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RESUMO 
 
 
 
 
Este trabalho tem como escopo o recente processo de concentração do setor de distribuição de 
combustíveis no Brasil, como pode ser observado na compra da Ipiranga pelo grupo Ultra e 
pela Petrobras em 2007, na aquisição das operações da ExxonMobil no Brasil pela Cosan em 
2008, na Texaco sendo adquirida pela Ipiranga em 2009 e na associação entre Shell e Cosan 
em 2010. Estes atos de concentração são analisados pelo SBDC e julgados pelo CADE para 
verificar se podem gerar prejuízos aos consumidores e à livre concorrência. Mediante isto, 
esta monografia tem como objetivo mostrar através de três estudos a influência da bandeira 
sobre a variável preço da gasolina comum e do óleo diesel nos postos revendedores brasileiros 
com os dados do levantamento de preços da ANP. No primeiro estudo é verificado que os 
postos de bandeira possuem preços médios de bomba e de nota maiores que os postos de 
bandeira branca na maioria dos estados brasileiros e, dessa forma, possuem uma margem 
bruta média de comercialização maior. O segundo estudo consegue provar por meio do teste T 
que os preços são significativamente diferentes entre as bandeiras. E, por fim, o último 
permite verificar redução nominal da margem bruta média de comercialização da gasolina 
comum e elevação tanto nominal como real da margem bruta média de comercialização do 
óleo diesel de 2006 para 2010 nos dois atos de concentração estudados, sendo eles: a fusão 
Alesat e a aquisição da Texaco pela Ipiranga. Entretanto, é preciso afirmar que existem outros 
fatores relevantes para o bem estar dos consumidores e que a análise do CADE é baseada nos 
efeitos anticompetitivos líquidos em detrimento do fato per se. Logo se deve verificar se as 
sinergias obtidas nas operações de concentração serão compartilhadas com o consumidor.  
 
Palavras-chave: concentração de mercado, relevância da bandeira, preços significativamente 
diferentes, fato per se e efeitos anticompetitivos líquidos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor de distribuição de combustíveis no Brasil tem vivido um processo de 

consolidação expresso nas recentes movimentações de mercado ocorridas entre as maiores 

empresas do setor. Dentre estas, podemos citar a fusão Alesat em 2006, a aquisição de parte 

da Ipiranga pela Petrobras e pelo Grupo Ultra em 2007, a compra da ExxonMobil no Brasil 

pela Cosan em 2008, a aquisição da Texaco pelo Grupo Ultra em 2009 e a joint venture1 entre 

a Shell e a Cosan em 2010. 

Estas operações deflagram a necessidade de um estudo da influência das bandeiras na 

formação de preços na etapa da revenda dos combustíveis no Brasil porque, a elevação do 

poder de mercado oriunda desse processo de concentração, pode gerar prejuízos aos 

consumidores e à concorrência. Assim sendo, a presente monografia tem como objetivo 

estudar as variáveis influentes na formação de preços tanto da gasolina como do diesel na 

etapa da revenda de combustíveis no mercado brasileiro e, em especial, analisar a relação 

entre a influência das bandeiras e os preços nas bombas dos postos revendedores brasileiros. 

A hipótese considerada antes da realização do estudo é a relevância da bandeira na 

formação de preços do óleo diesel e da gasolina comum nos postos revendedores brasileiros. 

Esta influência esperada se deve à existência da cláusula de exclusividade e dos diferenciais 

presentes em algumas redes de postos, podendo ser destacados os investimentos realizados no 

relacionamento com os clientes, como os programas de aferição de qualidade, prestação de 

serviços auxiliares e programas de pontos. 

A fim de atingir o objetivo proposto por esta monografia de avaliar a relevância da 

bandeira na formação de preços da gasolina comum e do óleo diesel é preciso fazer algumas 

considerações, conforme visto nos parágrafos anteriores, o presente estudo tem a sua 

relevância expressa pela recente concentração de mercado no setor de distribuição de 

combustíveis e para avaliar os impactos desta concentração nos preços dos postos 

revendedores há a utilização dos valores do levantamento de preços da ANP dos combustíveis 

na bomba e no preço pago as refinarias (preço de nota). Logo, o objetivo é avaliar a 

concentração na distribuição dos combustíveis e não na revenda dos derivados de petróleo. 

Além disto, é necessário ser dito que as distribuidoras são proibidas de possuírem rede de 

                                                           
1 Joint venture pode ser expressa como associação entre empresas para a atuação em determinado negócio sem 
que estas percam a sua personalidade jurídica. 
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postos revendedores, o máximo que estas podem ter são postos escola, mas que representam 

um número muito pequeno. 

Dentro deste contexto, o primeiro capítulo demonstra como o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC) atua para analisar os atos de concentração e ressalta a 

importância da análise sobre os efeitos anticompetitivos líquidos de movimentações de 

mercado em detrimento da simples ocorrência do evento porque a análise antitruste para atos 

de concentração envolve tanto a verificação da existência de poder de mercado e as condições 

para o seu exercício como a identificação das eficiências geradas pelo ato. 

Já o segundo capítulo descreve as características do setor de distribuição de 

combustíveis como a presença de economias de escala e de barreiras à entrada, o atual padrão 

de concorrência resultante da liberação dos preços dos combustíveis vendidos nos postos 

revendedores com o surgimento dos postos de bandeira branca que podem adquirir 

combustíveis das distribuidoras que lhes oferecer o melhor acordo comercial e apresenta as 

estratégias adotadas pelas empresas de energia no Brasil, expressas na busca por ganhos de 

escala e por diferenciação. 

Por fim, o terceiro capítulo apresenta a evolução do mercado de distribuição de 

combustíveis no Brasil, lista as recentes movimentações ocorridas neste mercado e utiliza os 

preços de revenda e de distribuição de combustíveis divulgados toda semana pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em seu website (www.anp.gov.br)2 

com o objetivo de estudar a influência das bandeiras na dinâmica da formação de preços de 

bomba dos postos revendedores tanto da gasolina comum como do óleo diesel. 

Neste último capítulo são realizados três estudos com uma seção para cada um com o 

intuito de facilitar a leitura, porém estes estão intimamente relacionados. O primeiro compara 

os preços praticados pelos postos de bandeira branca e os postos de bandeira em todos os 

estados brasileiros e a margem bruta de comercialização gerada por estes preços. O segundo é 

realizado por meio de teste de hipótese para verificar se existe diferença de preços entre os 

postos na região metropolitana do Rio de Janeiro porque, como é descrito no capítulo dois, a 

concorrência neste setor é local. O terceiro estudo analisa o preço, o desvio padrão, o 

coeficiente de variação e a margem bruta de comercialização antes e após dois atos de 

concentração. 

                                                           
2Esta monografia obteve os dados para os estudos realizados através de carta registrada enviada à ANP. 
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CAPÍTULO I – COMPETIÇÃO E DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

 

Pela nossa suposição de influência das bandeiras na dinâmica de formação de preços 

dos combustíveis, uma redução no número de bandeiras pode ser a priori prejudicial à 

concorrência e aos consumidores. Mediante isto, este capítulo tem como objetivo mostrar os 

procedimentos e passos utilizados pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência 

(CADE) para julgar e aprovar os recentes atos de concentração no setor de distribuição de 

combustíveis no Brasil, porque antes da ratificação destas operações pelas empresas 

envolvidas o SBDC precisa emitir parecer de: i) aprovação, ii) aprovação com restrições ou 

iii) não aprovação. 

‘‘A política de defesa da concorrência busca limitar o exercício do poder de mercado, pois, em 

princípio, empresas que detêm esse poder são capazes de prejudicar o processo competitivo ao gerar 

ineficiências como resultado de seu exercício. Essa política tenta controlar a forma pela qual esse 

poder é adquirido e mantido. A lei procura reprimir o exercício abusivo de poder de mercado, e não o 

poder em si. `` (conforme Mello 2002).  

Assim sendo, o Estado possui o importante papel de buscar a maior eficiência 

econômica possível no que se refere ao funcionamento dos mercados. Para atingir esse 

objetivo de maximização de bem-estar para a sociedade utiliza-se uma política de defesa da 

concorrência e de regulação dos mercados. Nestes dois casos ocorre uma estimulação ou 

preservação dos ambientes favoráveis à competição entre os agentes econômicos provedores 

de produtos e serviços. 

Segundo Consídera (2002), a alocação ótima dos recursos produtivos de um país é tida 

pelo encontro da maximização do lucro do produtor e a maximização do bem-estar do 

indivíduo com restrição orçamentária num ambiente de concorrência em uma economia de 

livre mercado. A concorrência existe quando o preço é definido pela interseção do encontro 

dos desejos dos produtores concorrentes em ofertar quantidades e qualidades de produtos e 

dos desejos dos consumidores em adquirir estes produtos. 

A concorrência precisa ser promovida e defendida em vários âmbitos de atuação do 

Estado e para isso existem sistemas legais específicos. A política de defesa de concorrência 

tem embasamento na lei antitruste conhecida como a “lei de defesa da concorrência” (Lei 

8.884/94). Além disso, a “livre concorrência” também é um princípio constitucional (cf. art. 
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170, IV). A obrigação de defender a concorrência é expressa na Constituição como norma de 

repressão ao “... abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação 

da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros” (c.f. art. 173, §4). 

“A defesa da concorrência não se resume apenas à lei antitruste e ao arcabouço institucional voltado 

para a sua aplicação, mas também a todas as ações do Estado relacionadas a ela; todos os agentes 

do poder público que tomam decisões que possam afetar as condições de concorrência nos mercados 

devem levar em conta este princípio.” (conforme Mello 2002). 

Sendo assim, o sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é formado pelas 

seguintes autoridades antitruste: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

responsável pelo julgamento dos casos, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do 

Ministério da Justiça com função de investigar e instruir os processos e a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda com a função de ser a 

responsável pelos pareceres econômicos sobre os casos analisados. 

A ANP é vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME) e atua como o órgão 

regulador das atividades que compõem a indústria do petróleo. De acordo com a Lei do 

Petróleo (Lei nº 9.478/97) esta autarquia federal é responsável pela execução da política 

nacional para o setor energético do petróleo, gás e biocombustíveis. 

 

I.1 – A Defesa da Concorrência no Brasil  

 

A defesa da concorrência visa proteger o processo concorrencial e não os indivíduos 

de forma isolada. Seu intuito é defender um direito difuso porque não favorece um grupo 

determinado de pessoas ao focar na coletividade. Segundo Mello (2002), o conceito de 

interesse difuso consiste na impossibilidade de se determinar os indivíduos pertencentes a 

determinado grupo, a titularidade deste interesse é um grupo indeterminado de pessoas. 

Desde o séc. XIX, a aquisição de outras empresas oriunda da maior eficiência frente 

ao seu mercado concorrente não era passível de contestação. O objetivo não era determinar 

restrições à concorrência para proteger competidores mais fracos ou ineficientes dos mais 

fortes ou eficientes. Assim como a do séc. XIX, a legislação atual visa proteger o direito dos 

indivíduos de participar dos mercados e a determinação do resultado destas participações cabe 

ao livre jogo das forças de mercado (livre concorrência). 
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A política de defesa da concorrência é utilizada para coibir condutas abusivas adotadas 

pelas empresas e estruturas de mercado formadas pelas empresas que geram condições a tais 

condutas. O caráter é repressivo no que se refere ao primeiro tipo de estratégia utilizada pelas 

firmas e de controle preventivo para as decisões das empresas resultantes dos atos de 

concentração (fusões, aquisições e associações). 

Cabe ressaltar a necessidade de se analisar por mais de uma perspectiva, ou seja, é 

preciso contrabalançar os efeitos de restrição à concorrência e a eficiência gerada por esta 

restrição e, assim, perceber o que se sobrepõe ao outro para só proibir as condutas ou atos que 

gerem efeitos anticompetitivos líquidos. Portanto, a defesa do processo competitivo busca o 

maior bem-estar possível para a sociedade.  

A redução de custos decorrentes de economias de escala3 são exemplos tradicionais 

dos ganhos de eficiência logo, o poder de mercado é condição necessária, porém não é 

condição suficiente. Caso a lei fosse utilizada para combater qualquer poder de mercado, essa 

utilização poderia gerar ineficiências ao mercado e um bem estar social menor. 

Como ressalva pertinente é preciso distinguir a lei antitruste da repressão à 

concorrência desleal (relação entre concorrentes particulares) e da Defesa do Consumidor 

(consumidores finais), porque enquanto nesses dois últimos casos ocorre a defesa de um 

direito específico de algum agente econômico, o objetivo na lei antitruste é preservar o direito 

da coletividade (sociedade). 

No período compreendido entre 1945 e 1994, a política de promoção à concorrência 

no Brasil não existia por causa da elevada inflação existente. Somente com a estabilidade do 

Plano Real foi possível que se iniciasse no Brasil a introdução de incentivos ao processo 

concorrencial. A justificativa para a inexistência de uma política de promoção à concorrência 

era que a liberação de preços geraria inevitavelmente uma inflação explosiva. 

Segundo Mello (2002), o processo de abertura comercial e de desregulamentação 

econômica no Brasil foi realizado de forma progressiva. A implementação deste processo 

ocorreu com o abandono do controle de preços, a privatização de empresas estatais (1991), a 

criação de regulamentação contratual para os monopólios naturais (como pedágios de 

                                                           
3 Há uma estrutura de custos com a presença de economias de escala quando o custo marginal (custo de 
comercialização de uma unidade adicional) é menor que o custo médio (custo total dividido pelo número de 
unidades comercializadas) e, assim sendo, o custo médio se reduz com o aumento da escala de operação 
(elevação de unidades vendidas). 
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rodovias e telefonia) com gestão de iniciativa privada e a criação do Plano Real (1994). Este 

plano econômico foi constituído como um plano de estabilização acompanhado de reformas 

econômicas, sociais e institucionais com o objetivo de proporcionar um ambiente de estímulo 

à concorrência. 

Sendo assim, antes de 1994 no Brasil ocorria um controle de preços extremamente 

danoso à dinâmica da economia brasileira. Esse controle estabelecia preços de oligopólios 

com o objetivo de controlar uma inflação existente e iminente caso houvesse uma 

liberalização de preços. Entretanto, esse quadro organizou uma estrutura para a formação de 

cartéis formados nas reuniões entre as associações e o governo para debater os custos e os 

reajustes de preços. 

Além disso, o controle de preços não gerava incentivos à busca de maior eficiência das 

empresas seja por meio do controle de custos ou por inovação já que permitia a prática de 

atitudes abusivas contra a concorrência. O livro “A Riqueza das Nações (1776)” de Adam 

Smith afirma, conforme a citação destacada abaixo, não ser possível evitar encontros de 

pessoas do mesmo tipo de negócio, mas que a lei não deve facilitar estes encontros: 

“Pessoas do mesmo tipo de negócio freqüentemente se encontram, mesmo que para conversarem de 

amenidades e se divertirem, mas a conversa termina numa conspiração contra o povo ou alguma 

combinação para aumentar preços. Legalmente é impossível evitar que isso ocorra sem atentar contra 

a liberdade e a justiça. Embora seja legalmente impossível evitar esses encontros, a lei não deveria 

facilitar essas reuniões, muito menos torná-las necessárias”. 

O controle de preços era anticompetitivo e danoso ao configurar uma rigidez das 

participações de mercado porque, quando o governo brasileiro realizava um acordo com 

determinado setor, permitia a existência de um cartel regulamentado e incentivava acordos 

entre as demais empresas e a empresa líder porque o reajuste de preços era baseado na 

estrutura de custos da empresa dominante. 

Portanto, o governo brasileiro não devia ter adotado medidas de controle de preços 

como utilizou no passado recente (até 1994), porque isto determinava ineficiências à 

economia favorecendo certos interesses individuais em detrimento da coletividade.  

Este cenário de mudança do Estado como provedor de serviços e interventor na 

economia para uma atuação de fiscalização e de regulação dos mercados para evitar condutas 

contra a ordem econômica, como o aumento arbitrário de lucros extraordinários ou o 
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exercício abusivo de posição dominante gerando perdas aos consumidores, tem como objetivo 

uma melhor alocação de recursos. 

Segundo Mello (2002), é importante ressaltar o fato de a legislação antitruste ter 

características peculiares porque esta determina obrigações de “não fazer” ou abstenções 

referentes a não produzir efeitos anticompetitivos. Um agente econômico segue as diretrizes 

da legislação quando não prejudica o processo concorrencial. A lei não define diretrizes de 

como as empresas devem atuar. O objetivo é traçar caminhos para a busca de inovação e de 

maior eficiência. Logo, a lei antitruste não age diretamente sobre os resultados do processo 

concorrencial, mas quais meios estão sendo utilizados para se obter os resultados observados. 

Em junho de 1994, foi promulgada a Lei 8.884/94 promovendo a defesa da 

concorrência em detrimento ao controle de preços. Com essa nova lei começa a existir o 

conceito de prevenção a atitudes anticompetitivas e assim passa a se ter o controle de fusões e 

aquisições no Brasil. Além disso, essa lei melhorou a repressão contra o abuso econômico ao 

reprimir cartéis e inserir a teoria econômica na pauta da defesa da concorrência, porque até 

então este assunto era um campo exclusivo de advogados. 

 

I.2 – As Funções dos Órgãos do SBDC e o Papel da ANP  

 

As principais funções dos órgãos formadores do SBDC e os procedimentos para 

apuração das condutas e dos atos de concentração a serem tramitados neles são baseados na 

aplicação da Lei 8.884/94 e são descritos nos parágrafos seguintes. 

O CADE tem como função decidir sobre o questionamento nos processos 

administrativos se há ou não infração à ordem econômica. Se decidir pela existência da 

infração pode aplicar multas e determinar o fim destas atitudes ilícitas por meio de 

compromisso de cessação destas práticas (art. 53). Como também pode adotar medidas 

preventivas (art. 52) como no caso de atos de concentração onde autoriza ou ordena a 

eliminação desta estratégia de fusão ou aquisição enquanto analisa se estes casos são 

infratores ou não à legislação. Assim sendo, o CADE é o órgão responsável pelas decisões 

sobre as condutas eminentemente anticompetitivas do SBDC. Portanto, esta autarquia faz a 

análise e o julgamento dos processos administrativos referentes às condutas submetidas à 

apreciação. O CADE é a última instância administrativa (art. 50) porque a sua decisão não 
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pode ser alterada ou revisada pelo Poder Executivo já que possui força de título executivo 

extrajudicial (art. 60) só podendo ser questionada no judiciário. 

A SDE apura indícios de infração de acordo com o seguinte procedimento: recebe, 

estuda e analisa as denúncias de infração à ordem econômica. Se averiguar esses indícios 

como procedentes remete o processo ao CADE. Na abertura do processo administrativo são 

colhidas provas da conduta a ser apurada e a defesa da parte acusada. Os artigos 52 e 53 da 

Lei 8.884/94, assim como para o CADE, permitem à SDE adotar medidas preventivas e 

celebrar compromissos de cessação da prática abusiva. Já o artigo 54, §6° permite à SDE se 

manifestar sobre os atos de concentração. Além de ser o órgão investigador do Ministério da 

Justiça, esta Secretaria também tem poderes de fiscalização com a obrigação de acompanhar 

as práticas de mercado. Nos processos administrativos, as decisões do seu Secretário só 

podem ser revistas pelo CADE. 

A SEAE emite pareceres econômicos em relação aos casos analisados, sendo 

facultativa nos casos julgados pelo SDE e compulsória nos atos de concentração em análise 

pelo CADE, como mencionado no artigo 38 e no artigo 54, §6° da Lei 8.884/94, 

respectivamente. Esta Secretaria deve convocar responsáveis por condutas identificadas como 

infratoras à ordem econômica para se justificarem e se achar que essas justificativas não são 

suficientes tem por obrigação fazer a representação do caso à SDE para instauração de 

processo administrativo, segundo a Lei 9.021/95, art. 10. 

O rito sumário e as medidas cautelares são ferramentas utilizadas pelo SBDC para o 

aprimoramento do combate às infrações contra o sistema econômico. O rito sumário é um 

procedimento simplificador para analisar os atos de concentração e assim reduzir a quantidade 

de casos a serem analisados determinando uma maior disponibilidade de tempo e de 

profissionais para analisar os casos mais complexos, enquanto as medidas cautelares evitam a 

irreversibilidade das ações das empresas enquanto estas ainda não tiverem o julgamento 

definitivo do CADE. O uso de medida cautelar faz com que as empresas disponibilizem com 

maior agilidade a documentação necessária e solicitada para a análise do CADE. 

Como exemplo da utilização destas ferramentas pelo SBDC, nós podemos citar o 

processo de aquisição dos ativos da ExxonMobil no Brasil pela Cosan e da compra da 

Ipiranga pelas empresas Ultra, Braskem e Petrobras. No primeiro exemplo, o CADE aprovou 

por rito sumário porque considerou que esta movimentação geraria pouco impacto sobre a 

concorrência, enquanto no segundo exemplo o CADE convocou as empresas a assinarem 
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acordos pelos quais se comprometiam a não efetivarem o negócio enquanto o parecer não 

tivesse sido emitido. 

Existe uma discussão para alterar a Lei 8.884/94, entretanto, segundo Mello (2002), os 

aspectos básicos do SBDC não devem ser alterados como os passos elementares da análise da 

ilegalidade e a caracterização da ilicitude. O que de fato pode ser alterado na lei são as 

funções dos órgãos antitrustes e a inserção destes na Administração Pública. 

Conforme a Lei 9.478, de 06/08/1997, a ANP é uma autarquia vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia (MME) com a função de regulamentar a atuação das operadoras de 

petróleo no mercado brasileiro e acumula as responsabilidades de poder concedente e de 

regulação. 

Segundo Queiroz e Fiani (2002), as principais atribuições da ANP são: i) implementar 

a política nacional de petróleo; ii) fiscalizar diretamente ou por meio de convênios as 

atividades da indústria do petróleo; iii) definir critérios para a movimentação e 

comercialização dos derivados de petróleo; iv) garantir a oferta de petróleo em todo o 

território nacional; e v) proteger o consumidor no que se refere ao preço4 e à qualidade dos 

produtos comercializados. 

No que se refere à atuação da ANP em direção à defesa da concorrência, a legislação 

descreve que os casos configurados como infratores à ordem econômica devem ser 

comunicados à SDE e ao CADE pela ANP, já que estes três órgãos trocam informações entre 

si sobre o setor. Caso o CADE julgue pela existência de infração, este deve comunicar a sua 

decisão à ANP para que esta, por sua vez, revogue a autorização de funcionamento dos 

infratores. 

Para a ANP averiguar os casos infratores, esta autarquia acompanha o comportamento 

dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis através de 

uma pesquisa semanal de preços. Segundo o site desta autarquia, a pesquisa é realizada por 

meio de um levantamento que engloba 555 municípios com informações sobre os derivados 

de petróleo como a gasolina comum e o óleo diesel não aditivado. No terceiro capítulo a 

presente monografia realizará estudos estatísticos com base na análise destes dados da ANP. 

                                                           
4 O Ministério da Fazenda regulamenta o preço dos derivados produzidos pelas refinarias. Cabe ressaltar o fato 
da atribuição de proteger o consumidor em relação ao preço não significar a regulação dos preços dos derivados 
do petróleo por parte da ANP porque os preços dos derivados de petróleo são liberados depois de saírem das 
refinarias. 
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Conforme visto nas atribuições da ANP, a partir da lei do Petróleo, esta agência pode 

firmar convênios com outros órgãos da Administração Pública com o objetivo de aumentar a 

eficiência no combate às irregularidades na distribuição e na revenda dos combustíveis no 

Brasil. Um exemplo de irregularidade é a infidelidade à marca que ocorre quando um posto 

compra de uma distribuidora diferente da que este exibe na sua fachada, isto é, o posto 

revendedor exibe uma bandeira nas bombas de combustível, mas o combustível em seus 

reservatórios é de outra distribuidora. 

 

I.3 – Os Procedimentos de Análise para a Defesa da Concorrência 

 

A defesa da concorrência possui duas vertentes: a prevenção e a repressão. A 

prevenção consiste em evitar fusões e aquisições com características anticompetitivas, 

enquanto a repressão investiga e pune condutas anticompetitivas. Estas duas vertentes 

utilizam procedimentos para apurar casos de condutas e para analisar os atos de concentração 

seguindo algumas fases. 

Segundo Mello (2002), os procedimentos para apuração de casos de condutas 

denominados averiguações preliminares começam com a tramitação pela SDE (art. 30). Nesta 

primeira fase são apurados os indícios de infração para abertura ou não de processo 

administrativo e como neste momento de apuração ainda não é sabido se o caso é procedente, 

este é sigiloso. Na fase seguinte é instaurado o processo administrativo (Lei 8.884/94) para os 

casos com indícios de infração. Na terceira e última fase ocorre a tramitação do processo 

administrativo para julgamento do CADE onde este analisa e julga a existência da infração. 

Os procedimentos para análise dos atos de concentração submetidos ao julgamento do 

CADE, segundo Mello (2002), são os seguintes: i) pedido de autorização à SDE; ii) a SDE 

determina divulgação do ato de concentração no Diário Oficial para que os interessados sobre 

os efeitos da operação se manifestem; iii) a SDE tem a opção de realizar audiência de 

instrução para pedir mais documentos e informações aos requerentes; iv) SEAE emite parecer 

econômico em 30 dias; v) SDE se manifesta em 30 dias; vi) e por fim, o CADE julga o ato de 

concentração em até mais 60 dias, porque caso contrário o requerimento do ato de 

concentração é aprovado automaticamente. 

Para um melhor entendimento dos passos a serem percorridos pelo CADE no 

julgamento dos atos de concentração que serão descritos no próximo tópico, são explicados a 
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seguir alguns conceitos utilizados por este para auxiliar a sua tomada de decisão tais como: i) 

mercado relevante, ii) índices de poder de mercado, iii) barreiras à entrada e iv) diferenciação. 

A resolução n° 15/98 do CADE define o mercado relevante como aquele que 

compreende a área em que as empresas ofertam e procuram produtos/serviços em condições 

de concorrência suficientemente homogêneas em termo de preços, preferências dos 

consumidores e características dos produtos/serviços. No que se refere à revenda de 

combustíveis, a dimensão geográfica do mercado relevante é de nível municipal como será 

visto no próximo capítulo. 

Segundo Mello (2002), poder de mercado é a capacidade de determinar preços acima 

do nível competitivo sem perder posição de mercado (fatias do seu mercado consumidor). A 

partir deste é possível obter um lucro extra referente à apropriação do excedente do 

consumidor através do estabelecimento de preços acima dos custos marginais e unitários. Para 

verificar a existência de poder de mercado são utilizados indicadores que medem razões de 

concentração como o CR(4) e o CR(8). 

Segundo Resende e Boff (2002), CR(k) é um índice que fornece a parcela de mercado 

das k maiores empresas do mercado analisado, com este k sendo igual a 1, 2,..., n. Quanto 

maior for este índice maior é o poder de mercado exercido por estas maiores empresas. De 

forma empírica são utilizadas k=4 e k=8. Sendo assim, CR(4) e CR(8) são constituídos pelas 

parcelas de mercado das 4 e 8 maiores empresas, respectivamente. Cabe aqui se fazer uma 

ressalva, ao invés de se analisar o setor de distribuição de combustíveis pelas quatro maiores 

empresas o terceiro capítulo irá analisar as três principais distribuidoras de combustíveis 

porque no período analisado de 2006 a 2010 houve mudança na quarta principal empresa 

deste setor. 

Estes dois indicadores possuem limitações como ignorar a presença das n-k empresas 

e não levar em consideração a participação relativa de cada empresa no grupo das k maiores. 

Logo, isto determina uma deficiência de não analisar os atos de concentração entre as 

empresas n-k e entre as empresas pertencentes ao número k de empresas. Além disso, outro 

fato que determina uma limitação ao índice CR(k) é que as k maiores empresas podem ser 

alteradas no tempo, isto é, uma análise da estrutura de mercado pode ser prejudicada. Para 

contornar essas deficiências existe o índice de Hirschman-Herfindahl (HH). 
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Segundo Resende e Boff (2002), este índice HH leva em consideração a participação 

relativa das maiores empresas, uma vez que eleva ao quadrado cada participação da empresa 

no seu cálculo. Logo, quanto maior for o HH maior é a concentração do mercado. Após uma 

fusão entre as maiores empresas, o índice tem como resultado a seguinte forma algébrica: (a + 

b)2 = a2 + b2 + 2ab em contraposição ao resultado anterior ao ato de concentração de a2 + b2. 

Logo, a concentração entre duas das maiores empresas contribui para elevação no índice em 

2ab. Assim sendo, o índice HH resolve a limitação do anterior no que concerne às mudanças 

de posição entre as empresas pertencentes ao índice. 

A utilização para fins de política antitruste do índice de Hirschman-Herfindahl no 

lugar do índice CR(4) vem desde 1980 pela Federal Trade Commission dos Estados Unidos, 

conforme Resende e Boff (2002). A análise preliminar das potenciais fusões entre empresas 

tem como orientação ser feita por bandas referenciais por Merguer Guidelines.  Segundo este 

método existe preocupação quanto à competição se o HH gerado após a fusão for maior que 

1.000 e o aumento desse for maior ou igual a 100 pontos frente ao anterior à fusão ou se for 

maior que 1.800 e o aumento for maior ou igual a 50 pontos em relação ao índice pré-fusão. 

Cabe ressaltar que este índice HH permanece com a limitação de não analisar os 

efeitos sobre as empresas não participantes do índice, por ter como premissa que as demais 

empresas não são afetadas, isto é, são neutras a estas movimentações entre as empresas 

pertencentes ao índice. 

Conforme visto os índices CR(k) e HH acima descritos não significam uma análise 

completa, estes indicam se deve ou não se ter uma maior preocupação com o processo de 

concentração de mercado resultante das fusões e aquisições. Portanto, a utilização dos índices 

de concentração não inviabiliza e dispensa detalhamentos posteriores. Estes detalhamentos 

são realizados através do estudo sobre a possibilidade da entrada de competidores, a forma 

como a concorrência ocorre no mercado analisado e se há barreiras à entrada. 

O elemento fundamental na análise antitruste no que se refere ao exercício do poder de 

mercado é a existência de barreiras à entrada, porque na ausência desta não é possível exercer 

poder de mercado com a fixação de preços acima dos custos de forma persistente e 

significativa e, assim sendo, elevar de forma abusiva as margens de lucro e prejudicar os 

consumidores. Caso o nível de barreiras à entrada de um mercado seja baixo, este mercado 

tende a possuir uma forte concorrência potencial e a empresa pertencente a este mercado não 

é capaz de tomar atitudes ilícitas em relação à política de defesa da concorrência. 
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A verificação da existência de barreiras à entrada é de extrema importância para evitar 

o uso de estratégias anticompetitivas, porque apesar do poder de mercado não ser condição 

suficiente, é condição necessária para causar prejuízos à concorrência.  

``Bain (1956) define a ‘condição de entrada’ de uma indústria como o ‘estado de concorrência 

potencial’ de possíveis novos produtores/vendedores podendo ser avaliada pelas vantagens que as 

firmas estabelecidas possuem sobre os competidores potenciais, sendo que estas vantagens se refletem 

na capacidade de elevar persistentemente os preços acima do nível competitivo sem atrair novas 

firmas para a indústria em questão. Tais vantagens constituem exatamente o que se denomina 

‘barreiras à entrada’. `` (Fagundes e Pondé, 1998, p.3). 

Segundo Possas (1985), a concentração de mercado é o elemento básico e a 

intensidade de barreiras à entrada é o principal indicador do exercício do poder de mercado e 

da determinação do nível de preços. As barreiras de entrada são condições estruturais e não 

são alteradas facilmente por potenciais entrantes. Nós podemos citar a presença de economias 

de escala e a diferenciação de produto como exemplos de barreiras à entrada. 

A diferenciação de produto ocorre quando o consumidor está disposto a pagar um 

valor maior pelos produtos das empresas estabelecidas em detrimento dos ofertados pelos 

novos concorrentes. Os elevados gastos com propaganda para fidelizar os clientes e a 

limitação de utilizar alguns canais de fornecimento devido à assinatura de contrato de 

exclusividade são fatores determinantes de uma maior intensidade das barreiras de entrada no 

mercado de revenda de combustíveis. 

 

I.4 – Os Passos da Análise Antitruste para os Atos de Concentração 

 

A análise e o julgamento sob a lei antitruste dos atos de concentração seguem alguns 

passos fundamentais segundo Mello (2002). Num primeiro momento é verificada a existência 

do poder de mercado por meio da delimitação do mercado relevante, da análise da posição das 

empresas envolvidas no(s) mercado(s) relevante(s) e da análise das condições de exercício do 

poder de mercado. Para isto são identificados os mercados relevantes afetados pelo ato, são 

calculadas as participações de mercado resultante da operação de concentração e os 

indicadores de concentração pré e pós o ato de concentração e são analisadas as formas de 

concorrência, as barreiras à entrada e a possibilidade de concorrência via importações. 

A partir do primeiro momento da análise descrita acima é possível concluir se há ou 

não poder de mercado e se há condições para o exercício deste poder. Caso não exista poder 
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de mercado ou se este poder não possa ser exercido é concluído que o ato pode ser aprovado 

sem condições. Caso contrário, o ato provoca efeitos anticompetitivos potenciais e assim se 

faz necessário avaliar e verificar se há eficiências compensatórias. 

Segundo Mello (2002), as eficiências compensatórias são verificadas por meio da 

identificação dos efeitos anticompetitivos e das eficiências geradas do ato de concentração. 

Caso seja verificada a existência de efeitos negativos em potencial, é preciso mensurar a 

intensidade destes com a análise do aumento da concentração e da parcela de mercado 

resultante do ato em relação à situação anterior. As economias de custos de transação e de 

escala são eficiências típicas dos atos de concentração, mas estas são avaliadas se podem ser 

atingidas de outra forma ou somente por meio destes atos. Caso seja concluído que existem 

efeitos líquidos positivos, o ato de concentração é aprovado integralmente pelo CADE. Se a 

conclusão for de efeitos líquidos negativos, o ato de concentração é reprovado ou algumas 

condições são impostas para a sua aprovação. 

No julgamento dos atos de concentração a decisão do CADE pode ser de aprovação, 

aprovação com condições ou desaprovação. Para auxiliar no julgamento são fornecidos 

documentos e informações pelas partes interessadas, expressos na instrução normal: controle 

acionário, participação em grupo econômico, faturamento, setor de atividade, descrição do ato 

ou contrato requerente de autorização e informações sobre mercado relevante. Caso seja 

necessário, são solicitadas informações adicionais por instrução complementar: análise mais 

detalhada sobre os mercados relevantes e demonstrações das eficiências resultantes da 

operação de concentração. 

Portanto, de acordo com a lei de defesa da concorrência brasileira, a ilegalidade 

decorre do abuso da posição dominante quando, a partir desse ensejo, são gerados efeitos 

restritivos à concorrência e efeitos positivos compensatórios não são observados. A 

razoabilidade dos efeitos é institucionalizada em detrimento da existência de efeitos negativos 

per se, logo a análise é concentrada nos efeitos anticompetitivos líquidos. O CADE como 

órgão julgador compartilha desse entendimento e assim interpreta de acordo com a análise de 

eficiências compensatórias em casos de condutas. 

O artigo 54 da Lei 8.884/94 obriga os atos e contratos com potencial de alterar as 

condições estruturais dos mercados a se submeterem ao CADE, para este aprovar ou não estes 

acordos. Como exemplos destes acordos, podemos citar: fusões, contratos de cooperação, 

incorporações e formação de grupos de sociedades. Entretanto, estes atos de concentração não 
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são proibidos per se ao provocarem algum efeito restritivo, porque o CADE analisa as 

eficiências resultantes detalhadas no inciso um do artigo 54 da mesma lei acima descrita. 

Aumento de produtividade, melhora na qualidade ou maior eficiência e benefícios gerados aos 

consumidores como preços mais baixos ou produtos e serviços oferecidos com maior 

qualidade são exemplos destes ganhos de eficiência. 

Mediante os procedimentos e passos descritos para a análise dos atos de concentração, 

no segmento de distribuição de combustíveis, o CADE emitiu parecer de aprovação sem 

restrições aos seguintes atos de concentração: a fusão entre a ALE e SAT em 2006, compra da 

Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste pela Ultrapar em 2007, aquisição da Esso pela Cosan em 

2008 e compra da Texaco nas regiões Centro-oeste, Nordeste e Norte pela Ultrapar em 2009. 

Já para a aquisição da atividade de distribuição da Ipiranga nas regiões Centro-oeste, Nordeste 

e Norte pela Petrobras em 2007, o CADE aprovou com restrições, sendo esta condição se 

referir à possibilidade dos donos de postos nestas regiões terem o direito de trocar de bandeira 

até 2012 sem ter que pagar multa rescisória à Petrobras.  
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CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

DE COMBUSTÍVEIS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as características do setor de distribuição 

de combustíveis no Brasil e, para tanto, são descritos os fundamentos da Economia do 

Petróleo vinculados às especificidades deste insumo e as etapas percorridas pelo petróleo até 

chegar aos postos revendedores, com destaque para a distribuição dos combustíveis. Além 

disso, descreve o padrão de concorrência e as estratégias empresariais utilizadas pelas 

empresas no setor de distribuição de derivados de petróleo no Brasil, para serem competitivas 

frente às empresas concorrentes. 

 

II.1 – Fundamentos da Indústria do Petróleo 

 

Por seus atributos técnico-econômicos a Indústria do Petróleo propicia a celebração de 

atos de concentração, uma vez que apresenta uma propensão à integração vertical e horizontal 

entre as suas atividades para distribuir riscos, reduzir custos e aumentar ganhos de escala. É 

necessário realizar elevados investimentos para se operar nesta indústria devido à 

complexidade tecnológica oriunda das características físico-químicas deste produto e, assim 

sendo, pode ser dito que a indústria do Petróleo é altamente intensiva em capital. 

Outra característica desta indústria é a existência de uma formidável barreira 

econômica à entrada decorrente do risco específico da natureza da indústria petrolífera que 

compreende a elevada necessidade de capital total disponível, o tamanho mínimo necessário 

pela existência das economias de escala e o grau de integração das empresas.  

Três atributos econômicos são básicos na indústria petrolífera (Alveal, 2003): os altos 

ganhos provenientes de economias de escala; as interdependências tecnológicas e econômicas 

entre os segmentos – exploração, produção, transporte, refino e distribuição - e no interior 

desses; e a rigidez, principalmente, dos investimentos. 

A economia de escala determina a possibilidade de reduzir o custo fixo unitário de 

cada produto porque há a possibilidade de uma maior otimização do uso da matéria-prima, 

dos processos e dos equipamentos. Uma maior escala de produção ou de venda proporciona 

ganhos quando o custo variável de determinada atividade é comparativamente menor que o 
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seu custo fixo. Podemos citar como exemplo a atividade de produção onde a despesa 

operacional é relativamente baixa em comparação ao alto investimento necessário para iniciar 

esta atividade e assim propicia uma curva de custo de produção decrescente com o incremento 

do volume extraído de óleo. O aumento de escala dos navios, dos oleodutos e das plantas das 

refinarias possibilitam um maior volume transportado ou processado em comparação com o 

investimento necessário para este aumento, só que é preciso atentar para a necessidade da 

utilização da capacidade instalada para se obter os ganhos oriundos das economias de escala. 

É preciso salientar que não basta a atividade ser sensível à economias de escala, se faz 

necessário a utilização da capacidade instalada para obter ganhos de escala, uma vez que a 

operação tenha ativos ociosos há uma destruição de valor nesta atividade. 

A rigidez dos investimentos pode ser observada pela existência de grandes barreiras à 

saída das empresas petrolíferas. Os investimentos em plantas de refino, armazenagem, 

distribuição, exploração, produção e transporte são de baixa liquidez por ser difícil utilizar 

estes ativos imobilizados em outras funções que determina uma importante e crítica gestão de 

tais recursos e decisões de investimentos. Os usos cativos de consumo de derivados, como a 

gasolina e o diesel para os veículos e nafta para a petroquímica, representam a rigidez da 

tecnologia e a baixa elasticidade5 da demanda dos derivados do Petróleo. 

A cadeia do Petróleo  

Um longo trajeto é percorrido para o petróleo ser transformado em derivado de 

combustível, como é a gasolina e o diesel, para ser comercializado nos postos revendedores. 

Da natureza ao consumo, o Petróleo precisa ser localizado, extraído do reservatório, 

transportado, refinado e distribuído. A cadeia do Petróleo pode ser esquematizada pela divisão 

entre o Upstream e o Downstream. O Upstream engloba as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção, enquanto o Downstream é compreendido pelas etapas de 

transporte, refino, distribuição e comercialização. 

A figura a seguir exemplifica a cadeia petrolífera do poço (extração) ao posto 

(consumidor final) onde são descritas as etapas de terminais de coleta, abastecimento, 

refinarias, bases primárias, secundárias, terciárias e dos modais utilizados (rodoviário, 

ferroviário, dutoviário e aquaviário) representados pela linha pontilhada até os postos 

revendedores de combustíveis. 

                                                           
5 A elasticidade é um conceito econômico para mensurar a sensibilidade referente a alguma mudança, esta é 
baixa quando elevações de preço não reduzem a demanda de forma significativa. 
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  Figura 1 - Esquematização das etapas da cadeia do petróleo 

 

Para um melhor entendimento da cadeia do Petróleo tem-se a descrição de cada 

atividade da cadeia do Petróleo, segundo Almeida (2003): 

- Exploração: Conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a 

descoberta e a identificação de jazidas de petróleo. 

- Desenvolvimento: Conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as 

atividades de produção de um campo petrolífero. 

- Produção: Série de operações coordenadas de extração de petróleo de uma jazida e de 

preparo para sua movimentação. 

- Transporte: Locomoção do petróleo e seus derivados em trajeto ou modo considerado de 

interesse geral. 

- Refino: Atividade onde são realizados diversos processos a fim de transformar o Petróleo 

em seus derivados possibilitando assim atender uma demanda exigente. 
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- Distribuição: Nesta etapa da cadeia do petróleo ocorre a comercialização por atacado com 

grandes consumidores de derivados (combustíveis, lubrificantes, asfaltos, dentre outros) e 

com a rede varejista baseada em regulamentos e leis desta atividade. 

Não há aplicação direta para o óleo extraído do poço petrolífero e a etapa do refino 

tem como função originar os diversos tipos de derivados a partir deste óleo. Esta etapa é bem 

complexa devido à diversidade de produtos obtidos neste processo. Logo, o refino tem caráter 

estratégico por ser o meio pelo qual as empresas de petróleo conseguem acessar os mercados 

dos derivados de petróleo. Para utilizar o petróleo, este precisa ser fracionado em seus 

derivados por meio do processo de fracionamento dos seus componentes para aplicações 

específicas, como exemplos: óleo combustível para caldeiras, querosene para aviões, gasolina 

ou óleo diesel para automóveis. 

Este processo de obtenção dos derivados é realizado na refinaria e usa os diferentes 

pontos de ebulição das substâncias que compõem o petróleo. Após o produto de menor ponto 

de ebulição (mais volátil) virar vapor ocorre o resfriamento deste para voltar ao estado 

líquido, separando-os e convertendo-os em produtos finais para usos específicos. Os 

principais derivados do petróleo estão presentes na figura a seguir.  

 

             

 

   Figura 2 – Principais produtos derivados do petróleo 

 

Os produtos acabados mais conhecidos originados do complexo processo ocorrido nas 

refinarias são: gasolina, naftas, querosene, asfaltos, lubrificantes, solvente, parafinas, coque de 

Petróleo, gás liquefeito (GLP) ou gás de cozinha e óleo diesel. O processo de refino permite a 
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fração do petróleo em derivados e é feito de acordo com especificações técnicas padronizadas 

deflagrando uma elevada complexidade.  

Outro fato a se destacar que determina uma maior complexidade às refinarias é a 

existência de uma demanda qualitativa e quantitativamente mais exigente, em busca de 

derivados mais leves, com produção associada a especificações ambientais mais rígidas e em 

contraposição à disponibilidade de uma matéria prima com óleo cada vez mais pesado. 

Portanto, pode se concluir que a tecnologia das refinarias é inflexível no curto prazo, com 

sensibilidade a escala e intensivas em capital. 

 

II.2 – A Atividade de Distribuição de Combustíveis 

 

A armazenagem tem como função o escoamento dos derivados de petróleo 

fracionados nas refinarias. Esta etapa é relevante porque permite a internalização de produtos, 

equilibrando a oferta e a demanda de regiões distantes das refinarias. Os terminais de 

armazenagem permitem movimentações dos produtos derivados de petróleo e do próprio 

petróleo, e são formados pelo conjunto de instalações para receber, expedir e armazenar os 

produtos. As instalações podem ser classificadas de acordo com o local em que estão, 

podendo ser marítimas, fluviais, terrestres ou lacustres (por meio de lagos). 

Os centros de distribuição são representados pelas bases de distribuição, que 

armazenam os produtos das distribuidoras e suas funções são receber, armazenar, misturar, 

embalar e distribuir, podendo ser classificados em bases de distribuição primária, secundária 

ou terciária em função da origem dos produtos. A base é denominada primária quando a 

origem do produto for uma refinaria ou terminal de armazenagem, enquanto a base secundária 

tem como origem a base primária e a terciária, por sua vez, tem a base secundária como fonte. 

Além da diferenciação pela origem, também há uma diferenciação em relação à localização 

da base. As bases primárias ficam perto de sua fonte supridora, já as bases secundárias e 

terciárias se localizam perto dos mercados que atendem. 

Uma empresa de petróleo, para conseguir associar uma imagem positiva à sua marca e 

conseguir explorar as economias de escala, precisa ter em seus ativos um número 

considerável de postos de serviços para atender o mercado consumidor. A logística de bases 

de armazenamento e de distribuição de derivados é de extrema importância para aproveitar 

economias de escopo, uma vez que a mesma logística para revender um determinado 
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combustível como a gasolina pode ser utilizada para revender outros derivados. Este é o 

objetivo da associação entre a Cosan e a Shell onde o mesmo caminhão transportador pode, 

por exemplo, levar etanol e voltar com diesel. 

Os consumidores comuns adquirem combustível dos postos revendedores, que por sua 

vez compram das distribuidoras e estas podem comercializar com transportadores, com 

empresas de transporte, aviação, indústrias e fazendas, além dos postos revendedores já 

mencionados. Para realizar a distribuição de combustíveis as distribuidoras adquirem os 

derivados das refinarias, das centrais petroquímicas, dos importadores, dos formuladores, das 

destilarias e das usinas. Estas só não podem utilizar o mercado internacional como fonte de 

combustíveis. 

Conforme Almeida (2003), a atividade de distribuição pode ser descrita como o ato de 

comercializar os derivados do petróleo (como a gasolina C e o diesel) com os postos e com os 

grandes consumidores, é preciso ser dito que por determinação legal as distribuidoras não 

podem deter a propriedade de postos revendedores de combustíveis. A distribuição de 

combustíveis ao cliente final é feita através de três canais: postos de serviço, que atendem os 

consumidores finais no varejo; grandes consumidores, principalmente indústrias e frotas; e 

Transportadores Revendedores Retalhistas (TRRs), revendedores especializados que 

distribuem diesel principalmente para clientes finais em áreas rurais. 

Existem postos revendedores exclusivos de distribuidoras conhecidas como estações 

de serviços de bandeira e postos sem esta exclusividade de fornecimento de derivados de 

petróleo com a denominação de postos de bandeira branca. Em outras palavras postos com 

esta formatação de não exclusividade podem ser abastecidos por qualquer distribuidora. Esta 

diferença de relação contratual determina um debate relevante que será explicado com 

maiores detalhes na parte deste capítulo onde são demonstradas as estratégias utilizadas pelas 

empresas petrolíferas. 

Assim sendo, é possível perceber que os mercados de distribuição (distribuidoras) e de 

revenda (postos revendedores) possuem uma relevante diferença. A demanda é 

comparativamente mais pulverizada na revenda porque as distribuidoras possuem 

demandantes cativos que são os postos com contratos de exclusividade. Este debate é 

importante para a atividade de distribuição por causa do crescimento da participação de 

mercado dos postos de bandeira branca como será visto no próximo capítulo. 
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A prestação do serviço de revenda de combustíveis possui algumas características que 

serão citadas neste parágrafo e que serão explicadas nos parágrafos seguintes. As 

características são: comercialização de produtos homogêneos, o fato dos combustíveis não 

possuírem bens substitutos próximos, barreiras à entrada de concorrentes potenciais e os 

consumidores não deterem poder de negociação. 

Existe uma relativa homogeneidade dos produtos comercializados porque, decorrente 

das determinações regulatórias, a gasolina comum e o óleo diesel em princípio deveriam 

possuir características muito semelhantes em todos os postos revendedores. Apesar do 

combustível como produto apresentar características de um bem homogêneo, outros fatores 

são usados para diferenciá-lo. A localização da estação de serviço, a presença de serviços 

agregados, as formas de pagamento aceitas e a marca são fatores de diferenciação entre os 

postos revendedores. 

A decisão sobre a variável localização geográfica tem importância fundamental ao se 

implementar um empreendimento, uma vez que esta afeta o custo do negócio e determina a 

perda do investimento ou o lucro. Cabe ressaltar que antes de avaliar esta decisão é necessário 

considerar fatores geográficos, econômicos e mercadológicos. 

A presença ou não de serviços agregados se deve à busca de praticidade e economia de 

tempo por parte dos consumidores que optam por postos com a possibilidade de realizar 

diversas atividades, como lanches, no mesmo local do abastecimento de seu automóvel em 

detrimento de postos sem a prestação de serviços agregados. 

A influência da forma de pagamento reside no fato de poder se pressupor preços 

menores de posto revendedor que não aceite todas as formas de pagamento, como a 

impossibilidade de realizar o pagamento do combustível com cartão de crédito. 

A diferenciação pela marca é observada pelos investimentos incorridos no diferencial 

de qualidade dos produtos e serviços prestados pelos postos revendedores. A característica de 

produtos homogêneos pode ser observada pela busca das distribuidoras em misturar aditivos à 

gasolina comum com o objetivo de aumentar o desempenho dos automóveis, pelos programas 

para comprovar a qualidade dos combustíveis comercializados ou pelos investimentos em 

marketing. 
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Atualmente, a fidelidade do consumidor a uma determinada marca de produto ou 

serviço está sendo colocada a prova por um mercado bastante competitivo onde as empresas 

estão buscando o mesmo espaço e o mesmo perfil de cliente. A única maneira de transformar 

os consumidores em clientes fiéis e divulgadores da sua marca é a junção de inúmeros fatores, 

dentre eles: oferecer produtos de qualidade diferenciada, bom atendimento, conhecer seus 

consumidores e concorrentes e, em especial, deter as informações de todos os processos do 

próprio negócio. 

A inexistência de substitutos próximos determina uma baixa elasticidade-preço da 

demanda dos consumidores. Os consumidores, para colocarem os seus automóveis para 

circular, precisam abastecê-los com combustíveis fósseis porque não há outros produtos 

capazes de substituí-los. Atualmente, a indústria automobilística e as empresas de petróleo 

desenvolveram automóveis flex com a possibilidade de o motor realizar a combustão com 

mais de um tipo de combustível (álcool ou gasolina, por exemplo), mas a dependência em 

relação à necessidade de consumir os combustíveis fósseis permanece.  

A existência de barreiras à entrada de novos ofertantes se deve a necessidade de 

autorização de funcionamento da ANP e da prefeitura aonde será realizado o 

empreendimento. Já a ausência do poder de compra do consumidor ocorre pelo fato de cada 

indivíduo isoladamente representar uma parcela muito pequena da demanda total dos postos 

revendedores, logo essa demanda tem como característica ser pulverizada. 

Com o objetivo de facilitar a comparação de preços pelo consumidor existe, por 

determinação legal (Inciso VII, do art. 10, da Portaria da ANP nº 116, de 5/07/2000), a 

obrigação dos postos revendedores indicarem seus preços por meio de placas de fácil 

visualização. Outro fator a permitir uma fácil comparação de preços pelo consumidor é a 

pesquisa divulgada semanalmente pela ANP em seu website (www.anp.gov.br) no qual são 

disponibilizados os preços de revenda e de distribuição de combustíveis desde julho de 2001 e 

que servirá como base de dados para os estudos a serem realizados no próximo capítulo. 

 

II.3 – Padrão da Concorrência na Distribuição de Combustíveis 

 

Este tópico visa apresentar o padrão de concorrência do setor de distribuição de 

combustíveis no Brasil para um melhor entendimento das estratégias adotadas pelas empresas 

deste setor. Sendo que este item adota a visão neo-schumpeteriana da concorrência aplicado 
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ao modelo de Michael Porter sobre as forças do ambiente competitivo e utiliza as variáveis 

estratégicas adotadas no estudo de Rocha em 2002 sobre o tema. 

Segundo Porter (1980), para se analisar a empresa é preciso averiguar a sua 

rentabilidade em relação à média da indústria na qual está inserida e ela será superior se 

possuir uma vantagem competitiva frente à concorrência. Para Porter a capacidade em se 

diferenciar e o custo inferior aos concorrentes são os dois tipos básicos de vantagens 

competitivas. 

Antes da desregulamentação do setor de distribuição de combustíveis iniciada em 

1990, o mercado regulamentado não gerava atratividade para a ocorrência de novos entrantes, 

uma vez que o governo detinha o controle sobre a maioria das armas competitivas, como a 

fixação dos preços dos derivados, deflagrando baixa rivalidade e acomodação por parte das 

empresas do setor. Assim sendo, as distribuidoras não adotavam estratégias com o objetivo de 

reduzir custos ou de se diferenciarem frente às demais. Além disso, o poder de negociação 

destas empresas junto aos fornecedores era baixo porque a Petrobras detinha 98% do refino 

nacional e a importação era de sua exclusividade.  

Segundo Rocha (2002), decorrente da fixação de preços pelo governo, os derivados 

eram vendidos sem preocupação quanto à qualidade, o nível de prestação de serviços era 

baixo com a quase inexistência de lojas de conveniência e baixa qualificação da mão-de-obra, 

o pagamento só podia ser feito à vista, não havia controle de custos e era ofertada uma 

pequena linha de produtos. A única forma de diferenciação utilizada pelas cinco maiores 

empresas (BR, Esso, Ipiranga, Shell e Texaco) residia na identidade da marca e de sua força 

dentro do mercado porque as cinco maiores empresas na época (início da década de 90) 

detinham 99% das vendas realizadas nos postos revendedores de combustíveis. 

O processo de abertura do setor de revenda de derivados de petróleo, iniciado em 1990 

percorreu um período de transição, culminou com a liberação dos preços e com a abertura 

total do mercado em Janeiro de 2002. A rivalidade entre as empresas do setor foi elevada 

porque este processo reduziu de forma significativa as barreiras à entrada com a possibilidade 

da existência do posto de bandeira branca. Como também, o poder de negociação dos 

compradores se elevou e as opções de pagamento passaram a ser mais facilitadas. 

Cabe ressaltar que mesmo com a liberalização dos preços dos combustíveis com o 

governo deixando de fixar esta variável, o setor de distribuição e revenda de combustíveis 
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continua a ser regulado no que se refere à aquisição dos combustíveis6, à qualidade dos 

produtos7 e ao acesso aos mercados8. 

De acordo com Rocha (2002), dentro deste novo ambiente de mercado as empresas 

passaram a adotar estratégias com o objetivo de se diferenciarem - ampliar a linha de 

produtos9, melhorar o nível de serviços e a qualidade dos produtos, qualificar os empregados 

e aumentar os investimentos - e de reduzirem custos via obtenção de financiamento dos 

produtos, desenvolvimento de relatórios para análise de desempenho e acompanhamento dos 

custos. Cabe ressaltar que o processo de inserção de competição no setor, com o objetivo de 

aumentar as opções aos consumidores, fez com que as cinco maiores empresas do setor 

passassem a ter 75% do mercado em 2000. 

Conforme Rocha (2002), as empresas regionais nacionais foram as responsáveis, em 

grande parte, por essa perda de participação de mercado das empresas incumbentes através da 

adoção de uma estratégia agressiva de “guerra” de preços, levando as distribuidoras a se 

preocupar em ter uma melhor relação com os proprietários dos pontos de vendas. As empresas 

têm rivalizado pelos pontos de venda através do incentivo à mudança de bandeira com o 

objetivo de conquistar pontos de vendas dos concorrentes, muitas empresas como, por 

exemplo, a BR distribuidora tem adotado como estratégia adquirir postos de bandeira branca. 

Segundo os dados da ANP de abril de 2011, o mercado varejista de combustíveis no 

Brasil é altamente competitivo, uma vez que mais de 200 distribuidoras de combustíveis 

líquidos possuem autorização de funcionamento concedida pela ANP, sendo as principais: 

BR, Ipiranga, Shell, Cosan e Alesat. 

                                                           
6 A aquisição dos combustíveis é prevista na Portaria nº 72, de 26/04/2000, que define os procedimentos a serem 
realizados para a obtenção da gasolina pelas distribuidoras sob o regime de pedido mensal com devida 
homologação da ANP. 
7 O padrão de qualidade dos combustíveis se refere à Portaria ANP nº 248, de 31/10/2000. Nesta são definidos 
alguns parâmetros para o controle de qualidade dos postos revendedores como realizar a coleta e análise de uma 
amostra para cada compartimento do caminhão tanque, com a manutenção em arquivo dessas análises realizadas 
nos últimos seis meses e sempre estar apto a realizar este teste de qualidade caso o consumidor solicite. Já as 
especificações para a distribuição de combustíveis estão presentes na Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001, que 
proíbe as distribuidoras de comercializarem outro tipo de gasolina que não seja a gasolina do tipo C (esta é a 
gasolina misturada com o álcool anidro) e determina que as distribuidoras devam lacrar cada compartimento do 
caminhão tanque e se certificarem da qualidade do combustível transportado por este. 
8 A respeito do acesso aos mercados há diferenças entre as atividades de revenda e de distribuição. A revenda é 
regulamentada pela Portaria ANP nº 116, de 05/07/2000 que exige do posto revendedor a obtenção de registro 
concedido pela ANP, tanques para armazenagem e equipamento para medição. A regulamentação da atividade 
de distribuição é realizada pela Portaria ANP nº 202, de 15/08/2000 que exige o registro e a autorização para 
realizar esta atividade, para obter este registro é preciso estar em regularidade com o Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores, ter no mínimo um milhão de reais integralizados e ser capaz financeiramente de 
cobrir as compras e vendas de combustíveis. 
9 A gasolina e o diesel continuam a representar os dois principais derivados comercializados pelas distribuidoras, 
como será visto no próximo capítulo. 
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É necessário ser mencionado que a concorrência no mercado da revenda de 

combustíveis ocorre em nível local porque o custo de deslocamento até um estado ou 

município vizinho com combustível mais barato inviabilizaria este diferencial de preços, isto 

é, o dinheiro gasto em ir e voltar do estado ou município vizinho não compensaria. Além 

disso, é preciso considerar o custo de oportunidade relacionado ao tempo para realizar este 

deslocamento. Portanto, o mercado relevante da revenda de combustíveis é de abrangência 

municipal como pode ser visto na análise do SBDC que para averiguar indícios da existência 

de cartel no setor de revenda de combustíveis verifica se há correlação entre a margem do 

município e a margem do estado a que este município pertence. 

 Diante deste quadro de maior rivalidade entre as empresas do setor, uma das 

estratégias utilizadas para elevar o faturamento destas estações de serviço e aumentar a 

rentabilidade desse tipo de empreendimento é a busca por oportunidades adjacentes à revenda 

de combustíveis. Assim sendo, os postos revendedores realizam a prestação de serviços 

auxiliares por meio de loja de conveniência, centro de lubrificação, lavagem de veículos de 

passeio, banco 24 horas, farmácia e borracharia. 

Segundo Rezende (2006), um dos principais fatos observados é que nos últimos anos 

houve um crescimento da importância dos serviços auxiliares para a geração de caixa dos 

postos revendedores e uma correlação positiva entre o faturamento da loja de conveniência e 

o faturamento da pista (revenda de combustíveis). 

Portanto, as empresas atuantes na indústria do petróleo na etapa de distribuição de 

combustíveis utilizam estratégias para se destacar e para aumentar a sua geração de valor. A 

busca por diferenciação, integração vertical e/ou horizontal e oportunidades adjacentes ao 

negócio principal, como o fornecimento de serviços auxiliares, são algumas dessas estratégias 

que podemos citar. 

 

II.4 – Estratégias Empresariais no Negócio da Distribuição de Combustíveis 

 

Este tópico relata as estratégias utilizadas pelas empresas petrolíferas no Brasil na 

distribuição de combustíveis visando manter e aumentar tanto a sua participação de mercado 

como a sua capacidade de gerar valor perante o processo de concorrência. Cabe ressaltar a 

importância do marco regulatório expressa na Lei do Petróleo (nº 9.478/97) e a sua 
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interferência na tomada de decisão sobre qual estratégia é adotada. Logo, há uma divisão da 

análise antes e após a abertura do mercado. 

Antes da Abertura do Mercado 

Antes da nova regulação, os combustíveis distribuídos eram idênticos por 

determinação da legislação e a estrutura de mercado deste segmento era oligopolizada porque 

uma pequena quantidade de empresas atuava nesta atividade. Tanto o preço dos derivados 

como as margens de lucro da distribuição eram definidos pelo Conselho Nacional de Petróleo 

(CNP). 

A precificação era dependente do preço internacional, dos custos operacionais e das 

políticas macroeconômicas de estabilização por causa da influência dos preços dos derivados 

na inflação. A margem bruta era cerca de 15% do preço da venda sem contar os impostos 

incidentes sobre os combustíveis (Matz, 2000). 

O CNP também definia o preço ao consumidor final e este era a soma do preço de 

venda da refinaria, custos de transporte, compensação de fretes e outros custos operacionais. 

A compensação de fretes dependia da localidade que o combustível seria distribuído. Desta 

forma, havia incentivo para distribuir em localidades distantes dos centros urbanos porque 

possibilitava o aumento das margens de lucro das empresas. 

Entretanto, se o consumo fosse reduzido em áreas muito distantes deixava de ser 

atrativo porque como foi visto a presença de economias de escala é inerente à cadeia do 

petróleo. Por obrigação legal a BR Distribuidora precisava assegurar o abastecimento em todo 

o território nacional independente das áreas distantes com baixo consumo gerarem lucro. 

Assim sendo, a BR Distribuidora, empresa do grupo Petrobras, atuava como fornecedora de 

derivados do petróleo nestas regiões distantes. 

Decorrente da fixação de preço pelo CNP, não existia incentivo à competição e à 

guerra de preços entre as distribuidoras. A preferência dos consumidores era buscada via 

diferenciação de marketing e por meio da qualidade dos serviços prestados por cada posto. “A 

diferenciação se fazia então pela propaganda, pela localização dos postos de venda, bem como 

pelos serviços que o posto oferecesse” (Matz, 2000). 
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Após a Abertura do Mercado 

A abertura do mercado representou para a atividade de distribuição a possibilidade de 

competição por preço e mediante isto as empresas passaram a ingressar numa guerra de 

preços. Esta estratégia de competição passou a ocorrer na atividade de distribuição porque 

muitos especialistas nesta área previram a necessidade de entrar neste tipo de estratégia para 

conseguir manter a parcela de mercado ou até para não perderem toda a sua participação caso 

não guerreassem via preço após a abertura do mercado. 

Mediante este processo competitivo houve uma queda relevante no preço final dos 

derivados vendidos nos postos (preço na bomba) beneficiando os consumidores e retirando 

empresas não tão eficientes que existiam por causa das elevadas margens mediante a 

compensação de fretes. Esta maior competição pelos consumidores originada do processo de 

abertura do mercado permitiu ao consumidor ser mais exigente em relação ao preço e à 

qualidade dos produtos derivados do petróleo. 

Decorrente deste processo deflagrado pela mudança no marco regulatório, o setor de 

distribuição de combustíveis sofre uma alteração em sua estrutura com a passagem de um 

oligopólio (ocorre quando poucas empresas possuem grande domínio da oferta) para um 

oligopólio competitivo pela presença de poucas grandes empresas e uma grande quantidade 

de pequenas empresas atuantes na margem, mas que conjuntamente possuem uma parcela 

relevante do mercado. Esta nova estrutura só pode existir por causa do lucro extraordinário 

das grandes empresas, entretanto uma queda da margem ou uma maior exigência do 

consumidor pode inviabilizar que esta estrutura perdure (Matz, 2000). 

Assim sendo, deve-se ressaltar tanto o crescimento da participação das pequenas e 

médias distribuidoras em detrimento das grandes distribuidoras como o crescimento da soma 

das participações de mercado dos postos de bandeira branca frente aos demais postos. A 

explicação para estes efeitos tem interpretações distintas, conforme Matz (2000): para o 

BRASILCOM (Sindicato das Distribuidoras Regionais Brasileiras de Combustíveis) deveu-se 

à prática de preços menores e das elevadas margens de lucro das grandes empresas enquanto 

para o SINDICOM (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 

Lubrificantes) a justificativa reside na adulteração do combustível e na sonegação de impostos 

(ICMS, PIS e COFINS) por meio de liminares e não no fato das margens de grandes empresas 

serem maiores. 
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O SINDICOM afirma a existência da sonegação pelo fato dos impostos incidirem em 

cada uma das fases (produção, distribuição e revenda). Para este sindicato, as liminares das 

pequenas e médias empresas permitem o não recolhimento antecipado de impostos por estas 

empresas – ao entrarem com liminares argumentam que a antecipação inviabilizaria a livre 

concorrência pela necessidade de expressivo capital de giro – e, por não haver uma estrutura 

legal de controle de cada posto, o pagamento do imposto na revenda muitas vezes não seria 

praticado. 

Segundo o SINDICOM, a diferença na alíquota do ICMS entre os estados gera um 

comércio ilegal entre os estados da federação com pagamento de impostos menores e notas 

frias. Entretanto esta prática pode ser utilizada tanto pelas companhias independentes como 

pelas grandes companhias. Outra prática utilizada na operação de algumas empresas é a 

adulteração via adição de álcool ou solvente na gasolina. Ao observar problemas de caixa ou 

ao tentar aumentar os lucros, muitas empresas adotam a estratégia de adulteração segundo a 

ANP. 

Em suma, para o SINDICOM as empresas independentes só existem pelas distorções 

legais e fiscais da atividade de distribuição no Brasil, porque, para este sindicato, uma reforma 

fiscal com concentração da cobrança dos impostos nas refinarias faria com que as empresas 

pequenas e médias perdessem o seu diferencial competitivo. Já as pequenas e médias 

empresas afirmam que o seu diferencial competitivo reside no fato de não terem assinado 

cláusula de exclusividade de fornecimento, ou seja, este diferencial de preços se deve a 

possibilidade de comprar das distribuidoras que ofereçam as melhores condições de compra. 

Assim sendo, estas empresas podem comprar das distribuidoras que ofereçam os menores 

preços e as melhores condições de pagamento. 

Mediante este cenário as empresas com as maiores participações de mercado, para 

manter a sua participação, utilizam a estratégia de diferenciação de produtos via a aferição da 

qualidade dos seus combustíveis comercializados como os programas de qualidade “De Olho 

no Combustível” da BR Distribuidora, “Selo de Qualidade” da Ipiranga e “Combustível com 

DNA” da Shell, como também realizam investimentos em modernização dos postos, 

fidelização através de programas com acumulação de pontos e serviços auxiliares como a 

troca de lubrificantes e as lojas de conveniência.  Podemos citar como exemplos, a BR - 

distribuidora que possui em seus postos a loja “BR Mania”, o “Lava Mania” e o “Lubrax 

Center”, a Ipiranga que possui o programa de “Quilômetro de Vantagens”, as lojas “AM/PM”, 

“Ipirangashop.com” e a rede “Jet Oil” com troca de lubrificantes e serviços automotivos. 
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A rede de postos Ipiranga aposta na prestação de serviços para manter a sua política de 

expansão como pode ser visto nas palavras do diretor Financeiro e de Relações com 

Investidores da Ultrapar (controladora da Ipiranga), André Covre: “O elemento central na 

nossa estratégia de diferenciação é o desenvolvimento de produtos e serviços, que contribuam 

para geração de tráfego em nossos postos e resultem em benefício para a cadeia como um 

todo” (Entrevista a Exame em 26 de fevereiro de 2010). 

Além desses programas de qualidade e serviços auxiliares ao negócio principal, estas 

empresas realizam operações de aquisição para obterem redução de custos e despesas devido 

aos possíveis ganhos com economias de escala. Podemos citar como exemplo a aquisição das 

operações da Texaco nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte pelo Grupo Ultra em 2009. 

Este capítulo apresentou as estratégias utilizadas pelas empresas para aumentar as 

margens deste setor como a integração vertical e/ou horizontal, a busca por diferenciação e 

por oportunidades adjacentes ao negócio principal. Entretanto, com o objetivo de aumentar a 

margem da atividade de distribuição, existem algumas empresas que se valem de práticas 

anticompetitivas como é o caso das adulterações, sonegações e de acordos para determinar 

preços e para coibir essas práticas a ANP e o SBDC seguem passos e procedimentos para 

proteger o processo de concorrência e os consumidores como foi visto no capítulo anterior. 
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CAPÍTULO III – IMPACTO DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO SOBRE 

OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 

 

O setor de distribuição de combustíveis no Brasil vive um processo de consolidação. 

Segundo analistas do setor este processo de consolidação deve permanecer e deflagra a 

necessidade de estudos sobre os fatores determinantes da formação de preços dos 

combustíveis comercializados nos postos revendedores. Asim sendo, este capítulo tem como 

norte mapear a recente evolução deste mercado, apresentar as recentes movimentações 

ocorridas, realizar estudos por meio de ferramentas estatísticas sobre a influência das 

bandeiras nos preços dos combustíveis na etapa da revenda com base nos dados levantados 

pela ANP e referendar as conclusões obtidas com a citação de outros estudos sobre o tema. 

 

III.1 – Evolução do Mercado de Distribuição de Combustíveis no Brasil 

 

A partir dos dados do período compreendido desde 2000 até 2009 divulgados pelo 

Anuário Estatístico de 2010 da ANP foram elaboradas tabelas para uma melhor visualização 

da atividade de distribuição no Brasil que demonstram os principais derivados de petróleo 

comercializados e o atual processo de consolidação do setor. 

 

Tabela 1 - Vendas nacionais, pelas distribuidoras, dos principais derivados de petróleo 

 

     

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 Gasolina C 22.630 22.211 22.610 22.610 23.174 23.553 24.008 24.325 25.175 25.409
Óleo diesel 35.151 37.025 37.668 36.853 39.226 39.167 39.008 41.558 44.764 44.298
Gasolina C + Óleo Diesel 57.781 59.236 60.279 59.464 62.399 62.721 63.016 65.884 69.939 69.708
Outros derivados de petróleo* 27.422 26.887 24.426 21.845 21.508 21.420 21.470 22.535 22.744 22.624
Total 85.204 86.123 84.705 81.309 83.907 84.140 84.486 88.419 92.682 92.332
Outros derivados de petróleo* - Gasolina de aviação, GLP, Óleo combustível, QAV e Querosene Iluminante.
Fonte: Elaboração própria com os dados do Anuário Estatístico da ANP de 2010.

Derivados de Petróleo
Vendas nacionais pelas distribuidoras (mil m 3)

 

 

A tabela 1 descreve as vendas nacionais dos principais derivados de petróleo (em 

especial a gasolina C10 e o óleo diesel) em metros cúbicos pelas distribuidoras no período de 

2000 até 2009. A importância dos derivados em destaque (a gasolina C e o óleo diesel) pode 

                                                           
10 A Gasolina do tipo “C” é a gasolina comercializada nos postos revendedores e misturada com a quantidade de 
etanol definida pelo governo. Em agosto 2011, este percentual equivalia a 25%. 
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ser observada pela tabela 2 abaixo onde é feito o cálculo do percentual de cada derivado no 

total, sendo que estes dois representam 75% do total das vendas desde 2005 devido ao 

aumento da participação destes nas vendas (de 68% em 2000 para 75% em 2005). 

 

Tabela 2 - Participação dos principais derivados de petróleo nas vendas nacionais pelas distribuidoras 

 

    

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 Gasolina C 27% 26% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 28%
Óleo diesel 41% 43% 44% 45% 47% 47% 46% 47% 48% 48%

Gasolina C + Óleo Diesel 68% 69% 71% 73% 74% 75% 75% 75% 75% 75%
Outros derivados de petróleo* 32% 31% 29% 27% 26% 25% 25% 25% 25% 25%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Outros derivados de petróleo* - Gasolina de aviação, GLP, Óleo combustível, QAV e Querosene Iluminante.
Fonte: Elaboração própria com os dados do Anuário Estatístico da ANP de 2010.

Derivados de Petróleo
Participação dos derivados de petróleo nas vendas nacionais pelas distribuidoras

 

 

Em contraponto, os demais derivados do Petróleo têm sua participação relativa nas 

vendas do Petróleo em declínio (de 32% em 2000 para 25% em 2005), sendo eles: Gasolina 

de aviação, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), Óleo combustível, QAV (Querosene de 

Aviação) e Querosene Iluminante. Ao se analisar cada um destes demais derivados pode ser 

afirmado que este quadro decorre do esforço da Petrobras em reduzir a produção de óleo 

combustível no refino (redução de 50,39% nas vendas de 2009 em relação a 2000). 

A tabela 3 apresenta a variação das vendas nacionais dos derivados ano a ano e do 

acumulado no período. Mediante isto, é observada uma tendência de aumento das vendas dos 

derivados de Petróleo, fato constatado pela elevação de 8,37% nas vendas entre 2000 e 2009. 

O crescimento do consumo dos derivados de petróleo é influenciado diretamente pelo 

desempenho da economia representado pelo crescimento do PIB e pela quantidade de 

veículos automotores. A comercialização do diesel depende diretamente do crescimento do 

PIB porque este combustível é utilizado em máquinas agrícolas, ônibus e caminhões, 

enquanto a comercialização da gasolina é relacionada ao crescimento da frota de veículos que 

por sua vez depende da concessão de crédito e da renda disponível. 

Esta tabela 3 vai de encontro à tabela 2 com a constatação da importância das vendas 

de gasolina C e do óleo diesel no total das vendas por mostrar o movimento de elevação das 

vendas de derivados do Petróleo ser resultado do crescimento destes dois derivados (20,64% 

maior), em contraste com a tendência de queda das vendas dos demais derivados de Petróleo 

(17,5% menor). 
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Tabela 3 - Variação das vendas nacionais, pelas distribuidoras, dos principais derivados de petróleo 

 

    

01/00 02/01 03/02 04/03 05/03 06/05 07/06 08/07 09/08 09/00
 Gasolina C (1,85)    1,80     -       2,49     1,64     1,93     1,32     3,49     0,93     12,28   
Óleo diesel 5,33     1,74     (2,16)    6,44     (0,15)    (0,41)    6,54     7,71     (1,04)    26,02

Gasolina C + Óleo Diesel 2,52 1,76 -1,35 4,94 0,51 0,47 4,55 6,15 -0,33 20,64
Outros derivados de petróleo* (1,95)    (9,15)    (10,57)  (1,54)    (0,41)    0,24     4,96     0,92     (0,52)    -17,50
Total 1,08     (1,65)    (4,01)    3,20     0,28     0,41     4,65     4,82     (0,38)    8,37
Outros derivados de petróleo* - Gasolina de aviação, GLP, Óleo combustível, QAV e Querosene Iluminante.
Fonte: Elaboração própria com os dados do Anuário Estatístico da ANP de 2010.

Derivados de Petróleo
Variação das Vendas nacionais pelas distribuidoras (%)

 

 

A análise isolada da gasolina C e do óleo diesel permite tirar a conclusão de que 

ambos estão com crescimento de vendas, com um ritmo maior para o diesel. O primeiro teve 

um crescimento de 12,28% das vendas em metros cúbicos, enquanto o segundo obteve um 

crescimento ainda mais expressivo de 26,02%. Isso corrobora para o fato do estudo a ser 

realizado neste capítulo, com base nos dados fornecidos pelos postos revendedores ao 

Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis da ANP, focar a 

análise no diesel e na gasolina C para responder a questão da influência das bandeiras na 

formação de preços destes dois derivados. 

O processo de consolidação do setor pode ser observado pela análise da participação 

das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo diesel e gasolina C e pela verificação da 

distribuição percentual dos postos revendedores de combustíveis automotivos no Brasil 

segundo a bandeira. Os dados presentes na tabela 4 e 5 são oriundos dos Anuários Estatísticos 

da ANP de 2007 a 2010 e se referem ao período de 2006 até 2009. A elaboração dessas 

tabelas considerou este período de tempo porque nos anos descritos não houve alteração nas 

três primeiras posições. 

Ao se analisar a tabela 4 pode ser constatada uma concentração das vendas tanto do 

óleo diesel como da gasolina C nas três principais distribuidoras, que são BR Distribuidora 

(subsidiária da Petrobras), Ipiranga e a Shell. A concentração nas vendas destas três maiores 

distribuidoras é expressiva e cresceu no período analisado tanto para o óleo diesel (de 61,59% 

em 2006 para 72,35% em 2009) como para a gasolina C (de 52,01% em 2006 para 60,38% 

em 2009).  
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Tabela 4 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo diesel e de gasolina C 

 

  

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

3 principais distribuidoras: BR + Ipiranga + Shell 61,59 64,63 62,52 72,35 52,01 52,09 50,45 60,38

Outras distribuidoras 38,41 35,37 37,48 27,65 47,99 47,91 49,55 39,62

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Elaboração própria com os dados dos Anuários Estatísticos da ANP de 2007 a 2010.

Participação (%) das distribuidoras
gasolina Cóleo diesel

 

 

Em continuidade à análise da concentração do mercado foi elaborada a tabela 5 com a 

abertura da participação das três principais distribuidoras. Pode ser observado pela tabela que 

somente as duas principais distribuidoras detêm 62,47% das vendas de óleo diesel e 49,08% 

das vendas de gasolina C em 2009. 

Tabela 5 – Detalhamento da participação das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo diesel e de 

gasolina C 

 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

3 principais distribuidoras 61,59 64,63 62,52 72,35 52,01 52,09 50,45 60,38

BR 26,69 32,81 34,92 39,70 24,76 25,51 26,05 28,93

Ipiranga 24,10 21,93 17,96 22,77 16,56 15,87 13,16 20,15

Shell 10,79 9,88 9,63 9,88 10,68 10,71 11,24 11,29

Outras distribuidoras 38,41 35,37 37,48 27,65 47,99 47,91 49,55 39,62

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Elaboração própria com os dados dos Anuários Estatísticos da ANP de 2007 a 2010.

Participação (%) das distribuidoras
óleo diesel gasolina C

 

 

Outro fato a ser destacado é a consolidada liderança da BR distribuidora com quase 

40% e 29% nas vendas nacionais de óleo diesel e de gasolina C, respectivamente.  Em relação 

ao diesel, a participação nas vendas dessa distribuidora é maior que a soma das participações 

da segunda e da terceira principais distribuidoras – sendo essa soma de 32,65%, fato que não 

se repete para a gasolina C, mas que fica num patamar bem próximo, sendo esse patamar 

igual a 31,44%. 

A expressiva elevação da participação da Ipiranga de 2008 para 2009 nas vendas 

nacionais de óleo diesel (de 17,96% para 22,77%) e de gasolina C (de 13,16% para 20,15%) 

se deve à compra dos postos da rede Texaco nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte em 

2009. 

A quantidade de postos revendedores é outra variável existente na revenda de 

combustíveis que reflete a concentração de mercado desta etapa da cadeia do Petróleo, as 
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tabelas 6 e 7 demonstram a quantidade dos postos revendedores de combustíveis automotivos 

no Brasil, segundo a bandeira. 

Tabela 6 – Quantidade de postos revendedores de combustíveis no Brasil, segundo a bandeira     

            

Quantidade de postos por Bandeira 2006 2007 2008 2009  ∆ ∆ ∆ ∆  % 2009/2008
Bandeira 14.140        19.928        20.813        21.357        2,61%
Bandeira Branca1 20.569        15.089        15.917        16.616        4,39%
Total 34.709        35.017        36.730        37.973        3,38%
¹Posto que pode ser abastecido por qualquer distribuidora.
Fonte: Elaboração própria com os dados dos Anuários Estatísticos da ANP de 2007 a 2010.  

 

Tabela 7 – Detalhamento da quantidade de postos revendedores no Brasil, segundo a bandeira 

Quantidade de postos por Bandeira 2006 2007 2008 2009  ∆ ∆ ∆ ∆  % 2009/2008
Bandeira Branca1 20.569        15.089        15.917        16.616        4,39%
3 principais postos revendedores 12.159        11.879        12.190        14.686        20,48%

BR 6.355          6.220          6.252          6.786          8,54%
Ipiranga 3.968          3.797          3.922          5.722          45,89%
Shell 1.836          1.862          2.016          2.178          8,04%

Outras bandeiras 1.981          8.049          8.623          6.671          -22,64%
Total 34.709        35.017        36.730        37.973        3,38%
¹Posto que pode ser abastecido por qualquer distribuidora. 
Fonte: Elaboração própria com os dados dos Anuários Estatísticos da ANP de 2007 a 2010.  

 

A diferença entre as duas é que na tabela 7 há um detalhamento dos postos de 

bandeira, com a formação de cinco novos grupos: BR, Ipiranga, Shell, somatório destas três 

maiores bandeiras e por fim o grupo das outras bandeiras. As maiores distribuidoras em 

relação às vendas nacionais de óleo diesel e de gasolina C também são as que possuem os 

maiores percentuais de postos revendedores com a sua bandeira, mas é preciso aqui 

mencionar que uma maior quantidade de postos revendedores não determina necessariamente 

um maior volume de vendas porque como será visto no fim deste capítulo existem outros 

fatores além da escala que afetam o volume de vendas de combustíveis nos postos 

revendedores. 

 

III.2 – Lista das Recentes Movimentações Ocorridas no Mercado de 

Distribuição de Combustíveis no Brasil 

 

Por meio de uma pesquisa realizada nos websites das principais distribuidoras de 

combustíveis (BR Distribuidora, Grupo Ultra, Cosan, Ipiranga, Shell, Esso e Alesat) e dos 

principais representantes do setor como o Sindicom (Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes), esta monografia descreve abaixo a lista 
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das principais movimentações ocorridas no setor de distribuição de combustíveis no Brasil 

desde 2006: 

- Fusão entre as empresas ALE Combutíveis (ALE) e Satélite Distribuidora de Petróleo 

(SAT) em 2006. 

- Operação de compra da Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste pela Ultrapar em 2007, que 

representou para o Grupo Ultra um crescimento potencial de vendas e ganhos de eficiência 

administrativa e operacional. 

- Compra da Ipiranga nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste pela BR distribuidora em 

2007. O CADE aprovou esta operação com restrições, com a condição dos donos de postos da 

Ipiranga nestas regiões terem a possibilidade de trocar para outras bandeiras até 2012 sem o 

pagamento de multa rescisória à Petrobras distribuidora. Assim sendo, a BR tem como maior 

desafio incorporar os ativos da empresa Alvo (criada pela Petrobras para gerenciar os ativos 

da Ipiranga nas regiões citadas, enquanto o CADE analisava esta operação) sem perder postos 

para a concorrência. 

- Aquisição dos ativos da ExxonMobil no Brasil pela Cosan em 2008. Esta compra foi 

aprovada pelo CADE por meio de rito sumário. Segundo o presidente da Cosan em entrevista 

ao Valor Econômico em 24 de Julho de 2008, Rubens Ometto Silveira Mello, a compra dos 

ativos da Esso pela Cosan representa uma redução de custos pelos ganhos de sinergia entre as 

empresas como no caso do caminhão transportar álcool e diesel. 

- Parceria entre a Shell e a Rede Simarelli na região Centro-Oeste em 2009.  

- Compra da rede de postos da Repsol e da distribuidora catarinense Polipetro pela Ale em 

2008. 

- Compra da Texaco nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste pela Ultrapar em 200911. 

Essa operação gerou uma maior competitividade para a empresa devido ao aumento da escala 

nas operações do grupo e um melhor posicionamento para a sua estratégia de crescimento. 

Esses ganhos gerados são oriundos de uma maior eficiência e competitividade nos processos 

de distribuição e revenda de combustíveis, aliados a uma redução percentual nas despesas de 

                                                           
11 Cabe ressaltar que a Texaco havia sido incorporada pela Chevron em 2002 e em 2008 a Chevron assinou um 
acordo de transferência dos seus ativos pertencentes à distribuição para a Ultra Participações com o objetivo de 
focar as atividades para as etapas de exploração e produção de petróleo, e na fabricação de lubrificantes. 
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pessoal, propaganda e marketing frente ao seu faturamento. Além disso, permitiu o acesso a 

regiões do Brasil com crescimento maior que a média brasileira. 

- Associação entre a Shell e a Cosan em 2010 com a formação da empresa Raízen para 

gerenciarem conjuntamente a etapa de distribuição de combustíveis para transporte e indústria 

com a integração das redes de distribuição e de postos das duas empresas. O inicio da 

operação integrada deve ocorrer até o fim do primeiro semestre de 2011 com a marca Shell 

sendo mantida. Esta operação está em processo de análise no CADE. 

Os movimentos de expansão inorgânica (fusão, aquisição ou joint venture entre 

empresas) devem permanecer tanto na visão dos analistas do setor como pela análise dos 

planos de investimento das principais distribuidoras de combustíveis. Pelas palavras do 

presidente da Petrobras Distribuidora (BR) em entrevista ao Valor Econômico em 

24/02/2010, José Lima de Andrade Neto, os movimentos de consolidação no mercado de 

combustíveis devem permanecer: "A minha percepção é de que, quando há dois players muito 

próximos, tem uma espécie de disputa para ver quem vai claramente assumir a posição. Acho 

que vai haver alguns movimentos tentando consolidar posições, marcar posições". 

 

III.3 – Painel de Dados e Modelo Estatístico 

 

A base de dados interfere de forma determinante no resultado do modelo estatístico. 

Esta interferência tem tanta relevância, que este tópico descreve a metodologia utilizada no 

Levantamento de Preços da Comercialização de combustíveis em postos de revenda divulgada 

pela ANP em seu website (www.anp.gov.br). Este levantamento decorre das funções12 desta 

autarquia como a proteção aos consumidores quanto ao preço, qualidade e oferta dos 

combustíveis. Assim sendo, a ANP realiza um acompanhamento dos preços praticados pelas 

distribuidoras e postos revendedores com periodicidade semanal. 

Atualmente, a pesquisa abrange 555 localidades que representam 10% dos municípios 

brasileiros de acordo com a Portaria número 202, de 15/08/2000. Esta agência possui um 

contrato, com vigência de 12/08/2010 até 11/08/2011, firmado com a empresa Análise & 

Síntese Pesquisa e Marketing LTDA no que se refere a esta pesquisa semanal de preços. 

                                                           
12 As funções da ANP foram estabelecidas no oitavo artigo da Lei do Petróleo (Lei 9.478/97). 
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A pesquisa é feita por meio de visita pessoal por profissionais treinados a cada um dos 

agentes econômicos escolhidos de forma aleatória até o terceiro dia útil de cada semana. O 

número de postos visitados13 (tamanho da amostra) em cada município semanalmente é 

definido arbitrariamente no Anexo da Metodologia utilizada para a realização da pesquisa de 

preços no âmbito do Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de 

Combustíveis da ANP – Ref.: Contrato n.º 9.142/10-ANP-006.998. 

Abaixo segue uma tabela com os números dos postos revendedores (população), o 

número de postos coletados a cada semana (amostra) e o percentual de representação da 

população pela amostra dos municípios no Estado do Rio de Janeiro. 

 

          
 

Figura 3 – Quantidade de postos revendedores (população) e quantidade de postos efetivamente visitados 

(amostra) para os municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

O levantamento desta amostra aleatória sofre verificação e conferência tanto por 

equipes de supervisão como por software específico para evitar que ocorram erros 

involuntários ou voluntários. São conferidos, em média, de 10 a 15% dos dados coletados por 

contato telefônico. Caso ocorra verificação de erro considerável, os dados são coletados 

novamente na região conferida e os pesquisadores responsáveis pela coleta nessa região são 

convidados a prestar esclarecimentos. 

                                                           
13 No total são pesquisados a cada semana aproximadamente 17.000 postos revendedores. Logo, o que ocorre de 
forma igual toda semana é a quantidade de postos a serem visitados e não quais postos serão visitados 
especificamente. 
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A conferência eletrônica ocorre no dia posterior à coleta de dados e se for verificada 

alguma inconsistência os dados são verificados novamente. Estes procedimentos possuem o 

objetivo de garantir a fidelidade da representação da população por meio desta amostra. 

Outro fato a ser mencionado é que foram utilizados somente os postos com 

informações para os preços de bomba e de nota para a gasolina comum e para o óleo diesel. 

Se uma dessas quatro opções estivesse vazia este posto não era considerado, isto é, só foram 

considerados os postos com as informações de preço de bomba e nota tanto para a gasolina 

comum como para óleo diesel. 

Conceitual estatístico 

A média é uma medida estatística de tendência central e é obtida pela soma dos 

valores dos eventos dividida pelo número de observações. No que se refere à base de dados, 

podemos achar a média do preço de bomba ao dividir a soma de todos os preços de bomba 

contidos na amostra14 pelo número de observações. Já a dispersão de preços em torno da 

média é calculada pelo desvio padrão, este é obtido pela soma das distâncias entre as 

observações do evento e a média. De forma simplificada, nós podemos dar um exemplo com 

três preços: R$ 2,50, R$ 2,60 e R$ 2,70. A média é R$ 2,60 e o desvio padrão é R$ 0,10. 

A média e o desvio padrão são medidas estatísticas para saber como uma determinada 

variável está distribuída. Para realizar uma comparação com mais de uma variável são 

necessárias outras ferramentas estatísticas como a correlação. Esta estatística permite medir se 

a relação é positiva ou negativa entre duas variáveis e o grau desta relação, o resultado sempre 

é um número maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Para uma melhor visualização observar 

a figura a seguir, onde se apresenta o exemplo de uma correlação negativa (r<0), outra 

positiva (r>0) e da sua inexistência (r=0), onde r é o coeficiente de correlação. 

                              
       Figura 4 – Exemplos gráficos de correlações 

                                                           
14 A amostra é um subconjunto da população, as estatísticas da população são estimadas por meio deste 
subconjunto. A média amostral é um estimador não tendencioso da média populacional se a amostra for obtida 
de forma aleatória. 
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Os estudos a serem realizados neste capítulo visam comparar duas variáveis e estudar 

algumas hipóteses para buscar entender se de fato as bandeiras possuem influência na 

formação de preços tanto da gasolina como do óleo diesel na etapa da revenda. Uma das 

hipóteses a ser levantada é se os preços de postos de bandeira branca são diferentes dos postos 

de bandeira, para tanto, as métricas dantes explicadas são relevantes porque o teste as utiliza 

para rejeitar ou não a hipótese dos preços serem parecidos ou diferentes. Como também será 

medido se há correlação entre o preço da bomba e o preço de nota fiscal com o objetivo de 

verificar se a exclusividade no fornecimento de combustíveis aos postos revendedores pode 

ser um dos fatores influentes na formação de preços. 

A formulação da hipótese a ser testada depende da base de dados a ser considerada no 

teste e da teoria que gerou o embasamento para a afirmação de tal hipótese. Portanto, a 

decisão sobre a hipótese pode deflagrar a revisão, rejeição ou aceitação da teoria testada. 

Algumas etapas precisam ser percorridas no que concerne à metodologia de decisão sobre a 

veracidade ou falsidade da hipótese formulada.  

O primeiro passo é definir a hipótese de igualdade (Ho), depois decidir qual modelo 

estatístico a ser utilizado com o objetivo de rejeitar Ho e qual o nível de significância a ser 

considerado. Também é preciso definir a distribuição amostral15, calcular a região de rejeição 

e por fim o valor da prova estatística de acordo com o tipo de dado utilizado no teste.  

Assim sendo, o nível de significância interfere de forma objetiva nas decisões 

possíveis no teste de hipóteses. Por definição, este é a probabilidade de se cometer o erro tipo 

I, que consiste em rejeitar a hipótese nula quando esta é verdadeira. Além deste tipo de erro I, 

existe o erro do tipo II que ocorre quando se aceita a hipótese alternativa quando esta é falsa. 

Ao se reduzir a probabilidade da incidência de um tipo de erro se incorre no aumento da 

probabilidade do outro. O único meio de se reduzir os dois riscos ao mesmo tempo é 

aumentar o tamanho da amostra, mas isso determina um custo maior e um tempo disponível 

maior, só que muita das vezes nenhum destes dois (custo e tempo) podem ser estendidos16. 

Abaixo segue uma tabela com as possíveis decisões em relação a um teste de hipóteses. 

                                                           
15 Distribuição amostral descreve a variabilidade da estatística e indica as possibilidades dos diversos valores que 
esta pode assumir. 
16 Quanto maior for à amostra maior é o custo da coleta e da análise podendo este se tornar proibitivo e também 
pode demandar um tempo maior e assim os resultados dos estudos serem defasados. 
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Decisões Possíveis
Hipotese Nula é 

verdadeira
Hipotese Nula é 

falsa

Aceitar Hipótese Nula
Aceita 

Corretamente
Erro Tipo II

Rejeitar Hipótese Nula Erro Tipo I
Rejeita 

Corretamente
 

       

                            Figura 5 – Decisões possíveis em um teste de hipóteses 

 

Como visto na metodologia descrita é preciso escolher o teste estatístico a ser utilizado 

e a recomendação do teste a ser usado depende de inúmeros fatores com destaque para o tipo 

do dado utilizado e da situação a ser estudada. A nossa base de dados oriunda das informações 

cedidas pela ANP e utilizada nos estudos deste capítulo pode ser caracterizado como um tipo 

de dado intervalar17. Para este tipo de dado, o teste mais recomendando tanto para as 

situações de uma amostra, duas amostras independentes ou duas amostras relacionadas é o 

teste t de Student, uma vez que este teste realiza estudos comparando uma amostra com outra. 

Caso seja necessário realizar mais de uma comparação basta realizar diversos comparativos 2 

a 2. 

Algumas considerações precisam ser mencionadas, o teste t é indicado para amostras 

quando a variância da população18 é desconhecida, enquanto a ANOVA tem como 

pressuposto que todas as populações analisadas tenham a mesma variância e a MANOVA, 

por sua vez, necessita que todas as populações tenham a mesma matriz de covariâncias. Além 

disso, para o cálculo tanto da ANOVA como da MANOVA o número de observações de cada 

amostra precisa ser o mesmo. Partindo de todas essas considerações e pelas características da 

nossa base de dados com número de observações diferentes em cada município e de variância 

da população desconhecida, o método estatístico escolhido foi o teste t. 

A utilização do teste t para populações com variância desconhecida é indicada porque 

este teste tem como pressuposto a razoabilidade de se usar o desvio padrão da amostra quando 

não se conhece o desvio padrão da população, este pressuposto vai ao encontro ao nosso 

estudo baseado em uma amostra de dados divulgada pela ANP.  

                                                           
17 Dados intervalares, por definição, permitem a realização de operações aritméticas com os seus valores e 
geralmente possuem uma unidade de medida com escala bem definida. 
18 População compreende o conjunto formado por todos os elementos que possuem uma mesma característica, 
como a nossa base de dados utiliza uma amostra aleatória e não todos os dados da população, a variância 
populacional é desconhecida levando a uma recomendação do uso do teste t. 
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Assim como a distribuição Normal, a distribuição t é simétrica. A diferença entre essas 

distribuições é o fato da t ser mais espalhada que a Normal uma vez que utiliza o desvio 

padrão amostral no lugar do desvio padrão populacional. Assim sendo o desvio padrão da 

distribuição t é variável de acordo com o tamanho da amostra e, por conseguinte não existe 

somente uma distribuição t, mas sim uma curva específica para cada tamanho de amostra. 

Observe a figura a seguir para uma melhor visualização destas considerações, com a normal 

sendo a cor azul escura e a distribuição t se aproximando da distribuição normal com o 

aumento da amostra. 

                                

     

Figura 6 – Representação gráfica das distribuições Normal e t 

 

Por meio de métodos estatísticos como o teste t é possível avaliar a significância da 

diferença entre médias populacionais. O teste t pode ser explicado da seguinte forma: Ho é 

rejeitada ao nível de significância se o valor da estatística teste for maior que o valor critico 

definido pela distribuição t. Pode se supor improvável que existam médias populacionais 

iguais se as médias amostrais são significativamente diferentes no sentido que esta diferença 

média é muito grande19. 

Caso o valor da prova estatística pertença à região de rejeição, a hipótese nula é 

rejeitada, senão a hipótese nula não pode ser rejeitada no nível de significância escolhido. Ao 

se rejeitar a hipótese nula, automaticamente a hipótese alternativa passa a ser aceita, sendo 

esta a definição do que se deseja comprovar. Podemos simplificar o entendimento na seguinte 

afirmação: o teste de determinada hipótese consiste em analisar a magnitude da diferença 

entre o valor observado de determinada estatística e o seu suposto valor e, por fim, definir se a 

magnitude desta diferença justifica rejeitar ou não a hipótese formulada. 

No nosso exemplo citado anteriormente, a hipótese alternativa ao estudo da relação 

entre os preços dos postos de bandeira branca em relação aos postos de bandeira é que estes 

                                                           
19  Esta suposição só pode ser considerada válida se as amostras forem aleatórias. 
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possuem preços diferentes logo, seria possível provar que há influência entre ser um posto de 

bandeira branca ou não sobre a variável preço do combustível estudado. 

 

III.4 - Resultados 

 

Este tópico tem como norte mostrar a influência das bandeiras na dinâmica da 

formação de preços da gasolina comum e do óleo diesel comercializados nos postos 

revendedores brasileiros. Para atingir este objetivo, esta parte da monografia está dividida em 

três seções que viabilizam uma melhor leitura e um maior entendimento dos três estudos que 

estão intimamente relacionados. 

Primeiramente os postos revendedores de combustíveis no Brasil serão divididos em 

dois grupos: postos de bandeira e postos de bandeira branca, que serão comparados a fim de 

verificar se existem diferenças entre os preços médios de bomba e de nota fiscal nos 26 

estados brasileiros e o Distrito Federal. Além disto, esta primeira seção irá verificar qual 

grupo de postos (de bandeira branca ou de bandeira) possui na média nacional a maior 

margem bruta de comercialização.  

Após a análise em nível estadual e nacional, a segunda seção direciona a análise para a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já que a competição entre os postos de combustíveis 

ocorre em nível local, como visto no capítulo anterior. Neste estudo as bandeiras serão 

separadas em mais grupos para averiguar a relevância da bandeira no preço dos postos pela 

rejeição da hipótese nula de que os preços médios destes grupos são semelhantes, ou seja, o 

teste de hipóteses de diferença entre médias será utilizado para mostrar que na maioria dos 

comparativos os preços médios são significativamente diferentes. 

Por fim os efeitos de dois atos de concentração são analisados porque, conforme 

mencionado no primeiro capítulo, o CADE julga estas movimentações de mercado com base 

nos efeitos anticompetitivos líquidos. Os atos escolhidos para serem objetos de estudo foram a 

fusão da Alesat e a aquisição da rede de postos Texaco pela Ipiranga nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Os dados comparados neste último exercício de análise se 

referem ao preço médio de bomba e de nota, ao desvio padrão, ao coeficiente de variação e à 

margem bruta de comercialização tanto para a gasolina comum como para o óleo diesel. 
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III.4.1 – Diferenças de preços e de margem bruta de comercialização entre os postos de 

bandeira e de bandeira branca 

  

Como visto no capítulo anterior, a abertura do setor de distribuição de combustíveis 

teve como principais resultados a liberalização de preços e o fim da obrigatoriedade da 

cláusula de exclusividade para o fornecimento de derivados de combustíveis. Dessa forma a 

concorrência no setor aumentou com o surgimento dos postos revendedores de bandeira 

branca e os preços dos combustíveis foram reduzidos em virtude da implementação da 

“guerra de preços”. Segundo Rocha (2002), somente no primeiro mês após a liberação 

(Jan2002) houve uma redução média de 11% nos preços comercializados. 

A existência do debate apresentado também no capítulo anterior sobre os motivos dos 

postos de bandeira branca possuírem preços mais baixos que os postos de bandeira 

contrapondo o SINDICOM e o BRASILCOM faz com que sejam esperados preços menores 

dos postos sem a cláusula da exclusividade, isto é, são esperados preços menores para os 

postos de bandeira branca. 

Mediante este quadro, esta primeira seção divide as estações de revenda de 

combustíveis em dois grupos: postos de bandeira e postos de bandeira branca. Após esta 

separação há o cálculo do preço médio de bomba e de nota fiscal para cada um dos grupos a 

serem comparados para a gasolina comum e para o óleo diesel. 

As tabelas com os resultados dos cálculos dos preços médios de bomba e de nota fiscal 

para os postos de bandeira e para os postos de bandeira branca em todos os 26 (vinte e seis) 

estados brasileiros e o Distrito Federal no período de 03 de Janeiro de 2010 até 27 de 

Novembro de 2010 podem ser visualizadas no anexo estatístico tanto para a gasolina comum 

(tabela 1) como para o óleo diesel (tabela 2). Cabe ressaltar que os estados estão apresentados 

em ordem alfabética. 

Os preços médios de bomba e de nota tanto para a gasolina comum como para o óleo 

diesel são apresentados nos gráficos a seguir, possibilitando uma melhor visualização, os 

valores para cada estado estão nas tabelas 1 e 2 do anexo estatístico.  

Nos gráficos 1 e 2 é possível verificar que os postos de bandeira branca possuem 

preços médios de bomba (preço de venda dos postos juntos aos consumidores) menores na 
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maioria dos estados brasileiros, sendo de 70,37% (19 casos em um universo de 27) para a 

gasolina comum e de 85,19% (23 casos do total de 27) para o óleo diesel, respectivamente.  

Gráfico 1 – Preço médio de bomba para a gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10 

 

    
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 

 

 

Gráfico 2 – Preço médio de bomba para o óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 

 

    
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Assim como os gráficos anteriores, os gráficos 3 e 4 demonstram que, na maioria dos 

estados brasileiros, os postos de bandeira branca possuem os preços de nota (preço de 

aquisição dos combustíveis perante as distribuidoras) menores, sendo de 74,07% (20 casos de 

27 possíveis) para a gasolina comum e de 85,19% (23 casos em universo de 27) para o óleo 

diesel. 
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Cabe aqui ser ressaltado que em alguns estados brasileiros os postos de bandeira 

branca possuem preços menores de bomba ou de nota, mas a verificação dos motivos disto 

ocorrer foge do escopo da presente monografia. 

Gráfico 3 – Preço médio de nota para a gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10   

 

  
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Gráfico 4 – Preço médio de nota para o óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 

 

       
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Pelos dados apresentados nos gráficos fica evidenciada a existência de diferença de 

preços entre o posto revendedor de combustível ser de bandeira branca ou de bandeira, sendo 

que na maioria das vezes os postos de bandeira branca possuem preços mais baixos tanto para 

o comercializado nas bombas como no preço de aquisição perante as distribuidoras. Isso pode 
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parecer um paradoxo e promove um interessante debate a respeito desse diferencial de preço 

já mencionado. 

Conforme visto, o SINDICOM afirma que essa diferença reside na sonegação ou na 

adulteração praticados pelos postos de bandeira branca, enquanto o BRASILCOM argumenta 

que esse diferencial se deve à necessidade de remuneração exigida dos investimentos dos 

postos de bandeira em marca como programas de pontos e com o visual da estação de serviço. 

A despeito deste debate esta monografia pode afirmar que a inexistência da obrigatoriedade 

da cláusula de exclusividade confere aos postos de bandeira branca um diferencial de custos, 

porque podem adquirir os combustíveis da distribuidora que lhe oferecer o melhor acordo 

comercial seja ele via menor preço e/ou maior prazo de pagamento. Por outro lado, estes tipos 

de postos não são selecionados por consumidores que são altamente sensíveis à qualidade 

tanto dos combustíveis como dos serviços auxiliares oferecidos porque este grupo de postos 

não realiza investimentos em ativos intangíveis para diferenciação da marca em níveis 

comparados aos das bandeiras com maiores participações de mercado e, assim sendo, existem 

consumidores que preferem pagar um prêmio maior por serem menos sensíveis ao preço.  

Conforme estudo realizado por Nunes & Gomes (2005), o preço de bomba (revenda) 

depende, dentre outros fatores, do preço de nota fiscal (valor adquirido junto à distribuidora) 

dos postos. Logo, a possibilidade descrita de obter as melhores condições comerciais (preço e 

prazo) é um diferencial relevante porque, pela análise dos gráficos a seguir, é possível 

observar a correlação positiva (linha de tendência linear) entre os preços médios de bomba 

(eixo X) e os preços médios de nota (eixo Y) tanto da gasolina comum quanto do óleo diesel.  

Gráfico 5 – Correlação entre o preço médio de bomba e de nota para a gasolina comum dos postos de 

bandeira entre 03/01 e 27/11/10 

 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Gráfico 6 – Correlação entre o preço médio de bomba e de nota para a gasolina comum dos postos de 

bandeira branca entre 03/01 e 27/11/10 
 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Gráfico 7 – Correlação entre o preço médio de bomba e de nota para o óleo diesel dos postos de bandeira 

entre 03/01 e 27/11/10 
 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Gráfico 8 – Correlação entre o preço médio de bomba e de nota para o óleo diesel dos postos de bandeira 

branca entre 03/01 e 27/11/10 
 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  



 

 

59 

 

Segundo estudo de Lewis (2006) sobre a revenda de combustíveis em San Diego, 

Estados Unidos, a maior participação de bandeiras conhecidas faz com que o preço em 

determinada região seja maior. Isso leva a crer que os postos revendedores de bandeira 

possuem preços mais altos que os postos de bandeira branca. 

Como era plausível de se esperar, após verificar que os postos de bandeira possuem na 

maioria dos estados brasileiros preços maiores de bomba e de nota fiscal para a gasolina 

comum e para o óleo diesel em comparação aos postos de bandeira branca, a próxima tabela 

permite observar que os postos de bandeira possuem uma maior margem bruta de 

comercialização na média nacional tanto para a gasolina comum como para o óleo diesel. 

Tabela 8 – Margem bruta média de comercialização para a gasolina comum e óleo diesel entre 03/01 e 

27/11/10 

 

  
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

III.4.2 – Diferenças de preços entre as bandeiras na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro 

  

Depois do estudo realizado em nível estadual e nacional, esta seção foca a verificação 

da dependência do preço em relação à variável bandeira na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, já que, como foi dito no capítulo 2, a concorrência na atividade de revenda de 

combustível é local. A estratégia de abastecer os veículos em estados ou municípios vizinhos 

com preços mais baixos é inviabilizada pelo custo de deslocamento e pelo custo de 

oportunidade para operacionalizar tal objetivo. Além disso, o SBDC faz a verificação de 

cartéis no setor com base na comparação da margem do município com o estado a que este 

está inserido geograficamente. 

O objetivo do estudo a ser realizado nesta parte da monografia é demonstrar que as 

bandeiras exercem influencia sobre a variável preço. Isto será feito através da rejeição da 
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hipótese de que os preços são semelhantes entre os grupos de bandeiras estudados e, por 

conseguinte, a hipótese alternativa de que os preços são significativamente diferentes na 

comparação entre os preços médios dos grupos analisados passa a ser aceita. 

Mediante isto, a presente monografia vai utilizar testes estatísticos para averiguar a 

influência das bandeiras na dinâmica da formação de preços dos combustíveis na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, 

Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João 

de Meriti são os municípios pertencentes a esta região que possuíam valores para os preços de 

combustíveis na base oriunda da ANP. Não havia valores para Guapimirim, Japeri, Mesquita, 

Paracambi, Seropédica e Tanguá que também são municípios integrantes desta região.  

É de suma importância dizer que, assim como nos demais estudos realizados nesta 

monografia, a fonte dos dados é a pesquisa de preços da ANP divulgada em seu website, com 

a consideração dos postos que forneceram os preços de bomba e de nota tanto para a gasolina 

comum como para o óleo diesel e que para o ano de 2010 foi utilizado o período de 03 de 

Janeiro até 27 de Novembro de 2010. 

Como visto nas considerações realizadas no tópico do conceitual estatístico, os dados 

utilizados na presente monografia são do tipo intervalar e como a variância da população é 

desconhecida, o teste estatístico de médias mais recomendado é o teste t de Student. Este teste 

utiliza algumas métricas estatísticas como a média, o desvio padrão, a quantidade de 

observações e o número de graus de liberdade (número de observações menos um). Estas 

métricas estão nas duas tabelas a seguir: 

Tabela 9 – Métricas estatísticas do preço de bomba e de nota da gasolina comum na região metropolitana 

do Rio de Janeiro entre 03/01 e 27/11/10 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Tabela 10 – Métricas estatísticas do preço de bomba e de nota do óleo diesel na região metropolitana do 

Rio de Janeiro entre 03/01 e 27/11/10 

 

  
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 

 

Como visto nas tabelas anteriores, para verificar se existem diferenças significativas 

entre as bandeiras foram criados seis grupos de postos revendedores para serem comparados 

entre si, sendo eles: Bandeira Branca, Bandeira e quatro grupos criados a partir deste último: 

BR Distribuidora, Ipiranga, Shell e Bandeiras sem serem as três maiores. Como são seis 

grupos para cada variável a ser estudada por análise combinatória devem ser realizadas 15 

comparações 2 a 2, como será visto mais a frente. 

Como dito anteriormente, o teste t será utilizado para verificar variáveis dos preços 

dos combustíveis, sendo elas: preço de bomba (preço de venda ao consumidor pelos postos 

revendedores) e o preço de nota (preço de aquisição dos derivados vendidos pelas 

distribuidoras aos postos revendedores) tanto da gasolina comum como do óleo diesel. Sendo 

assim cada uma destas variáveis será mostrada em uma tabela diferente para uma melhor 

visualização dos testes realizados e, como são dois tipos de combustíveis a serem analisados 

(gasolina comum e óleo diesel), a cada nível de significância definido serão demonstradas 4 

tabelas com as 15 comparações 2 a 2.  

Como foram definidos dois níveis de significância (5% e 1%), esta análise resultou na 

realização de 8 tabelas que constam no anexo estatístico da presente monografia. Para facilitar 

a leitura, esta seção apresenta somente a primeira das 8 tabelas para que o leitor consiga 

observar como foi feita cada uma das 15 comparações e uma tabela com o resumo de todas as 

decisões tomadas com base no teste de hipótese estatístico escolhido. 

Para o entendimento dos testes realizados e que serão apresentados na tabela 

subsequente são necessárias algumas considerações dos itens utilizados na realização destes 
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testes. Primeiramente serão descritos os itens das estatísticas do teste: diferença hipotética, 

nível de significância, total de graus de liberdade, diferença nas médias das amostras e 

estatística do teste t. Depois os itens do teste bicaudal: valor crítico inferior, valor crítico 

superior, valor p e decisão. 

Sobre os itens das estatísticas do teste, a diferença hipotética é zero porque o objetivo 

do teste é provar por rejeição que as bandeiras possuem preços médios diferentes. O nível de 

significância é definido arbitrariamente e interfere no tamanho do intervalo dos valores 

críticos inferior e superior. O total de graus de liberdade é a soma dos números de 

observações dos grupos a serem comparados menos 2. A variância combinada é calculada 

pela divisão de “X” pelo número total de graus de liberdade, sendo “X” igual à soma da 

multiplicação do desvio padrão pelo número de graus de liberdade elevado ao quadrado de 

cada grupo. A diferença nas Médias das duas amostras é a diferença entre o preço médio dos 

dois grupos comparados. Já a estatística do teste t é calculada pela divisão entre “Y” e “Z”, 

sendo “Y” igual à subtração entre a diferença na média das amostras e a diferença hipotética e 

“Z” sendo formado pela raiz da multiplicação da variância combinada e “W”, este por sua vez 

é a soma dos inversos da quantidade de observações de cada grupo a ser comparado. 

No que se refere aos itens do teste bicaudal, tanto o valor crítico inferior como o 

superior são obtidos pelo inverso bicaudal da distribuição t de Student e para isto utiliza o 

nível de significância escolhido para o teste e o total de graus de liberdade. A diferença entre 

estes é que o primeiro tem o valor negativo e o segundo valor positivo. O valor p pode ser 

descrito como o valor calculado na distribuição t da estatística do teste t em função do número 

de graus de liberdade porque, como visto no conceitual estatístico, o teste de hipóteses 

depende do nível de significância definido e a distribuição t depende do número de graus de 

liberdade. 

Cabe aqui ser ressaltado que o objetivo da utilização do teste é rejeitar a hipótese nula 

que consiste na afirmação de que os preços entre as bandeiras comparadas são semelhantes e, 

no momento em que se rejeita esta hipótese, a hipótese alternativa de que os preços são 

influenciados pelas bandeiras comparadas é considerada verdadeira. Ou seja, pode-se dizer 

que a magnitude da diferença entre os preços médios comparados justificam a rejeição da 

hipótese nula e a aceitação da hipótese alternativa no nível de significância estabelecido para 

a realização do teste de hipótese. 
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A decisão do teste é de rejeição quando a estatística do teste t está fora do intervalo 

entre o valor crítico inferior e o valor crítico superior, isto é, o valor da prova estatística está 

na área de rejeição da hipótese nula e, dessa forma, o valor p é menor que o nível de 

significância escolhido. 

A primeira tabela a ser analisada é a tabela 11 onde há o teste t para o preço médio de 

bomba da gasolina comum para as 15 comparações individuais 2 a 2 de cada um dos 6 

grupos. Nesta pode-se observar que a rejeição ocorre em 93% dos casos (14 casos em um 

universo de 15). O único caso onde a hipótese nula de que os preços são semelhantes não é 

rejeitada é na comparação Bandeira Branca X Shell. Isto se deve ao fato de que a estatística 

do teste t calculado para esta comparação (-1,8594) ficou dentro do intervalo entre o valor 

crítico inferior (-1,9608) e o valor crítico superior (1,9608), e assim sendo, o valor p desta 

comparação (0,0637) é maior que o nível de significância (5%) definido. 

Tabela 11 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de 

bomba da gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 5% 

 

     
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Por motivos de didática, é interessante mencionar que as outras 7 tabelas estão no 

anexo estatístico e, dessa forma, esta parte da monografia irá apresentar e fazer considerações 

sobre o resumo dos resultados obtidos destas tabelas.  
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Pela observação da tabela 12 (resumo das oito tabelas) é possível verificar que nas 

comparações de preços médios de nota da gasolina comum ocorreram 2 decisões de não 

rejeição (13% dos casos), sendo estas duas: Bandeira Branca X BR Distribuidora e Ipiranga X 

Shell. Dessa forma, houve uma rejeição de 13 casos em 15 possíveis (87% de rejeição) 

demonstrando que o preço médio de nota da gasolina comum é influenciado pela bandeira 

segundo o teste para o nível de significância de 5%. 

Assim como para as duas variáveis anteriores, é possível afirmar que a bandeira 

influencia na formação de preços médios de bomba do óleo diesel, porque dentre as 15 

comparações realizadas e evidenciadas na próxima tabela, 11 (73% dos eventos) tiveram 

como decisão a rejeição da hipótese de que os preços são semelhantes. 

Por fim, para o nível de significância de 5% há a verificação da relevância para o 

preço médio de nota do óleo diesel. Nestes comparativos também é crível a conclusão de 

influência das bandeiras na dinâmica de formação de preços médios de nota para o óleo diesel 

porque apenas uma das 15 comparações realizadas (7%) teve como decisão a não rejeição da 

hipótese nula. 

É importante salientar que o teste de médias sofre influencia do nível de significância 

conforme dito no conceitual estatístico e, portanto, quanto menor for este nível de 

significância menor será a área de rejeição, ou em outras palavras, ainda menor precisa ser o 

valor p para que a decisão seja a de rejeitar a hipótese nula. Logo, é de se esperar que passe a 

existir um aumento no número de decisões de não rejeição. 

Mediante as considerações realizadas, é visto na tabela resumo que para o preço médio 

de bomba da gasolina comum há o aumento de 1 caso para 2 de não rejeição ao se diminuir o 

nível de significância. Mas, mesmo assim, pode-se afirmar que estes casos são menos 

expressivos que os 87% de casos de rejeição aos preços serem semelhantes. Logo, para os 

preços médios de bomba da gasolina comum a bandeira tem a sua influência segundo o teste t. 

A conclusão obtida no parágrafo anterior vale para os preços médios de nota da 

gasolina comum, porque o número de casos de não rejeição também aumentou em 1 caso (de 

2 casos passaram a ser 3). Só que a rejeição continua a predominar com 80% dos 

comparativos realizados, logo os preços médios de nota da gasolina comum também são 

influenciados pela bandeira. 
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O preço médio de bomba do óleo diesel é o que expressa a maior modificação oriunda 

da redução do nível de significância de 5% para 1% com o aumento de 2 casos de não 

rejeição, mas isto não é capaz de invalidar a afirmação de que o preço médio de bomba do 

óleo diesel é influenciado pelas bandeiras porque a hipótese nula foi rejeitada em 60% dos 

casos. 

Mesmo com a alteração do nível de significância, a análise sobre a variável preço 

médio de nota do óleo diesel não se alterou em relação ao nível de significância anterior no 

que se refere à quantidade de casos de não rejeição (somente 1). Mediante isto, o preço médio 

de nota do óleo diesel é influenciado pelas bandeiras, como visto em 93% dos casos que 

tiveram como decisão a rejeição da hipótese nula. 

Portanto, a tabela a seguir constitui o resumo dos processos de decisão das 8 tabelas 

possíveis e que constam em detalhes os 15 comparativos 2 a 2 no anexo estatístico. Por ela é 

possível observar que, para os dados da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os casos de 

rejeição dos preços serem semelhantes nas 15 comparações superam os casos de não rejeição 

para as quatro variáveis estudadas (preço médio de bomba da gasolina comum, preço médio 

de nota da gasolina comum, preço médio de bomba do óleo diesel e preço médio de nota do 

óleo diesel) tanto para o nível de significância de 5% como para o de 1%. 

Tabela 12 – Resumo das comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço 

médio de bomba e de nota da gasolina comum e do óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 com nível de 

significância de 5% e de 1% 

     
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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III.4.3 – Estudo sobre métricas estatísticas antes e após atos de concentração 

  

Segundo os estudos realizados nas duas seções anteriores deste capítulo, a bandeira é 

um fator relevante de influência sobre a dinâmica da formação de preços tanto da gasolina 

comum como do óleo diesel nos postos revendedores brasileiros. Esta conclusão de relevância 

das bandeiras nos preços dos combustíveis também pode ser observada em outros estudos 

como o de Lewis (2006) e Nunes & Gomes (2005). Estes dois estudos demonstram uma 

maior probabilidade de serem cobrados preços mais baixos em regiões com maior proporção 

de postos de bandeira branca, sendo que o primeiro foi realizado sobre a revenda em San 

Diego nos Estados Unidos e o segundo no estado de São Paulo. 

Entretanto, é importante ressaltar que além da influência da bandeira, a formação de 

preços dos postos revendedores é influenciada por diversos outros fatores. O estudo de Lewis 

(2006) também verificou a influência do número de competidores e a distância até o 

competidor mais próximo. O outro estudo citado de Nunes & Gomes (2005) verificou que o 

preço de bomba (revenda) depende do preço de nota (valor adquirido junto à distribuidora), 

dos custos fixos (aluguel, energia e pessoal) relacionados à atividade operacional dos postos e 

da margem de lucro. 

 Outros estudos evidenciam uma série de fatores influentes na formação de preços dos 

postos revendedores. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a densidade populacional, a 

quantidade per capita de combustível consumido, o preço internacional do petróleo e a 

quantidade de combustível adquirido pelas grandes empresas são destacados no estudo de 

Coloma (2005). Já Correa & Herrera (1999) citaram a quantidade consumida, a localização 

dos postos, o preço praticado pelas refinarias, o poder de negociação dos compradores e a 

renda média da população.  Segundo Matz (2000), o preço pode ser determinado em função 

da localidade, da faixa de renda da população próxima ao posto, da presença de concorrência 

na vizinhança e do volume de vendas dos combustíveis, dentre outros fatores. 

Por fim, nós podemos citar Ragazzo & Silva (2006) que conclui haver uma 

expectativa de preços maiores em municípios com menor proporção de postos de bandeira 

branca, menor quantidade de postos revendedores, menor quantidade de distribuidoras, menor 

escala de consumo de combustíveis, maior distância até as distribuidoras, maior vocação 

turística e maior renda. 



 

 

67 

Devido à demonstração nos dois estudos anteriores da influência das bandeiras na 

formação de preços da gasolina comum e do óleo diesel com base nos dados divulgados pela 

ANP e ao referencial teórico citado nos parágrafos anteriores, esta monografia fará nesta 

seção estudos sobre alguns atos de concentração realizados em um passado recente e 

aprovados pelo CADE. Vale lembrar que o julgamento do CADE em relação aos atos de 

concentração são baseados nos efeitos anticompetitivos líquidos ao invés do ato per se, ou 

seja, é preciso verificar se os ganhos para as empresas responsáveis pelas movimentações de 

mercado foram convertidas para os consumidores. 

Com este objetivo, o estudo se refere a realizar análises sobre algumas métricas 

estatísticas como média, desvio padrão, coeficiente de variação e margem bruta de 

comercialização antes e após atos de concentração. Para tanto, os atos de concentração 

selecionados foram a fusão entre as empresas ALE Combustíveis (ALE) e Satélite 

Distribuidora de Petróleo (SAT) em 2006 e a aquisição da rede Texaco nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste pela Ultrapar em 2009. 

Para analisar esses dois atos de concentração, os dados considerados são da pesquisa 

de preços divulgada pela ANP em seu website e se referem a 2006 e 2010, sendo que o ano de 

2006 compreende todo o ano e para 2010 os dados se referem ao período de 03 de janeiro até 

27 de novembro. Outro fato a ser considerado é que na análise dos efeitos da compra da rede 

de postos Texaco pela Ipiranga (Grupo Ultrapar) nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

só foram considerados os postos Ipiranga nas três regiões citadas. 

As tabelas a seguir apresentam o preço médio, o desvio padrão, o coeficiente de 

variação e a margem bruta média de comercialização para os preços de bomba e de nota do 

óleo diesel e da gasolina comum. O coeficiente de variação é calculado pela divisão do desvio 

padrão pela média e é utilizado pela ANP para averiguar a homogeneidade de preços com 

objetivo de verificar se existem indícios de cartel. Segundo Ragazzo & Silva (2006), 

ultimamente esta autarquia tem utilizado o valor de 0,02 sem apontar os motivos da escolha 

deste valor de referência. 

Conforme definido, o óleo diesel será o primeiro combustível a ser analisado para cada 

um dos dois atos de concentração escolhidos. As duas tabelas a seguir demonstram que pode 

ser observado de 2006 para 2010 uma elevação na margem bruta média de comercialização na 

comparação antes e após as duas movimentações de mercado com elevação de 82,75% para 
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Alesat e de 60,75% para Ipiranga. Isso se deve ao maior aumento do preço médio de bomba 

do óleo diesel em relação ao seu preço médio de nota. 

Tabela 13 – Métricas estatísticas do óleo diesel na fusão Alesat para 2006 e 2010 

    
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 

Tabela 14 – Métricas estatísticas do óleo diesel na aquisição da Texaco pela Ultrapar nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste para 2006 e 2010 

    
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Após a verificação dos efeitos das duas movimentações definidas sobre o óleo diesel, 

as tabelas 15 e 16 permitem a observação dos efeitos para a gasolina comum. No que se refere 

à margem bruta de comercialização após a fusão, esta foi reduzida em 6,04% para a fusão 

Alesat e 0,9% para a aquisição da Texaco pela Ipiranga devido ao aumento do preço médio de 

nota ter sido maior que o preço médio de bomba. 

Tabela 15 – Métricas estatísticas da gasolina comum na fusão Alesat para 2006 e 2010 

     
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Tabela 16 – Métricas estatísticas da gasolina comum na aquisição da Texaco pela Ultrapar nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste para 2006 e 2010 

     
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

De forma resumida pode ser dito que os resultados foram diferentes para o óleo diesel 

e para a gasolina comum, para o óleo diesel a margem bruta média de comercialização 

cresceu deflagrando prejuízos aos consumidores, enquanto houve uma redução na margem 

bruta média de comercialização da gasolina comum. Se os dados de preços médios dos dois 

atos de concentração fossem analisados na mesma referência (mesmo ano), isto é, caso os 

preços de 2006 fossem corrigidos pela inflação oficial do governo (IPCA) para 2010, poderia 

se concluir que a elevação da margem bruta média de comercialização do óleo diesel foi 

maior que a inflação de 2006 para 2010 nos dois atos de concentração e, assim sendo, mesmo 

em termos reais a variação da margem bruta de comercialização do óleo diesel foi positiva. 

Em suma, como visto nos estudos realizados por esta monografia neste capítulo 

baseados nos dados obtidos junto a ANP, sejam eles referentes à comparação de preços entre 

os postos de bandeira e bandeira branca ou à realização de comparações entre os principais 

grupos de bandeiras na região metropolitana do Rio de Janeiro, é possível se chegar à 

conclusão de que as bandeiras influenciam na dinâmica da formação de preços da gasolina 

comum e do óleo diesel nos postos revendedores, seja este o preço vendido aos consumidores 

(preço de bomba) ou o preço obtido para ser revendido (preço de nota). Entretanto, como as 

conclusões para os dois atos de concentração foram divergentes para o óleo diesel e para a 

gasolina comum, é preciso verificar que mesmo que a bandeira seja influente na variável 

preço e a priori se tenha a impressão de que a concentração de mercado é temerária ao 

processo concorrencial e aos consumidores, a análise de movimentações de mercado precisa 

considerar se haverá possíveis efeitos anticompetitivos líquidos. 
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Conclusão 
 

Diante do processo de concentração de mercado decorrente das recentes fusões, 

aquisições e associações entre agentes econômicos no setor de comercialização de 

combustíveis no Brasil, a presente monografia teve como objetivo demonstrar a influência das 

bandeiras na formação de preços de revenda da gasolina comum e do óleo diesel. Isto porque 

ao se demonstrar a relevância da bandeira no processo concorrencial, a redução do número 

destas pode determinar prejuízos aos consumidores e à concorrência. 

O primeiro capítulo demonstrou ao leitor quais são os passos e procedimentos 

executados pelo SBDC para emitir pareceres e julgar os atos de concentração que são 

baseados na verificação da existência de efeitos líquidos positivos. Cabe aqui ser ressaltado 

que as empresas podem recorrer ao judiciário para terem suas movimentações aprovadas e 

que atualmente no Brasil existe um processo de análise dos atos após estes serem assinados. 

Para alterar isto tramita um projeto de lei do “SuperCade” com o intuito de antecipar as 

análises à assinatura de acordos pelas empresas. 

Após a apresentação da legislação de proteção à concorrência, o segundo capítulo 

mostrou as características econômicas do setor de comercialização de combustíveis que 

favorecem a celebração de atos de concentração como a existência de economias de escopo 

com o transporte de combustíveis e de ganhos de escala de acordo com o aumento do volume 

comercializado. Além disto, este capítulo apresentou o debate sobre os diferenciais entre os 

postos de bandeira branca, que podem obter os derivados da distribuidora que lhe oferecer o 

melhor acordo comercial, e os postos de bandeira, que investem em diferenciação da marca 

através de investimentos em fidelização de clientes por meio de programas de qualidade, de 

pontos e pela prestação de serviços auxiliares. 

A realização de estudos sobre a relevância da bandeira em relação ao preço ocorreu no 

último capítulo e tem como base os dados do levantamento de preços dos postos 

revendedores, seja ele o de venda aos consumidores (preço de bomba) ou o de compra perante 

as distribuidoras (preço de nota fiscal). Este levantamento é divulgado pela ANP em seu 

website e foi obtido via envio de carta registrada. 

Neste terceiro capítulo foram realizados três estudos: o primeiro estudo mostrou o fato 

dos postos de bandeira apresentarem preços maiores tanto de nota como de bomba para a 
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gasolina comum e para o óleo diesel na maioria dos estados brasileiros em comparação com 

os postos de bandeira branca. Isto é ratificado pelos estudos de Lewis (2006) e Nunes & 

Gomes (2005) que demonstraram que municípios com maior quantidade de postos de 

bandeira branca tendem a ter preços menores. Além disso, mostrou a correlação positiva entre 

os preços médios de bomba e de nota fiscal, condição também afirmada em Nunes & Gomes 

(2005). Outro fato apresentado por este estudo é uma maior margem bruta média de 

comercialização no Brasil para os postos de bandeira frente aos postos de bandeira branca e 

isto se deve ao quadro dito no início deste parágrafo. 

Diferente do primeiro estudo, o segundo foi realizado com base nos dados da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro porque, como dito no capítulo dois, a concorrência no setor 

de revenda de combustíveis ocorre em nível local devido ao custo de deslocamento e de 

oportunidade para abastecer o veículo em estados ou municípios distantes com preços mais 

baixos. A metodologia utilizada foi baseada no teste de hipótese da diferença entre médias 

com a distribuição t seguindo orientações da teoria estatística, já que estes dados são uma 

amostra de todos os postos autorizados a funcionarem pela ANP, mas mesmo assim 

representam a realidade por serem escolhidos de forma aleatória. Por meio deste teste foi 

demonstrada, por rejeição da hipótese nula, a aceitação da hipótese alternativa de que os 

preços médios das bandeiras são diferentes na grande maioria dos comparativos realizados via 

teste de hipóteses com distribuição t e níveis de significância de 5% e 1%.  

O terceiro estudo compara os dados das empresas envolvidas em dois atos de 

concentração de mercado no setor de distribuição de combustíveis, sendo eles: a fusão Alesat 

ocorrida em 2006 e a aquisição da rede de postos da Texaco nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste realizada em 2009 pela Ipiranga que, conforme visto no início do terceiro 

capítulo, conferiu a esta empresa elevação da participação nas vendas de combustíveis, 4,81% 

para óleo diesel e 6,99% para gasolina comum.  

Segundo os dados nominais deste último estudo a margem bruta média de 

comercialização aumentou para o óleo diesel e diminuiu para a gasolina comum. Cabe ser dito 

que a margem bruta média de comercialização do óleo diesel nos dois atos de concentração 

aumentou mais que a inflação no período analisado (IPCA dez2006-jan2010=16,26%).  

Portanto, a presente monografia demonstrou através dos estudos realizados que a 

variável bandeira possui influencia sobre o preço cobrado dos consumidores nos postos 

revendedores de combustíveis. E, assim sendo, a elevação do poder de mercado resultante de 



 

 

72 

atos de concentração somada às características do setor de distribuição de derivados de 

petróleo, como elevadas barreiras à entrada, faz com que este processo de consolidação seja 

visto como uma tendência de aumento dos preços e uma redução da concorrência neste setor. 

Mediante estas conclusões, é preciso verificar se o processo de consolidação no setor 

de distribuição de combustíveis no Brasil que vem sendo aprovado pelo CADE será benéfico 

ou não para o consumidor devido às divergências encontradas nos resultados sobre os dois 

atos de concentração estudados. É de se esperar que os atos de concentração em um primeiro 

momento representam uma menor quantidade de opções aos consumidores determinando uma 

redução de escolhas e, conforme visto no capítulo três, a redução no número de bandeiras 

pode elevar o preço dos combustíveis. 

Por outro lado, como apresentado no capítulo dois esta atividade é sensível à escala e 

os ganhos de sinergias das empresas resultantes dos atos de concentração podem gerar 

benefícios líquidos aos consumidores caso os ganhos das empresas sejam revertidos em 

preços mais baixos, no fornecimento de serviços auxiliares, melhora na qualidade dos 

combustíveis vendidos, no atendimento e no serviço prestado. 

Em suma, a contribuição desta monografia é mostrar que as bandeiras exercem 

influência sobre a variável preço, porém existem outros fatores a serem considerados. Sendo 

assim, é preciso averiguar se os ganhos das empresas com o processo de consolidação 

referendado pelo CADE serão revertidos aos consumidores em preço, qualidade e serviços 

auxiliares. A sugestão para trabalhos futuros é conferir se este processo no setor de 

distribuição de combustíveis brasileiro gerou efeitos anticompetitivos líquidos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

73 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALE. Disponível em: <http://www2.ale.com.br/home/index.jsp>. Acesso em: 14 mar.2011. 

ALMEIDA, E. (2003), Fundamentos de Economia da Energia – Petróleo. Rio de Janeiro, COPPEAD / UFRJ. 

ALVEAL, C. (2003), Reforma das Indústrias de Infra-estrutura e Regime de Propriedade: a indústria de 

energia no Brasil. In Fundação K. Adenauer (Org.), Política Econômica e Social no Contexto Brasileiro: 
Diálogo Científico e Prioridades Estratégicas. 

ANP. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br>. Acesso em: 18 out.2010 

________, Anuário Estatístico 2010. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=31286>. Acesso em: 18 
out.2010. 

________, Anuário Estatístico 2009. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/?pg=8240>. Acesso em: 18 
out.2010. 

________, Anuário Estatístico 2008. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/?pg=8950>. Acesso em: 18 
out.2010. 

________, Anuário Estatístico 2007. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/?pg=8242>. Acesso em: 18 
out.2010. 

________, Lei N°9.478, de 6 de Agosto de 1997 – DOU 7 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética 
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e 
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Disponível em: <  
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/1997/lei%209.478%20-
%201997.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=6113>. Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Metodologia utilizada para realização da pesquisa de preços no âmbito do Levantamento de Preços e 

de Margens de Comercialização de Combustíveis da ANP. Contrato Referência: n.º 9.142/10-ANP-006.998. 
Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?dw=41567>. Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Portaria n.° 72, de 26 de abril de 2000. Regulamenta os procedimentos a serem observados pelo 
distribuidor de combustíveis derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura de óleo 
diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos para aquisição de 
gasolina automotiva, óleo diesel e biodiesel do produtor.  Disponível em: 
<http://www.fiscolex.com.br/doc_355185_PORTARIA_ANP_N_72_DE_26_DE_ABRIL_DE_2000.aspx>. 
Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Portaria n.° 116, de 05 de julho de 2000. Regulamenta o exercício da atividade de revenda varejista 
de combustível automotivo. Disponível em: 
<http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/Servicos/licenciamento/postos/legislacao/Portaria_ANP_116_2000.pdf>. 
Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Portaria n.° 202, de 15 de agosto de 2000. Regulamenta os procedimentos para levantamento de 
preços e margens de comercialização de combustíveis praticados em estabelecimentos de agentes econômicos 
autorizados pela ANP. Disponível em: 
<http://www.sindestado.com.br/legislacoes/anp_port202_15082000.htmhttp://www.sindestado.com.br/legislacoe
s/anp_port202_15082000.htm>. Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Portaria n.° 248, de 31 de outubro de 2000. Estabelece o Regulamento Técnico ANP nº 3/2000 que 
trata do controle da qualidade do combustível automotivo líquido adquirido pelo Revendedor Varejista para 
comercialização. Disponível em: 
<http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceacon/legislacao/combustivel/portaria_ANP_248_2000.pdf>. Acesso em: 
25 nov.2010. 



 

 

74 

________, Portaria n.° 309, de 27 de dezembro de 2001. Estabelece as especificações para a comercialização de 
gasolinas automotivas em todo o território nacional e define obrigações dos agentes econômicos sobre o controle 
de qualidade do produto. Disponível em: 
<http://www.mp.ba.gov.br/atuacao/ceacon/legislacao/combustivel/portaria_ANP_309_2001.pdf>. Acesso em: 
25 nov.2010. 

BAIN, J. (1956). Barriers to New Competition . Cambridge (Mass): Harvard University Press. 

BUNCHAFT. Estatística sem mistério. Volume IV, Editora Vozes. 

BUSSAB, W. O, MORETTIN, P A (1986). Estatística Básica. 3. ed. São Paulo, Atual. 

BR DISTRIBUIDORA. Disponível em: <http://www.br.com.br/wps/portal/PortalDeConteudo>. Acesso em: 14 
mar.2011. 

BRASIL. Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994 – DOU 13 de junho de 1994. Dispõe sobre a prevenção e a 
repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 
iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do 
poder econômico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8884.htm>. Acesso em: 25 
nov.2010. 

________, Lei n.º 9.021, de 30 de março de 1995 – DOU 31 de março de 1995. Dispõe sobre a implementação 
da autarquia Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), criada pela Lei nº 8.884, de 11 de junho 
de 1994, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/legislacao/3-5-1-defesa-da-concorrencia/LEI-9021>. 
Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Resolução nº 15, de 19 de agosto de 1998 – DOU 28 de agosto de 1998.  

________, Disciplina as formalidades e os procedimentos no CADE, relativos aos atos de que trata o artigo 54 da 
Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2015,%20de%2019%20de%20a
gosto%20de%201998.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Constituição (cf. art. 170, IV). A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: livre concorrência Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/16adba33b2e5149e032568f60071600f/22fc3adbfc6edc370325656100
7afcf4?OpenDocument>. Acesso em: 25 nov.2010. 

________, Constituição (cf. art. 173, §4). A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/16adba33b2e5149e032568f60071600f/22fc3adbfc6edc370325656100
7afcf4?OpenDocument#TOPO>. Acesso em: 25 nov.2010. 

COLOMA, Germán. Economía de la organización industrial. Buenos Aires: Tema, 2005. 

CONSIDERA, C.M. Uma Breve História da Economia Política da Defesa da Concorrência. 2002. Disponível 
em: <www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/...trabalho/.../doctrab22.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010. 

COSAN. Disponível em: <http://www.cosan.com.br>. Acesso em: 14 mar.2011. 

CORREA, P.; HERRERA, V. Estimación del grado de competencia en la industria panameña de distribuición 

de combustibles. Brasília: SEAE, 1999 (Documento de Trabalho nº 01). 

ESSO. Disponível em: <http://www.exxonmobil.com.br/Brazil-Portuguese/PA/default.aspx>. Acesso em: 14 
mar.2011. 

FAGUNDES, J.; PONDÉ, J. Barreiras à entrada e defesa da concorrência: notas introdutórias. Texto para 
discussão no1, Caderno de Estudos, Universidade Cândido Mendes, 1998. Disponível em: 
<http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/barreiras_a_entrada_e_defesa_da_concorrencia.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010. 



 

 

75 

FECOMBUSTÍVEIS. Disponível em: <http://www.fecombustiveis.org.br>. Acesso em: 14 mar.2011. 

GIL, A. C. Como elaborar um projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1998.  

HOFFMAN, R. (1980) Estatística para Economistas. São Paulo. Livraria Pioneira Editora. 

IOOTY, M. SZAPIRO, M. Economias de Escala e Escopo. In: Kupfer, D.; Hasenclever, L. (orgs). Economia 
Industrial - Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p. 43-70. 

IPIRANGA. Disponível em: <http://www.ipiranga.com.br/wps/portal/>. Acesso em: 14 mar.2011. 

KUPFER, D. e HASENCLEVER, L. (orgs). Economia Industrial - Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil. 
Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

LEWIS, M. Is price dispersion a sign of competition? In: International Industrial Organization Conference, 2006, 
Boston. Anais..., Boston, 2006. Disponível em: <http://zeus.econ.umd.edu/cgi-
bin/conference/download.cgi?db_name=IIOC2006&paper_id=212>. Acesso em: 05 jul.2011. 

MATZ, M. (2000). Estratégias das Enpresas Petrolíferas no Brasil Face à Abertura do Mercado. Rio de 
Janeiro, Tese de Mestrado COPPE / UFRJ. 

MELLO, M.T.L. Defesa da concorrência. In: Kupfer, D.; Hasenclever, L. (orgs). Economia Industrial - 
Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p. 485 – 512. 

MME. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/mme>. Acesso em: 
10 dez.2011. 

NUNES, C.; GOMES, C. (2005). Aspectos concorrenciais do varejo de combustíveis no Brasil. In: Encontro 
Nacional de Economia, 33, 2005, Natal – RN. Anais... Brasília: ANPEC. 

PETROBRAS. Disponível em: <http://www.petrobras.com/pt/home.htm>. Acesso em: 14 mar.2011. 

PINTO JR, H. Q. e FIANI, R. Regulação Econômica. In: Kupfer, D.; Hasenclever, L. (orgs). Economia 
Industrial - Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p. 515-543. 

PORTER, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York: 
The Free Press. Tradução para o Português, Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e de 
Concorrência, 7a ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

POSSAS,M. L. (1985). Estruturas de Mercado em Oligopólio. São Paulo: Hucitec. 

RAÍZEN. Disponível em: <http://www.raizen.com/>. Acesso em: 14 mar.2011. 

RAGAZZO, C.E.J.; SILVA, R.M. Aspectos econômicos e jurídicos sobre cartéis na revenda de combustíveis: 

uma agenda para investigações. Documento de Trabalho n. 40. Brasília: SEAE. 2006 

RESENDE, M., BOFF, H. (2002), Concentração Industrial, In D. Kupfer & Lia Hasenclever (eds.), Economia 
Industrial: Teorias e Prática no Brasil, Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002, 73-90. 

REZENDE, J. de, PEREIRA, L. S. (2006), Modelo de Localização de Estações de Serviços utilizando a Lógica 

Fuzzy. Rio de Janeiro, Tese de Doutorado COPPE / UFRJ. 

ROCHA, J.A. Padrões de Concorrência e Estratégias Empresariais no Setor de Distribuição de Derivados de 

Petróleo no Brasil. Monografia de Bacharelado. Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2002. 

SIEGEL, S. (1975), Estatística Não Paramétrica (para as ciências do comportamento), McGraw-Hill, São Paulo, 
Brasil. 

SMITH, A. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 2. ed. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996 (Coleção Os Economistas, 1) – Orig. de 1776. 



 

 

76 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 21. Ed. Petrópolis: 2003. 144 p. 

SANTOS, Clóvis Roberto dos e NORONHA, Rogéria Toler da Silva de. Monografias Científicas: TCC – 

Dissertação – Tese. São Paulo: Avercamp, 2005. 140 p. 

Secretaria de Direito Econômico. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sde/data/Pages/MJ44407D46PTBRIE.htm>. Acesso em: 10 dez.2011. 

Secretaria de Acompanhamento Econômico. Disponível em: <http://www.seae.fazenda.gov.br/>. Acesso em: 10 
dez.2011. 

Sindicato das distribuidoras regionais brasileiras de combustíveis. Disponível em: 
<http://www.brasilcom.com.br/index03.php>. Acesso em: 08 dez.2011. 

Sindicato Nacional das empresas distribuidoras de combustíveis e lubrificantes. Disponível em: 
<http://www.sindicom.com.br/>. Acesso em: 08 dez.2011. 

________, BR espera mais consolidação no setor. Valor Econômico, São Paulo, 24 fevereiro 2010. Disponível 
em: 
<http://www.sindicom.com.br/pub_sind/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1342&search_by_keywords=7&sid
=37>. Acesso em: 14 mar.2011. 

________, Ipiranga irá ampliar número de lojas am/pm e serviços. Exame, São Paulo, 03 março 2010. Disponível 
em: 
<http://www.sindicom.com.br/pub_sind/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1342&search_by_keywords=7&sid
=37>. Acesso em: 14 mar.2011. 

SHELL. Disponível em: <http://www.shell.com/home/content/bra/>. Acesso em: 14 mar.2011. 

VARIAN, H. R. Microeconomia: Princípios Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

WONNACOTT, R. J, WONNACOTT, T. (1985), Fundamentos de Estatística. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e 
Científicos Editora S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

ANEXO ESTATÍSTICO 
 
 
 

Tabela 1 – Preço médio de bomba para a gasolina comum e óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 

 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 

 

 

 



 

 

78 

 

Tabela 2 – Preço médio de nota para a gasolina comum e óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Tabela 3 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de 

bomba da gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 5% 

 
 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Tabela 4 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de nota 

da gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 5% 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Tabela 5 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de 

bomba do óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 5% 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 

Tabela 6 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de nota 

do óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 5% 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Tabela 7 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de 

bomba da gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 1% 

 
Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  

 

Tabela 8 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras na formação do preço médio de nota 

da gasolina comum entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 1% 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
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Tabela 9 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras formação do preço médio de bomba 

do óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 1% 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 

Tabela 10 – Comparações 2 a 2 pelo teste t da influência das bandeiras formação do preço médio de nota 

do óleo diesel entre 03/01 e 27/11/10 com nível de significância de 1% 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados do Levantamento de Preços da ANP.  
 


