seguinte

divisão do mercado de distribuição de GLP: envasado, por município; e do mercado
de distribuição de GLP a granel, por estado.
A atividade de distribuição de GLP era regulamentada, até
01/12/2016, pela Resolução ANP n° 15/2005. Tal norma permitia ao distribuidor a
comercialização do GLP envasado por intermédio de postos revendedores

autorizados pela ANP ou diretamente ao consumidor finaP. Assim, o distribuidor de
GLP era expressamente autorizado pela regulamentação anterior a atuar na
atividade de revenda do produto.
O art. 36 da Resolução ANP n° 49/2016 estabelece que "fica vedado

ao distribuidor de GLP autorizado pela ANP o exercício da atividade de revenda de

GLP podendo, contudo, participar do quadro de sócios de revendedor de GLP
autorizado pela ANP". Todavia, em suas disposições transitórias, a resolução em
vigor prevê:

^ A ANP divulga os preços médios ponderados semanais praticados pelos produtores (refinarias,
centrais petroquímicas e formuladores) e importadores de derivados de petróleo no endereço:
littp://vvww.anp.gov.br/wwwanp/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-produtores

^ Situação em que o estabelecimento do distribuidor deveria estar previamente autorizado pela ANP
para o exercício da atividade de revenda, nos termos da Portaria ANP n" 297/2003.
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o distribuidor de GLP em operação, na data de
--- -

--

publicação da presente Resolução, terá os seguintes prazos:
(...)

IV - até 360 (trezentos e sessenta) dias para atender ao art. 36
desta Resolução"

írifcurtoreG nc

^

Desta forma, os distribuidores de GLP em operação em 02/02/2016

- (data de publicação da Resolução ANP no DOU) possuem o prazo de 360 dias para
atender ao novo dispositivo.

Importante observar que, embora a regulamentação anterior
permitisse a venda direta de GLP envasado pelo distribuidor ao consumidor final, os
dados históricos indicam que essa atuação costumava representar uma proporção

pequena dos volumes totais comercializados pelos distribuidores. Assim sendo,
embora a definição de mercado relevante por município possa fazer sentido para a
atividade de revenda, a atividade de distribuição possui outra natureza e a validade
desta proposição para a distribuição merece ser avaliada com mais atenção.
A literatura de defesa da concorrência registra algumas possíveis

abordagens para a definição do mercado relevante. Muitas delas revelam-se em
aplicações práticas do "teste do monopolista

hipotético", consagrado pela

experiência antitruste norte-americana, segundo o qual o mercado relevante seria
definido como o menor grupo de produtos e a menor área geográfica necessários
para que um suposto monopolista estivesse em condições de impor um pequeno
porém significativo e não transitório aumento de preços.

De acordo com DEE (2010)"^, o "Shipment Tesf proposto por Elzinga
& Hogarty (1973)^ baseia-se na idéia de que se há comércio entre regiões de volume
significativo, os mercados provavelmente são integrados. Por outro lado, se o

comércio entre regiões é relativamente pequeno, não se pode excluir que o mercado

relevante integre ambas as regiões frente a um pequeno porém significativo e não
transitório aumento de preços, mesmo que no presente não exista tal comércio.

'* DEE, (2010). Delimitação de mercado relevante - versão pública. Departamento de Estudos
Econômicos - Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Acesso em: 23/05/2017. Disponível !

em:

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-publicacoes-

anexos/delimitacao_de_mercado_relevante.pdf.

'(j

® ELZINGA, Kenneth G.; HOGARTY, Thomas F. lhe problem of geographic market delineation in
antimerger suits. Antitrust Bulietin, v. 18, p. 45-81, 1973.
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No sentido de avaliar a validade da divisão dos mercados de

distribuição de GLP envasado por município, foram levantadas, para o mês de

março de 2017, as vendas de GLP "até P-13" das distribuidoras por localidade de
destino (cliente) e de origem (base). Para cada localidade de destino encontrada, foi
selecionada a localidade de origem de onde partiu o maior volume de produto. A

partir dessas informações® foi elaborado o mapa da Figura 1, cuja interpretação é
fornecida em seguida.

Figura 1 - Origem e destino de GLP envasado até 13 kg, mar/17

Mt
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sito.'

Municípios de Origem
Municipios de Destino

Fonte: ANP (SIMP).

Os pontos pretos no mapa representam os municípios que possuem
base de GLP com vendas declaradas de GLP "até 13 kg". Os municípios coloridos

de uma mesma cor são abastecidos predominantemente pelo mesmo município de

origem. Dessa forma, as "manchas" coloridas representam, de modo aproximado, as
áreas de influência das bases de distribuição.

n

® A planilha contendo a lista de localidades de origem e destino encontra-se anexa a esta Nota
Técnica.
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Observa-se que, em muitos casos, a "mancha" coincide com a área
do estado. Em outros, estados com maior volume de vendas (São Paulo, Minas
í Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul), há mais de uma

íhmcipooitiüi mancha e maior-quantidade de municípios com bases. Provavelmente, a maior
'densidade de consumo possibilita que mais bases atinjam a viabilidade econômica.
E, possivelmente, os custos de transporte sejam mais decisivos sobre a
competitividade do serviço.

- -

Dado o possível viés do "Shipment Tesf descrito anteriormente, as

informações sintetizadas na Figura 1 podem não ser conclusivas para indicar a
definição geográfica mais adequada de mercado relevante, porém, apontam
fortemente para a invalidado da divisão municipal na definição de mercado relevante

de GLP "até 13kg", uma vez que diversos municípios vizinhos são atendidos
predominantemente pelas bases localizadas em um dado município.

111.

Da importância da marca no mercado de distribuição de GLP envasado e
a granel

Conforme exposto, o suprimento de GLP^ ao consumidor é realizado
nas modalidades granel e envasado. Nessa última modalidade, predominam os

recipientes transportáveis® com capacidade de 13 quilogramas, que correspondem a
cerca de 70% do GLP comercializado no mercado®, sendo sua principal utilização no
uso doméstico.

Atualmente, estima-se que existam aproximadamente 109 milhões

de botijões de 13 kg em circulação no mercado. A Petróleo Brasileiro S.A. -

Petrobras responde por 99% do fornecimento interno do produto^®, seja por

^ o GLP é comercializado no estado líquido e torna-se gasoso em pressão atmosférica e temperatura
ambiente. Em um botijão de 13kg, por exemplo, cerca de 85% do GLP encontra-se em estado líquido
e 15% no estado gasoso, o que garante a segurança de forma a garantir a pressão no interior do
cilindro.

® Embora a definição de recipientes transportáveis compreenda a capacidade volumétrica de até 250
quilogramas, em geral, a prática do mercado de GLP é a de transporte manual de recipientes de até ^
90 quilogramas. Apenas os recipientes com capacidade superior a 250 quilogramas são definidos Up •

como estacionários.

^

® Fonte: SIMP/ANP.

/

Fonte: ANP.

®

V

produção doméstica ou via importação, conforme será comentado também na
subseção VI.3

A atividade de distribuição de GLP é realizada, atualmente, por 20
empresas autorizadas pela ANP, sendo que sete delas atuam apenas no segmento

a granel. A atividade de revenda de GLP, por sua vez, conta com cerca de 66 mil

agentes revendedores autorizados. Os cinco maiores grupos de distribuição
(Ultragaz, Liquigás, Supergasbras, Nacional Gás Butano e Copagaz) respondem

conjuntamente por 93% das vendas de GLP no Brasil^\ Empresas como Copagaz,
Fogás, Consigaz e Amazongás possuem grande participação em determinados
estados.

Relevante apontar que essa configuração de market share na

distribuição de GLP no Brasil permanece praticamente inalterada há cerca de dez
anos e deve-se, ao menos em parte, às condições estruturais históricas do setor,
que serão comentadas na subseção I I 1.1.

A preservação de marcas tradicionais após atos de concentração é
um indicativo da importância da marca junto aos consumidores locais e de que esta

seja um instrumento efetivo de competição^^. O papel da marca na dinâmica
concorrencial do mercado de GLP será tratado na subseção III.2.

Além disso, conforme será detalhado na subseção III.3, o mercado
de GLP envasado conta ainda com uma peculiar estrutura de logística reversa, uma

vez que a comercialização é baseada em recipientes retornáveis e cada
distribuidora, embora receba recipientes vazios de qualquer marca, só pode
1

comercializar botijões de sua própria marca .

III. 1 - Contextualizaçâo histórica do GLP no Brasil

" Fonte: SIMP/ANP. Período de referência: de janeiro a abril de 2017. Em anexo ao Ofício n.°
062/2017/SDR, de 29/05/2017, foram encaminhadas as vendas por distribuidora e município de
destino entre 2012 e 2016.

Atualmente a Ultragaz faz uso de onze marcas diferentes em todo o Brasil. A SHV e a Nacional
Gás utilizam dez cada e a Liquigás, cinco.
De acordo com a Resolução ANP n° 49/2016:
"Art. 26. O distribuidor de GLP somente poderá:

/I

■ ■ Lk
II(■■■)- comercializar GLP em recipientes transportáveis de GLP ou para abastecimento de recipientes^
estacionários de GLP, de sua própria marca ou de terceiros, desde que possua contrato de direito de
uso da marca homologado pela ANP."
-7
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A evolução da configuração jurídico-lnstitucional do segmento de
GLP no Brasil, bem como as características inerentes à comercialização do produto,

guardam especificidades que contribuíram para uma estrutura de distribuição
oligopolizada e atomizada na revenda.

Segundo Guaglianone (1987)^'', o Brasil foi um dos pioneiros na
utilização do GLP na década de 1930. Em 1937, a Empreza Brasileira de Gaz a
Domicílio insere no mercado os primeiros botijões de GLP vendidos no país. Já

renomeada, a Ultragaz manteve-se monopolista na distribuição de GLP no Brasil até
1946, quando então ingressou no mercado a multinacional Gás-Esso. Em 1951,

surge a Norte Gás Butano. Ainda nesta década, chegam ao Brasil as italianas
Liquigás, Heliogás e Pibigás.
Com o início da operação das primeiras refinarias brasileiras em
1955, novas empresas como a Copagaz, Minasgás, Paragás, Plenogás, Gasônia,
Fogás e Petrogaz se credenciam e o GLP entra definitivamente no cotidiano da

população brasileira. Nas décadas de 60 e 70, novas empresas como a Onogás,
Servgás, Gasbel, Bahiana/Brasilgás e Multigás surgiram no mercado. As empresas

de capital estrangeiro deixaram o setor, restando apenas a então Agip Liquigás.
No mesmo período em que se iniciou a distribuição de GLP no país
foi criado o Conselho Nacional do Petróleo (CNP). O primeiro ato normativo que

consolidou o marco regulatório aplicável ao segmento de GLP foi a Resolução CNP
n° 13/1976. Segundo este, o CNP cumpria o papel de órgão central do chamado
"Sistema de Distribuição de GLP", com poderes para planejar, coordenar e controlar
as atividades do setor, o que compreendia, entre outras atribuições: a fixação dos
preços e marqens de comercialização em todas as etapas da cadeia produtiva; a
definição do número desejável de distribuidores de GLP em operação no país, bem
como

sua

localização,

volumes

processados

e

rotinas

contábeis;

e

o

estabelecimento das condições de entrega do produto ao consumidor final. O
regulamento do CNP não identificava o segmento de revenda como uma atividade

ck.

f
GUAGLIANONE, J. Os pioneiros do GLP: meio século de historia. São Paulo. 1987.

ik ^

independente, tratando o atendimento do consumidor final como responsabilidade

dos próprios distribuidores^®.
Com a extinção do CNP e transferência parcial de suas funções ao
DNC, foi editada nova regulamentação para o setor, a Portaria MINFRA n° 843/
1990, que flexibilizou a maioria das regras vigentes. Embora mantivesse o controle
de preços e as restrições quantitativas no suprimento de GLP por parte dos
produtores e importadores, a mencionada Portaria simplificou os requisitos para o
estabelecimento de novos distribuidores, abolindo regras de localização (ou seja,

permitindo às empresas operar em qualquer região do pais), bem como as normas

disciplinadoras das condições de entrega do produto ao consumidor final. Em
particular, a norma (arts. 7° e 8°) identificou a revenda como atividade acessória à

distribuição, tornando cada distribuidor responsável por credenciar seus postos de
revenda, cabendo-lhe

apenas

informar ao

DNC, mensalmente, todos os

credenciamentos e descredenciamentos ocorridos no mês anterior^®.
Finalmente, com a criação da ANP, teve início uma nova etapa no

desenvolvimento do segmento de GLP. Além de ampliar a liberalização do

segmento, com a retirada de regras intervencionistas ainda existentes, a Portaria
ANP n° 203/1999^^ e, posteriormente, a Resolução ANP n° 15/2005 deixaram de
lado o controle excessivo das atividades das empresas, concentrando-se em regras

que promovessem a livre iniciativa e, ao mesmo tempo, garantissem a segurança
dos consumidores (especialmente no que se refere aos recipientes transportáveis de
GLP)e o combate à informalidade na revenda.

Do ponto de vista da atividade de revenda, o principal avanço
normativo foi o reconhecimento da atividade de forma independente da distribuição,

por meio da Portaria ANP n° 297/2003^®, a qual não apenas passou a exigir que os
revendedores de GLP tivessem autorização própria - e não fossem apenas agentes

BRASIL. Resolução Conselho Nacional do Petróleo (CNP) n° 13, de 14 de dezembro de 1976.
Publicada no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 1977.

BRASIL. Portaria MINFRA n" 843, de 31 de outubro de 1990. Publicada em T de novembro de
1990.

BRASIL. Portaria ANP n° 203, de 30 de dezembro de 1999. Publicada no Diário Oficial da União
em 31 de dezembro de 1999.

BRASIL. Portaria ANP n° 293, de 18 de novembro de 2003. Publicada no Diário Oficial da União
em 20 de novembro de 2003.
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cadastrados pelos distribuidores -,mas permitiu que um revendedor pudesse operar

com mais de um distribuidor, criando o conceito de revenda multimarcas^®.
Atualmente, de

acordo com

a

regulamentação

vigente, os

revendedores de GLP podem optar por: firmar contratos de exclusividade com
apenas uma distribuidora de GLP (revendedor vinculado); ou comercializar botijões
de GLP de um ou mais distribuidor, sem, entretanto, ostentar marca(s) comercial(is)
de distribuidor (revendedor independente).
Na cadeia de GLP, a interdependência observada entre os

segmentos de distribuição e revenda tende a ser menor do que aquela observada
em outros ramos da indústria de petróleo, notadamente a cadeia de combustíveis

líquidos automotivos. Um dos motivos é o fato que o investimento inicial necessário
para a atividade de revenda de GLP é significativamente inferior àquele observado
para a atividade de revenda de combustíveis líquidos, o que torna o revendedor

menos dependente de financiamento e de equipamentos provenientes do
distribuidor para iniciar suas atividades.

III.2-0 papel da marca na dinâmica concorrencial do mercado de GLP
A dinâmica concorrencial no mercado de distribuição de GLP é
pautada, mormente, pelas características do produto, por sua logística e pelos
regramentos dispostos no atual marco regulatòrio do setor. Como se sabe, o GLP é

um produto homogêneo, cuja qualidade do gás, diferentemente do que ocorre com o
mercado de combustíveis líquidos, não é, a princípio, fator preponderante de
escolha.

Em grande medida, o consumidor de GLP, mesmo o industrial, tem a

percepção de que se trata de um produto com baixos riscos de adulteração nas suas

especificações técnicas, como ocorre com a gasolina, por exemplo. Nesse sentido,
uma empresa distribuidora, a fim de se destacar sobre seus concorrentes e fidelizar

Note-se que havia uma distinção conceituai entre o posto bandeira branca da revenda de
combustíveis líquidos e o revendedor multimarcas da revenda de GLP: enquanto ao primeiro é ó
vedada a exibição da marca comercial de qualquer distribuidora de combustíveis, ao segundo era

•

permitida a exibição da marca comercial de todas as distribuidoras com as quais operava. Todavia, ^
na regulamentação vigente o conceito de revendedor independente aproxima-se do de posto
bandeira branca.
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clientes, geralmente oferece serviços diferenciados, investe na segurança e
manutenção dos cilindros, traça estratégias de comunicação e marketing.
Não podemos apontar a marca da empresa distribuidora de GLP
como fator decisivo na dinâmica concorrencial, embora a reputação da empresa seja

considerada nesse mercado e haja algum grau de fidelização à marca. Ferreira

(2008)^° e Longhi et

(2014) observaram que fatores intrinsecamente ligados à

atividade de revenda, como rapidez na entrega, disponibilidade do produto e

localização são os que mais influenciam na escolha do consumidor final do GLP
envasado em botijões de 13 kg. Itens como a marca, qualidade do botijão e até

mesmo preço são considerados menos importantes na escolha por tais
consumidores, ainda que grandes diferenças de valores tenham o potencial de
alterar a escolha do consumidor, principalmente de baixa renda. Por outro lado, as
distribuidoras de GLP adquirem uma boa reputação de sua marca seguindo as

normas de segurança na comercialização do produto, abastecendo de forma regular
os pontos de revenda e adotando estratégias de marketing.

II1.3 - A importância da marca nos aspectos de segurança dos recipientes
transportáveis para GLP

A presença da marca gravada em alto relevo nos botijões
comercializado

no

país

representa, de

um

lado, fator fundamental de

responsabilização das empresas em casos de incidentes de segurança e, de outro
lado, uma eventual sinalização de confiança para o consumidor. Esse vínculo
incentiva investimentos das distribuidoras na manutenção dos vasilhames que levam

sua identificação impressa, de forma a conferir diferenciação à sua marca no
mercado.

Tendo em vista a inflamabilidade e a capilaridade de uso do GLP, é

imperativo que toda a cadeia de comercialização e circulação desse produto garanta

o cumprimento das normas técnicas e administrativas que objetivem dotar da devida

segurança os recipientes que levam o produto aos milhões de residências e m

1
Ferreira, T. Ações Estratégicas de Marketing - Filial Ultragaz Passo Fundo/RS. UFRGS. 2008.

Longhi, F. T. et ai. Estudo do Perfil de Consumo de Gás Liqüefeito De Petróleo no Município
de Mineiros-Go. Unifimes. 2014.
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comércios brasileiros. Deve-se ressaltar, pois, que um recipiente de GLP utilizado de
forma indevida, que não atenda aos requisitos mínimos de segurança, em mau

estado de conservação ou, ainda, com alguma falha de fabricação, tem significativo
potencial de ocorrência de acidentes, envolvendo, inclusive, perdas humanas.

- Nesse sentido, é inquestionável a importância do estabelecimento

X

de regras que assegurem os requisitos adequados para a fabricação, o
armazenamento e a verificação, manutenção e validação do estado de conservação

dos recipientes transportáveis para GLP, visando garantir a segurança dos agentes
envolvidos e dos consumidores. O serviço de inspeção e validação de uso desses
recipientes é chamado requalificação, e está sujeito às normas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no âmbito do Sistema Brasileiro de
Certificação, cuja normatização é incorporada ao marco legal da ANP como um dos
requisitos mínimos para a comercialização no Brasil do GLP envasado em
recipientes

transportáveis.

O

processo

de

requalificação

dos

recipientes

transportáveis de aço é normatizado pela ABNT NBR 8865.

Até a década de 1990, o mercado de GLP não possuía um programa
voltado para a segurança dos botijões. As distribuidoras não eram estimuladas a
zelar pela qualidade dos recipientes, uma vez que era permitido, a outras
distribuidoras, o livre envase e comercialização, sem consenso prévio do distribuidor
detentor da marca. No ano de 1996 foi assinado o "Código de Auto-Regulamentação
Relativo ao Envasilhamento, à Comercialização e à Distribuição de Gás Liqüefeito
de Petróleo - GLP". A Resolução ANP n° 15/2005 corroborou a responsabilidade do
distribuidor de GLP pela requalificação dos recipientes transportáveis de sua marca,
ou sob sua responsabilidade. A distribuidora deve estampar em alto relevo sua
marca no corpo do botijão.

No mercado a granel, a instalação e a manutenção das instalações
estacionárias de GLP (consumidores industriais) ou das centrais de GLP
(geralmente restaurantes e condomínios) também são de responsabilidade das

distribuidoras. Esse mercado caracteriza-se pela distribuição de GLP por meio de
caminhões-tanque.
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IV.

Da substituibilidade do GLP pelo gás natural
Em sua Notificação, as Requerentes alegaram que:

(i)

"o gás natural canalizado ("gás natural" ou "GN") pode ser
considerado um produto substituto do GLP, pois ambos são
combustíveis fósseis usados para produzir calor. Essa

substituição é perfeita no mercado de distribuição de GLP a
granei e parcial no mercado de distribuição de GLP
envasado"]

(ii)

"o GN e o GLP são substitutos entre si na maioria das
aplicações", o que "justifica a inclusão do GN nos mercados

relevantes da operação em que exista a oferta do produto"]
(iii)

"a competição entre GLP e GN é explicitada por quatro
alavancas de pressão competitiva:" (a) "competição por

clientes;" (b) "viabilidade econômica (equiparação financeira

entre os dois produtos para o consumidor)"; (c) "migração de
clientes (entre as duas fontes energéticas)"; e (d) "redução no
volume de vendas de GLP em áreas em que houve entrada
de gás natural".

Antes de avaliar as informações prestadas pelos Requerentes, fazse necessário tecer alguns comentários sobre os produtos.

O GLP é, essencialmente, composto por dois gases extraídos do

petróleo, o butano e o propano^^. O GLP pode ser produzido em: refinarias.
Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) e Centrais de Matéria-Prima
Petroquímica.

De acordo com a Resolução ANP n° 49, de 30/11/2016, a atividade

de distribuição de GLP é considerada de utilidade pública e compreende aquisição,
armazenamento, envasilhamento, transporte, comercialização e controle de

qualidade de GLP, assim como a assistência técnica ao consumidor.

A referida Resolução classifica, ainda, os recipientes de GLP em
estacionário e transportável. O primeiro, diz respeito ao recipiente fixo com

capacidade nominal superior a 250 kg de GLP para ser abastecido no local da ^

instalação. Já o segundo, com capacidade nominal de até 250 kg de GLP, LI
Pode também conter, minoritariamente, outros hidrocarbonetos, como o etano.
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regulamentado pelo Inmetro, é abastecido em base de engarrafamento ou no local
da instalação, através de dispositivos apropriados para este fim.
Conforme já abordado na seção II, as requerentes consideraram, em
sua apresentação, "GLP envasado" como sendo aquele que compreende
vasilhames até 13 kg e "GLP a granel" todos os outros com capacidade acima de 13
kg, além é claro, da modalidade a granel propriamente.

O GLP P13 é essencialmente utilizado para cocção de alimentos,
além de ser o recipiente de GLP mais utilizado no Brasil. Por seu turno, o GLP a
granel é utilizado em residências, condomínios residenciais, unidades institucionais e
estabelecimentos comerciais e industriais. O GLP pode ser transportado pelos
modais rodoviário, dutoviário, ferroviário e aquaviário (fluvial, marítimo ou lacustre).
O gás natural (GN) é uma substância composta por hidrocarbonetos

que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais. É
essencialmente composto pelos hidrocarbonetos metano (CH4), com teores acima
de 70%, seguida de etano (CaHe) e, em menores proporções, o propano (CsHs),
usualmente com teores abaixo de 2%.

O GN pode ser classificado em duas categorias: associado e não

associado^^. O GN produzido no Brasil é predominantemente de origem associada
ao petróleo e se destina a diversos mercados de consumo, sendo os principais, a
geração de energia termelétrica e os segmentos industriais. Além disso, uma vez
produzido, o GN se distribui entre diversos setores de consumo, com fins
energéticos e não energéticos: utilizado como matéria-prima nas indústrias
petroquímica (plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes (uréia,

amônia e seus derivados), veicular, comércio, serviços, domicílios entre outros^'^.
De acordo com Almeida e Ferraro (2013)^^, a reduzida penetração
do GN nos segmentos residencial e comercial pode ser explicada por: (i)

especificidades climáticas do Brasil, que reduzem a necessidade de utilização do
energético na calefação; (ii) elevados subsídios historicamente dados ao GLP; e (iii)
o gás associado é aquele que, no reservatório geológico, se encontra dissolvido no petróleo ou sob
a forma de uma capa de gás. O gás não associado é aquele que está livre do óleo e da água no
reservatório; sua concentração é predominante na camada rochosa, permitindo a produção .
basicamente de gás natural.
Fonte http://wvvw.anp.qov.br/vvwwanp/qas-natural .

ALMEIDA, E. F. e FERRARO, M. C. Indústria do Gás Natural: fundamentos técnicos e

econômicos. Rio de Janeiro: Synergia: FAPERJ lE/UFRJ: UFF, 2013.
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elevados Investimentos necessários para instalação de gás canalizado em
tiabitações já construídas.
Assim, o

mercado

brasileiro

de

GN

deve

se

desenvolver

preferencialmente em regiões onde exista potencial para associação com outros

mercados, especialmente o segmento comercial. Entre as principais oportunidades
para o GN nesse setor tem-se o uso para resfriamento de ar e a substituição do GLP
consumido para cocção e aquecimento de água (Almeida e Ferraro, 2013).
A ANP regula o mercado de GLP, porém o mercado de GN é

regulado por esta Agência somente até os citygates (pontos de entrega), onde
passam a ser regulados pelos Estados, ou seja, o upstream e o midstream possuem
regulação federal, enquanto o downstream, regulação estadual.
Diante do exposto, constata-se que o GN e o GLP têm origens e

aplicações (usos) similares. Nesse sentido, podem ser considerados substitutos do
ponto de vista energético. No entanto, para se ter uma idéia do grau de substituição
na ótica concorrencial, outras questões devem ser consideradas, destacando-se (i) a
rede de dutos de distribuição existente; (ii) restrições legais de uso do GLP; (iii)

parcela do mercado de GLP comercializado em botijões até P13 e a granel; (iv)
custos de troca e destroça; (v) poder aquisitivo e tipos de uso.

Em relação ao primeiro tópico, só faz sentido cogitar a possibilidade
de substituição entre GLP e GN em localidades atendidas pela rede de dutos das

empresas que atuam na distribuição de gás natural nos Estados. De modo geral,
essa rede encontra-se mais desenvolvida em mercados concentrados dos distritos

industriais^®, situados em torno das regiões metropolitanas das grandes capitais do

país^^. Mesmo nessas regiões, há de se considerar os demais itens mencionados, a
fim de se avaliar o grau de substituibilidade entre estes produtos
A existência de restrições legais ao uso de GLP, por exemplo,

inviabiliza a substituição entre os produtos. A Lei n° 8.716, de 08/02/1991, por

exemplo, estabelece como crime à ordem econômica, o uso de GLP em motores de

qualquer espécie, saunas, caldeiras, aquecimento de piscinas ou para fins

A ANP não dispõe de informações sobre a abrangência das redes de distribuição, que, talvez, '[,

possam ser obtidas junto aos órgãos reguladores estaduais.
^
ALVEAL, C., BORGES, H., 2001. "Indústria Brasileira de Gás: Rumos Recentes e Perspectivas". In: "
Cenários Macroeconômicos e Estudos Setoriais. Rio de Janeiro, Projeto lE/UFRJ - PREVI.
j"y,
-2

á

'

automotivos . Essas proibições estão ainda previstas na Resolução ANP n°

49/2016, em seu artigo 33^®.
A mesma Resolução, em seu artigo 34, autoriza os distribuidores a

fornecer GLP para uso industrial, em caráter excepcionai^. Depreende-se, portanto,
que o principal uso do GLP é para cocção de alimentos, como corroboram os dados

disponíveis do setor. No ano de 2015, por exemplo, 72%^^ da movimentação de GLP
foram realizadas por meio de botijões PI3, o restante foi movimentado na forma a
granel ou em outros recipientes transportáveis de GLP.
As próprias Requerentes afirmaram que a substituição entre GLP e

GN seria perfeita no mercado de distribuição de GLP a granel e parcial no mercado

de distribuição de GLP envasado^^ (classificados como até 13 kg). Reconhecem,
portanto, que o grau de substituibilidade seria menor no segmento envasado (que
corresponde à maior parcela de vendas no mercado de GLP) do que no segmento a
granel.

Além das restrições já mencionadas e dos dados apresentados, há
leis municipais e estaduais que vedam a utilização de botijões de GLP em
edificações nas localidades atendidas pela rede de distribuição de gás natural. Isso
ocorre, inclusive, em locais onde a rede de distribuição de gás canalizado é mais
desenvolvida (como Rio de Janeiro e São Paulo).
No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, essa vedação ocorre
desde o ano de 1976, com a entrada em vigor do Decreto Lei n° 897, de 21 de
setembro, que dispõe em seu artigo 144;

Disponível em: http://www.planalto.aov.br/ccivil 03/leis/L8176.htm. Acesso: 23/06/2017.

Art. 33. É vedado o uso de GLP em: I - motores de qualquer espécie, inclusive com fins
automotivos, exceto empilhadeiras e equipamentos industriais de limpeza movidos a motores de
combustão interna; II - saunas; III - caldeiras; e IV - aquecimento de piscinas, exceto para fins
medicinais.

Art. 34. Os distribuidores de GLP ficam autorizados a fornecer GLP para uso industrial, em caráter
excepcional, sem prejuízo do disposto no art. 33 desta Resolução, desde que observadas as

■,

como combustível que não possa, por motivos técnicos, ser substituído por outro insumo energético;

j

seguintes condições: 1 - quando insumo essencial ao processo de fabricação; II - quando utilizado 01

e III - quando indispensável para a preservação do meio ambiente.

j!

Fonte: Nota Técnica Conjunta n° 003/2016-GDC-SAB-AssessoriaDIR.
Vide inicio deste tópico.
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"Nas edificações dotadas de instalações internas situadas em ruas
servidas por gás canalizado não será permitida a utilização de gás
em botijões ou cilindros."

O Município de São Paulo, por meio do Decreto n° 24.714, de
07/10/1987, impõe a mesma vedação à utilização de botijões de GLP, como
mencionado no site da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de

São Paulo (Arsesp)^^:
"O Decreto também prevê que não será permitida a utilização de
gás em botijões ou cilindros nas edificações que disponham de
instalação interna de gás canalizado, situadas em logradouros já
servidos por rede de distribuição de gás canalizado."

Outro fator a ser considerado são os custos envolvidos na troca de

um combustível por outro. O consumidor não pode, simplesmente, decidir utilizar
GLP em um dia e GN no outro. Há adaptações que precisam ser realizadas, tanto

nas edificações quanto nos equipamentos. Ou seja, há um custo relacionado á troca
{switching cost).
Não se trata apenas de custos financeiros, que podem até não ser

muito elevados^'^. Outras variáveis devem ser consideradas, como por exemplo;
tempo e esforço requeridos para a realização das adaptações necessárias á
mudança.

Embora as Requerentes afirmem que diante de um eventual

aumento de preços no GLP a granel, todos os clientes poderão substituí-lo pelo GN,
elas admitem a existência de custos e a necessidade da realização de ajustes em

instalações e equipamentos. Apesar de considerarem que esses custos não são

significativos, alegam que variam de estado para estado. Ressaltam, ainda, a
freqüente migração entre GLP e GN e vice-versa:
Disponível em: http://www.arsesp.sp.qov.br/SitePaqes/espaco-da-prefeitura/leqislacao-municipaluso-de-qas.aspx. Acesso: 23/06/2017.

A Agência não dispõe de informações sobre o custo para a realização da troca de GLP pelo GN,

nem do dispêndio que seria necessário para a operação inversa. O kit para a conversão de um fogão, ^
por exemplo, ficaria em torno de R$ 186,99 (http://loia.brastemp.com.br/kit-de-conversao-de-qas-qlp- s j-'
qn-oriqinal-wl 0316585/p), além de outras adaptações que venham a ser necessárias (aquecedores \j
de água, por exemplo)

.
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"A substituição entre o GLP e o GN pode ser considerada perfeita
no segmento a granel. Diante de um eventual aumento de preços
no GLP a granel, todos os clientes poderão substituí-lo pelo GN
realizando ajustes nas instalações e nos equipamentos,

'

'

-

devido à diferença do poder calorifico entre os dois produtos.

-

Os custos para a conversão dependem do Estado onde ela
acontece, sendo Importante para decisão de troca de um gás por

-

outro, principalmente nos segmentos comercial e Industrial. No
entanto, observa-se que esses custos não são significativos,

conforme indicado na tabela da página anterior e na freqüente
migração entre GLP e GN, e vice-versa."(grifes nossos)

Quanto à menção a uma freqüente migração entre os produtos, a

ANP não dispõe de dados para confirmar ou refutar a afirmação. É fato que as
migrações ocorrem, mas não há dados para verificar com que freqüência.
Supõe-se, no entanto, que a escolha pelo combustível não seja
pautada em flutuações de preços de curto prazo, sendo considerado, no momento
da escolha, um horizonte de médio e longo prazo. Dadas as adaptações necessárias
para a conversão, não é razoável supor que os agentes trocarão continuamente de
combustível de acordo com as flutuações de curto prazo no preço dos produtos.
A subseção 11.2 da Notificação da operação apresentada ao Cade,
no qual as Requerentes se manifestam quanto à possibilidade de substituição entre

GLP e GN, corrobora essa linha de argumentação. Nessa subseção fica claro que a
migração de GLP para GN envolve modificação estrutural na residência do

consumidor para a conexão com o duto de distribuição. Afirmam ainda que, em
geral, o consumidor que migrou para o GN não retorna imediatamente ao GLP.

"No mercado de GLP envasado, a substituição entre o GLP e o
GN também ocorre. Diante de um eventual aumento de preços no
GLP envasado (botijões P-13), os clientes podem

migrar

rapidamente para o GN após a modificação estrutural na

residência do consumidor para a conexão com o duto de f\
distribuição. Em geral, o consumidor que migrou para o GN '
18

não retoma imediatamente ao GLP. Essa migração é observada
somente em um momento futuro e em mercados considerados

maduros ou em declinio (como é o caso do Estado do Rio de
Janeiro), onde o consumidor tem retornado ao GLP em razão do

seu preço ser mais baixo)^^ (Gritos nossos)
Por fim, vale a pena mencionar que, a depender do poder aquisitivo
do demandante ou do uso a ser dado ao produto, o gás natural pode não ter o GLP

como principal concorrente ou "substituto técnico", uma vez que pode ser substituído
por uma série de outros combustíveis. Para o uso termoelétrico, por exemplo, o
principal combustível que compete com o GN é o óleo combustível.
O mesmo pode ser dito do GLP. Em zonas rurais, com acesso mais
fácil à lenha e menor poder aquisitivo do consumidor, o GLP tem na lenha o principal
concorrente ou "substituto técnico" para uso na cocção de alimentos. Por outro lado,
nas classes de renda mais elevada, a utilização do gás natural para cocção de

alimentos tem sofrido elevação significativa (são consumidores que, em geral,
residem em áreas atendidas por redes de gás canalizado, são menos sensíveis a

variações de preço e aos custos envolvidos para efetuar a troca, e, dificilmente
retornarão ao GLP, dada a comodidade oferecida pelo GN).

Diante do exposto ao longo desta subseção, nota-se que o GLP e o

GN têm usos comuns, podendo ser considerados substitutos do ponto de vista

energético. Tal fato, no entanto, é influenciado pelo poder aquisitivo do demandante

engloba adaptações em edificações e/ou em equipamentos que envolve custos (não
apenas financeiros).

Em tese, a opção do consumidor por um desses combustíveis não
estaria embasada em flutuações de preços no curto prazo. Não é razoável supor que
o consumidor resolva substituir um produto por outro de modo recorrente e em
intervalos curtos de tempo.

Trata-se de um caso a ser verificado, uma vez que, como mencionado ao longo deste tópico, há um
Decreto-Lei estadual, proibindo a utilização de gás em botijões ou cilindros nas edificações que

disponham de instalação interna de gás canalizado, situadas em logradouros já servidos por rede de
distribuição de gás canalizado.

í
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V.

Das possíveis eficiências e sinergias decorrentes da operação
Com base nas características do mercado considerado, a ANP

consegue antever, em termos gerais, os seguintes tipos de ganhios de eficiência e
sinergias advindas da operação.

V.1 - Redução nos custos de administração/gestão do negócio
De acordo com a teoria econômica tradicional, é esperado que tiaja
redução de custos derivada de ganfios de eficiência gerenciais na medida em tiá
aumento da escala de produção de determinada empresa, desde que ela esteja
operando a níveis abaixo da escala ótima. Logo, é esperado que, no caso da
aquisição da Liquigás pela Ultragaz, a empresa resultante experimente ganhos de
eficiência derivados, por exemplo, de redução de pessoal e otimização das equipes

dos setores comerciais, jurídicos entre outros, a fim de evitar duplicação de funções.

V.2- Redução no custo de destroça do botijão
De acordo com o artigo 29 da Resolução ANP n°49/2016, o
distribuidor de GLP deverá efetuar a destroça de recipiente transportável vazio de
outra marca de distribuidor no atendimento ao revendedor de GLP. Dado que, com a
operação em questão, a Liquigás e a Ultragaz passariam a ser uma única

distribuidora, eliminar-se-iam os custos associados á destroça dos botijões de
ambas as marcas entre si, bem como eventuais outros custos associados ao
cumprimento da obrigação imposta pelo artigo 29.

V.3- Redução nos custos de operação/manutenção das bases
Em mercados nos quais a Ultragaz e a Liquigás atuam e possuem,

ambas, bases de produção individuais suficientemente ociosas, há a possibilidade

de otimização das operações e uso dos espaços com redução de custos pelo
fechamento de uma das bases e concentração em apenas uma delas das atividades
comerciais da nova empresa. Lembrando aqui que há ganhos de escala para a
empresa ao aumentar o tamanho da planta produtiva na medida em que o staff de

manutenção, bem como materiais utilizados para reposição e conserto de máquinas
e peças para manutenção crescem menos que proporcionalmente ao aumento da
capacidade de produção da planta.

Saliente-se, entretanto, que eventual encerramento de contrato de

cessão de espaço para terceiros em determinada base de distribuição, resultante do
fechamento da base ou da expansão das atividades de uma das requerentes,

embora faça sentido sob a ótica da otimização econômica da empresa, pode
acarretar efeitos danosos sobre a estrutura de mercado. Nesse contexto, a ruptura

da cessão de espaço pode significar a redução de participação - ou mesmo a

eliminação - de uma empresa no mercado considerado e conseqüente aumento no

grau de concentração no mercado. A Tabela 1 do Anexo 1 traz a relação de
contratos de cessão de espaço de GLP vigentes em março de 2017, tendo a
Ultragaz ou a Liquigás como cedentes e terceiros como cessionários.

V.4- Otimização de rotas de transporte e redimensionamento de frota
A nova empresa poderá otimizar suas operações na medida em que

poderá contar com a rede de distribuição de ambas as empresas. O aumento na
escala de atuação da nova empresa permitirá utilização mais eficiente dos dutos de

transporte, quando a coleta do GLP na refinaria for feita por este modal para a base
de envasilhamento, assim como melhor utilização da frota de caminhões quando o
modal utilizado for o rodoviário. Por sua vez, também é esperado que ocorram

ganhos de eficiência derivados da reprogramação do transporte de GLP entre as
bases de distribuição e os revendedores e consumidores finais (logística
secundária), com a redução das distâncias. Da mesma forma, dado o maior volume
comercializado também se espera a utilização mais eficiente da capacidade de
transporte dos caminhões nesta etapa logística.

V.5- Maior liberdade de contratação e renegociação de contratos

Com a concretização da operação proposta, a Liquigás deixaria de
ser controlada pelo grupo Petrobras e, consequentemente, ganharia maior liberdade

para contratação, uma vez que não estaria sujeita a regras e princípios impostos
pelo Decreto n° 2.745/1998, que incide sobre as compras e contratações realizadas

pela Petrobras e suas subsidiárias. Adicionalmente, a nova empresa, por ter maior ^

escala de operação, também poderia negociar maiores descontos em serviços de^
fornecedores.

,
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VI.

Comentários adicionais

Nesta seção são tecidos outros comentários sobre os argumentos
apresentados pelas Requerentes e sobre o impacto da operação nas condições de
concorrência dos respectivos mercados.

VI. 1 - Variações no grau de concentração
Entre os itens 120 a 125 da Notificação são apresentados pelas
requerentes dados referentes aos impactos concorrenciais da operação. Com base
nos mesmos, nota-se que, mesmo adotando-se as premissas de estimativa de

participação de mercado^^ e de definição de mercado relevante estabelecidas pelas
empresas, a

operação

acarreta

expressivas e abrangentes variações de

concentração horizontal.
Tomando-se em conta o segmento de GLP envasado, a operação

atingiria 3.191 municípios, dos quais haveria concentração horizontal em 1.419,
cerca de 25% do municípios brasileiros, sendo que todos eles teriam HHI acima de

1.500 pontos (a maior parte deles acima de 2.500 pontos) anteriores à operação.
Além disso, a operação, segundo as requerentes, acarretaria variações de HHI
superiores a 100 pontos em quase todos estes municípios. Já no segmento a granel
a operação atingiria 25 estados, dos quais haveria concentração horizontal em 22,
sendo que todos eles teriam HHI acima de 1.500 pontos (a maior parte deles acima
de 2.500 pontos) anteriores à operação. Tais números fornecidos pelas requerentes
denotam expressivos impactos da operação sobre o grau de concentração, podendo

o Gade verificá-los a partir dos dados completos enviados pela ANP e de definições
de mercado relevante eventualmente distintas.

VI.2- Estimativa de crescimento

No item 126 do Anexo I apresentado pelas requerentes são
apresentadas estimativas de crescimento de oferta e demanda de GLP produzidas
pela EPE, até o ano de 2025. Destaque-se nos números a estimativa de baixo
crescimento da demanda, ano após ano. Esse comportamento da demanda é
condizente com o histórico: de 2006 a 2016, as vendas totais de GLP pelas

r

t> .
As requerentes não têm acesso aos dados de vendas de outras distribuidoras por município.

distribuidoras cresceram, em média, 1,3% ao ano^^. Tal fato opera em desfavor da
possibilidade de entrada nesse mercado e é compatível com as informações

prestadas nos itens 224 a 226 da Notificação, em que se afirma que, nos estados de
maior demanda pelo produto, os mercados encontram-se maduros ou em declínio,
tanto na modalidade envasado quanto na modalidade a granel.

VI.3- Preponderância da Petrobras na oferta de GLP
O item 131 destaca a preponderância da Petrobras na oferta de

GLP, seja como produtora ou como importadora. A Petrobras atualmente é

monopolista de fato na oferta do GLP e, em sua prática comercial, verifica-se a

prática de preços diferenciados para o gás a ser envasado em botijões até 13 kg
(PI3) em relação ao restante do GLP. O preço médio de GLP fornecido pela
Petrobras a cada distribuidora depende, portanto, do perfil de comercialização de
cada empresa (PI 3 e "outros").

É comum os agentes alegarem dificuldades para investimentos em
infraestrutura de importação devido á forte presença do produtor e as incertezas

geradas pela sua política de preços. Isso é corroborado pelo que se alega no item
131 da Notificação, no qual as requerentes reconhecem que "não há incentivos para
importação do GLP em razão da viabilidade financeira e da infraestrutura portuária e
de armazenamento, que é de propriedade da Petrobras/Transpetro".

Do ponto de vista concorrencial, um agente de maior porte teria
melhores condições tanto na negociação para aquisição de produto da Petrobras

quanto para importar o produto, o que poderia trazer; (i) eficiências a serem
compartilhadas com os consumidores, a depender das condições de concorrência

vigentes no mercado; (ii) redução de barreiras à entrada na distribuição; e (iii)
introdução de novos competidores à montante.

VI.4 - Desverticalização

Como descrito na subseção anterior e registrado no item 25 da

Notificação, a Petrobras é uma empresa com atividades verticalmente relacionadas
à distribuição de GLP, com destaque para o refino de petróleo e gás natural e para a
importação de GLP, que representam um monopólio de fato no fornecimento desse
ANP. Disponível em: http;//www.anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos.
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derivado. A alienação da subsidiária integral Liquigás para um terceiro representaria
um ato de desverticalização. Esse movimento reduziria o poder de mercado da
Petrobras na cadeia de fornecimento do GLP, uma vez que a empresa deixaria de
atuar de forma verticalmente integrada.

Ademais, a iniciativa de venda da Liquigás insere-se num contexto

mais amplo de reposicionamento da Petrobras^®, sendo relevante destacar: (i)
alterações contratuais com o objetivo de repassar a seus clientes os custos
logísticos inerentes à atividade de distribuição; (ii) adoção de nova política de preços

de GLP PI 3^®, em que, apesar de manter a diferenciação de preços em relação ao
GLP destinado a outras modalidades de venda, introduziu como referência o

mercado internacional (europeu), com previsão de reajustes mensais; e (iii)
sinalização de desinvestimentos em diversas atividades da indústria de petróleo e
derivados, criando oportunidades de investimento em infraestrutura por agentes
privados.

VI.5- Barreiras à entrada

Conforme

relatado

pelo Cade

no Ato de Concentração

n°

08012.006534/2003-73, incorporando as alegações da Seae/MF, de interesse das
empresas Cia. Ultragaz S.A e Shell Gás, a atividade de distribuição é caracterizada
pela utilização de ativos específicos (plantas de envasilhamento, tanques de
armazenamento e vasilhames - botijões e tanques estacionários de GLP granel), e
ganhos de escala decorrentes do tamanho da rede de distribuição.
Os custos fixos representam parcela não negligenciável dos custos

de uma distribuidora de GLP. Conforme informações prestadas pelas requerentes,
no item 261 da Notificação, bases maiores requerem mais investimentos, porém
podem ser diluídos sobre um volume maior de GLP comercializado, bem como que

os custos de produção e de armazenagem variam em função da quantidade de
Para maiores informações ver o Relatório "Combustível Brasil - Setor de Combustíveis e Derivados
de
Petróleo",
disponível
em:
http://www.mme.qov.br/web/Quest/consultaspublicas?p p id=consultapublicaexterna WAR consultapublicaportiet&p p lifecvcle=0&p p state=n
ormal&p p mode=view&p p col id=column1&P p col count=1& consultapublicaexterna WAR consultapublicaportiet consultald=29& consulta
publicaexterna WAR consultapublicaportiet mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublic

a.isp A publicação faz parte de iniciativa homônima do Ministério de Minas e Energia que tem como 4
objetivo, entre outros, estímulos à concorrência e à entrada de novos atores no setor.
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Disponível em: http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/fatorelevante-aprovacao-de-nova-politica-de-precos-para-gas-de-uso-domestico-glp-p13
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bases que a distribuidora possui. Também se afirma que os custos logísticos são
afetados pela quantidade de bases e a proximidade destas em relação aos clientes.
Também no relatório do Cade no AC mencionado, registrou-se que

"a especificidade dos ativos envolvidos nesse mercado reduz as condições de saída
do mercado, o que, a princípio, inibiria a entrada de potenciais competidores". De
fato, ali também se registrou que a:
"(■■■) maior parte dos custos necessários para a implantação de
uma empresa distribuidora de GLP diz respeito a custos
irrecuperáveis no âmbito do processo de produção. Esses custos
são relativamente aitos, uma vez que os equipamentos utilizados

numa envasadora teriam pequeno valor de revenda, comparado
com seu custo inicial, pois não teriam utilidade alternativa em
outra indústria que não a de GLP - tanques específicos de
armazenamento (adequados às especificações técnicas de
resfriamento e pressão referentes ao produto), carrossel de
envasilhamento e botijões".

Esse ponto merece ser destacado, posto que as Requerentes, no

item 200 de sua Notificação afirmam, que "não há custos irrecuperáveis (sunk costs)
significativos no mercado de distribuição de GLP, pois tanto as bases quanto os

vasilhames podem ser vendidos a terceiros caso o concorrente decida sair do
mercado". Há, portanto, uma divergência de visões; fato é que as bases e os
vasilhames são ativos específicos e, como tais, reduzem o universo de potenciais

adquirentes e, consequentemente, a probabilidade de recuperação dos custos.
Em particular, para a modalidade envasado, sobretudo no P-13, o

estoque de botijões constitui variável competitiva estratégica e um dos principais
itens de custo de entrada, na medida em que a legislação em vigor limita a aquisição

de GLP ao número de botijões detidos pelos agentes. As requerentes, no item 187

de sua Notificação, registram que "para ter acesso á matéria prima, a legislação
exige que a distribuidora de GLP envasado comprove a propriedade de uma base de

engarrafamento e a capacidade de distribuir por meio do número de vasilhames".
O Cade, no mesmo caso, relatou que a existência de;
"ganhos de escala decorrentes do tamanho da rede de

distribuição, por seu turno, indicam a necessidade da conquista de

U

parcelas significativas de mercado, em um curto espaço de tempo,
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demonstrando a relevância de ativos intangíveis como, por

exemplo,

a

carteira

de

clientes/rede

de

revendedores,

franqueados e pontos de revenda".

Tal ponto é corroborado pelas requerentes, em diversas partes da
Notificação, em especial nos item 155, onde se afirma que as requerentes "operam
substancialmente com revendedores do tipo vinculado" e no item 241, onde se
afirma que os:
"revendedores desempenham um papei de destaque, pois a

relação revendedor-consumidor é tão ou mais importante que a

relação revendedor/distribuidora. É o revendedor que constrói o
relacionamento com o cliente/consumidor e reflete a imagem das
distribuidoras. Por esse motivo, as distribuidoras investem em

suas revendas, oferecendo apoio na forma de treinamentos,
programas de qualificação e subsídios, por exemplo".

Destaque-se que, no item 171, as requerentes expõem que, no
último ano analisado (2015), fiouve redução da quantidade de revendedores que
deixaram de ser afiliados àquelas, (um percentual de saída de revendas da ordem
de 13% a 14%), isso num contexto de expansão da quantidade de revendas,
conforme detalhado no item 240.

Com relação à oferta interna de GLP, de acordo com dados

disponíveis na ANP'^", desde o ano de 2010, observa-se dependência externa igual
ou superior a 24% (exceto em 2012, quando ficou em 19%), atingindo o ápice de
31%, no inverno de 2016. Esse patamar esbarrou no limite da capacidade de

importação, decorrente de

problemas estruturais da infraestrutura logística

relacionada à atividade de importação, por exemplo: baixa capacidade de
armazenamento, baixa vazão de descarga, profundidade dos canais de acesso.
As entregas de GLP, produzido internamente ou importado, também

são limitadas pela prática adotada para o rateio das entregas, que se baseia no

histórico da participação dos distribuidores nas retiradas em cada ponto de entrega.
Os distribuidores têm dificuldade para aumentar suas retiradas nos polos

classificados como deficitários, nos quais a demanda é sempre superior á oferta, e ^
durante o período de inverno, quando a demanda aumenta.

(l

ir

Fonte: SAB/ANP.
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Dada a atual dependência externa em relação ao GLP e as
dificuldades estruturais para internalização do produto importado, pode ocorrer de
um eventual entrante, inclusive, ter dificuldade de acesso ao GLP em um horizonte

de curto prazo.

Além'disso,

recomenda-se

avaliação

criteriosa

acerca

dos

argumentos das requerentes nos itens da seção IX.8 da Notificação, em prol da
viabilidade da entrada de novos concorrentes na distribuição de GLP nas
modalidades envasado e a granel, bem como acerca da efetividade de tal entrada,
tanto atualmente quanto num cenário projetado após eventual aprovação da
operação pelo Cade.

VII.

Considerações Finais

A presente Nota Técnica teve por objetivo responder às perguntas

especificas formuladas pelo Cade sobre a operação de fusão entre a Ultragaz e a

Liquigás, relacionadas a: (i) determinação do mercado geográfico de distribuição de
GLP envasado; (ii) importância da marca no mercado de distribuição de GLP
envasado e a granel; (iii) substituibilidade do GLP pelo gás natural; (iv) possíveis
eficiências e sinergias decorrentes da operação; e (v) comentários adicionais sobre

08 demais argumentos apresentados pelas Requerentes e possíveis impactos da
operação nas condições de concorrência dos respectivos mercados.
Adaptando o "shipment tesf proposto por Elzinga & Hogarty (1973),

foram levantadas, para o mês de março de 2017, as vendas de GLP "até P-13" das
distribuidoras por localidade de destino (cliente) e de origem (base). Embora as

informações sintetizadas possam não ser conclusivas para indicar a definição
geográfica mais adequada de mercado relevante, elas apontam, fortemente, para a
invalidada da divisão municipal na definição de mercado relevante de GLP "até

7

13kg".

Com relação à marca, destacou-se que: (i) esta configura fator
fundamental para a responsabilização das empresas em casos de incidentes

segurança; (ii) o histórico do desenvolvimento do setor no país (com a definição^
governamental da atuação regional dos distribuidores de GLP) favoreceu a atual
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configuração de mercado, explicando por que certas marcas são mais reconhecidas
em determinadas regiões; (iii) a marca da empresa distribuidora de GLP não
representa necessariamente fator decisivo na dinâmica concorrencial, embora haja
algum grau de tidelização à marca, pois fatores intrinsecamente ligados à atividade

de revenda (como rapidez na entrega, disponibilidade do produto e localização)
parecem ser os que mais influenciam na escolha do consumidor final do GLP
envasado em botijões de 13 kg.
Ponderou-se também que, embora o GLP e o GN tenham origem e

usos comuns, podendo ser considerados substitutos do ponto de vista energético, a
opção do consumidor não estaria embasada em flutuações de preços no curto
prazo. A escolha seria influenciada pelo poder aquisitivo do demandante e engloba
adaptações em edificações e/ou em equipamentos que envolvem custos (não
apenas financeiros). Dessa forma, não é razoável supor que o consumidor substitua
um produto pelo outro de modo recorrente e em intervalos curtos de tempo.
Além disso, com base nas características do mercado analisado, é

possível antever possíveis ganhos de eficiência e sinergias advindas da operação: (i)
graças a otimização de rotas de transporte e redimensionamento de frota; (ii) maior
liberdade de contratação e renegociação de contratos, uma vez que a Liquigás, por
ser controlada pela Petrobras, está sujeita a legislação específica (por exemplo, o
Decreto n° 2.745/1998); redução dos seguintes custos: administração e gestão do

negócio, destroça de botijões e operação e manutenção das bases.
Por fim, foram feitas outras considerações que merecem atenção na

análise da operação, destacando-se: (i) os impactos sobre o grau de concentração;
(ii) a estimativa de baixo crescimento anual da demanda e seus reflexos sobre a
possibilidade de entrada no mercado; (iii) que o maior porte do agente resultante da

operação proporcionaria melhores condições de negociação, tanto para aquisição de

GLP junto à Petrobras quanto para a importação do produto; (iv) a redução do poder
de mercado da Petrobras na cadeia de fornecimento do GLP, que representa um
aspecto positivo da desverticalização resultante da operação; (v) a dependência
externa do GLP, a falta de incentivos para importação do produto e a saturação da
infraestrutura portuária e de armazenamento; (vi) o fato de que a maior parte dos

custos necessários para a implantação de uma empresa distribuidora de GLP dizl|28
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respeito a custos irrecuperáveis, dada a especificidade de ativos envoivida'^^ e (vii) a
relevância dos ativos intangíveis como, por exemplo, a carteira de clientes/rede de

revendedores, franqueados e pontos^e revenda.
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Destaca-se que os botijões constituem variável competitiva estratégica, sendo um dos principais
custos de entrada no mercado.
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ANEXO 1
1
>

Tabela 1 - Relação de Contratos de Cessão de Espaço de GLP Vigentes - Ultragaz e Liquigás
Cedente

■ ti

Cessionária

Ccmpapti» Utrasaz S.A.

CAcaçsz D>atr^ukScra de Oás S.A.

Ccrrvantiia UitratHiz S.A.

Cocaoâz Dsstrfeuktora de Oàs.S.A.

Cotrpatibia Utrsgaz S.A.
Coflv&tiha Ultfasaz.S.A.
CcRVtsritt» Utrasaz SA.

;

Municia

r

Baurtí

ÜF;^

tnício:^

TenntfiO:

tfideterminsdb;^

SP

20/G7/20Q?

a

MG

01/11/2007

X

Volume(m*}
Envase/Carreg.Grane f

12l2.de 04/12/200?
24S.de 2g/02/2CB8

063.dB22/G1/2C07

SP

07/0&2fr06

X

100

Araucáns

Ptí

24/'07.r2«IS

X

1.000

Ptaiss Alegre

UG

Ô<ífl>9/2{Hte

X

150

SupsrgestKss Energs Ltda.

Senador Canado

Sso José do

Preto

publicacãoj

100
2 500

Si^^erga^ss Enersís Lida.

Cobasaz C^tribuidcrs de Gás S.A.
Servgás Ost/^idâra de Gá.s S A.

Despacho {n^ data de

1462, de 06/12/2C11

GG

01/09/2011

X

120

Cotrpanhia UCtsgaz S.A.

ttsciotiBiOas Buta.ie Oist'kKiidors Uda.

Chapecó

SC

07/11/201!

X

20

1642.tíe02.'3!/2012

Ütr»69Z5A.

Haccnai Gás Butene Píst'k».)id(^a Uda.

Cascavel

PS

07/11.'2011

X

30

1542.d« 02(01/2012

1£42,de02/31,'2Ôl2

Ccippsrtiis Utra^: S.A.

Ccirper-hs Ukragaz S.A.

^iacten8:Gás ButanoDístrbuidcfaL^.

RS

07/11/2011

X

20

Ccmpanhla Utragaz SA

yauá

SP

0&«W2013

X

1600

Senador Caneío

GO

08/04/2013

X

800

Q&nipaoliâ Ukta^z S.A.

Cc^dsz Di&tiíiukJora tie Gás S.A.
Ccpasar Di&tfíbi^id&r8 de Gás S.A.
vooagaz £X&b'jbu)dQra de Gás S.A.

Araucára

PS

(^04/2013

X

800

342;(ie &fe04/^-13

C&mcsnlta Uitragaz S.A.

Co^gsz Distribuidora de Gás S.A.

Csnoas

RS

<^4/2013

X

SOB

342,de©8<'04/^13

Ccn^anbla Ütraçaz S.A.

Cc^çaz DtsífJjuidofa tia Gás S.A.

Cctppatvhiaiiltraça' S.A.

Csx»8 do Sdt

342,de 0&rt;-4'2C13
342.de(^>iO4/2013

X

800

342,de 08/04/^13

CcfnçsRhia Çtra<Miz S.A.

Coosqaz DstrCuidore de Os» S.A.

Pai^nsa

SP

08/04/2013

X

800

342.de Oe«)4/2Ci3

U&rs^z S.A.

Cct^saz Distribuidfsrs de Gás S.A.

Duque de Csxiss

SJ

08(04/2013

X

m

08/04/2013

Riljeaác Prelo

342,de 06/04/2013

Coftpsn h a 'ü tfaoaz S.A.

Ctioagaz [^CibtjídGra de Gás S.A.

Barueri

SP

<^4M/2013

X

5S0

342,da 08/04/2013

Ctsirpspíiia Utragaz S.A.

Supergasbras

Lida.

Araucária

PR

0S«€/20I3

X

1 000

504,de 05«i6/2013

C&trpar.tiia Utragaz S.A.

Sttpergasbfs»

Ltda.

Aracruz

£3

05/06^013

X

i.Doe

584.de GS-^-/2C13

$S4,de 05^56/2013

Cottpanhia Utragaz S.A.

Stí|>er3a8bras Energia Ltda

Bsrusn

SP

06/06/2013

X

l.ot»

Cotnpanha tlSf8Qaz.S.A.

SuosfqasE-r&s Enerqia Lt^.

Canoas

RS

05/i^013

X

1.000

584,de &5ã;«/2C13

Ccmcisrhs Ukrsga: b.A.

^pdrgasbras Edersà Ltc^.

t^ue de Caxias

RJ

ÔS/Oe/2013

X

1.000

584,de 06/06/2C13

Supergasbrss Ena'c^ Lida.

Msuá

SP

05438/2013

X

1.000

584.de 06/06.(2013

1.000

5S4,de 95^56/2013

Ccirpanhia tíkragaz S.A.
CtítTpanhia ÜSraçaz S.A.

Stipergasbras Energa Ltt^.

Pau&iis

SP

06/06/2013

X

Canipanlia Ültssaz S.A.

Supersssbras Energia Lttia

Pit>$!fáa Preto

5P

05fi)£í^13

X

1.000

Carosotia tikragsz S.A.

Supsrsa&bras EnsrgiB Lida.

Santos

SP

0S4)S/2&13

X

1 000

S84,<Se

CeovisbhisUkrasaz S.A.

Supergasbfss Enfi'SÍB Lida.

ibíté

MG

liOS/ZOiS

X

1900

920.de 13A^2£13

700

576,de C2«J£/:^U

LK|ulçás Dietri&uiO&ra 5 A.

Ssltsaaa Distribuidora de Gás Üda.

Lk|iH$ás Ciatnbuldcfa SA.

Suaergasbras Energia Ltda

CompsnttâUkrsgsz S.A.

Ccgagaz Dis^ibbid(K'3 de Gás S.A.

ix!tf.sss DtsiribuxíarB S.A

Suparga^BS Ensrgis Lida.
Sugergasbrea Enert^a Ltda.

Uqu^s D<sttii>iiiÇcra S A.

Mnasgás S<'A tttdúsírii e Coinércio

Usu<çàs Di&tn^k^ra SA.

Stipergasbras Energia Ltda.

02/06/2014

2m2/2C1^

Santna

SP

02/ÔS/^14

20/02/^19

B^n

MG

02í1»/^14

Sao José do S» f^eio

SP

02/12/2014

264)6í2C19

6ai«'u

SP

02/12/2014

SisLus

MA

200
X

584.de 9S.08/:^i3

676,de 02455/2014

4.000

1.304,de 62/002014

200

1.34^,de 02.(12/2014
1.340.de 02/12/2014

254>£/2C10

200

il>oiuca

PE

28/10/2015

ÍO/OS/2C20

1.500

1.526,tíe2Ê/1C/2015

Sante litsrss

RS

^10Í201S

30/09/2020

30

1.S26.de 28/10/2015

495,de C6fl^/2C1S

üeuioâs Dtsínbuicíars S.A.

Sahsna O^ntHMtcra de Gás Lida.

C£

0€4>5/20ie

01/02Í202!

SOO

ÜQiuiQsa Distr buictora S.A.

Saál»va Oiabibuideira de Gás Lida.

tticiuce

FE

0&OS/201S

0t/02i2C21

1.000

49£.de 0&t^/20ie

buitícfB S-A.

S-^iatra Détribuidcra de Gás Ltda.

São Frartdsco do Conde

BA

06/06/2016

01/02/2021

1.000

40S,deG6«>S/2C1«

SácLuis

MA

0»07/2016

04^82017

1.800

7S1,tíe 06.67/2016

l.»u»2ã5 Oisti d>ititící8 S A.

ItacponaiGás Butsdo DisírkxAdsra Litla.

FcHtstezs

Fonte: SAB/ANP. Data: 10/03/2017.

Disponível em: http://www.anp.gov.br/w\wvanp/(lístribuicao-e-revenda/distribuidor/glp/relacao-dos-distribuidores-bases-e-cessoes-deespaço

Em mídia digital encontram-se os seguintes anexos:

ANEXO 2 - Origem-Destino GLP - mar17 - Lista de Municípios.xísx
ANEXO 3 - GLP_Destino_Origem_P13.png (Figura 1)
ANEXO 4 - GLP_Destino_Origem_Outros.png
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