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Ao longo dos 15 anos, o Sindigás tem primado por elaborar sólidos
materiais para defesa de suas teses, seja no campo regulatório,
jurídico, econômico ou técnico. São muitos os pareceres, notas técnicas,
estudos e artigos de renomados autores das mais diversas áreas.
Com o intuito de compilar estes ricos materiais, tornando-os fonte
de fácil acesso aos diversos públicos, é com muito otimismo que
lançamos a Coletânea Sindigás.
O primeiro trabalho da série tem como tema “Regulação do setor
de GLP no Brasil” e traz conteúdo diversificado, reunindo textos do
economista José Tavares, LCA Consultores, e inclusive dos juristas
Alexandre Aragão, Sonia Agel, Tulio Freitas do Egito Coelho e Vinhas
e Redenschi Advogados. Dentro desse contexto, disponibilizamos
também Notas Técnicas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis e da Secretaria de Acompanhamento Econômico.
Para uma leitura dinâmica, mas não menos prazerosa, a Coletânea do
Sindigás foi desenvolvida exclusivamente em formato digital, com um
conteúdo altamente navegável. Logo no texto de abertura há um breve
resumo que facilitará o leitor a identificar os temas, dentro das 280
páginas, com links de direcionamento rápido e preciso.
Esta publicação vem reforçar o compromisso do Sindigás, bem como o
das empresas que representa, de desenvolver canais de comunicação
para levar ao consumidor, ao poder público, aos agentes de mercado
e à sociedade em geral a mensagem do setor de GLP.
Boa leitura!

Sergio Bandeira de Mello
Presidente do Sindigás

introdução

A

“Coletânea Sindigás – A Regulação do Setor de GLP no Brasil” é um conjunto de
papers, pareceres, relatórios, artigos e notas técnicas de renomados colaboradores,
escritórios de advocacia e consultorias econômicas, além da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e da Secretaria de Acompanhamento
Econômico – SEAE.

Regulação do setor de GLP: Aspectos Econômicos e Regulatórios

Neste paper, José Tavares aborda as normas que vigoravam no setor de GLP nos
anos 70 e 80, bem como as mudanças introduzidas na década de 90, o processo de
liberação dos preços e os mecanismos usados pelo governo para mantê-los em níveis
acessíveis aos consumidores de baixa renda.
O marco regulatório vigente nas décadas de 70 e 80 usava métodos de intervenção
na economia, para controlar os preços, as condições de comercialização e até a conduta
do consumidor final, com um rigor comparável ao da antiga União Soviética. Tavares
considera que, de fato, a distribuição e a revenda de GLP são serviços de utilidade pública
cuja regulação é necessária, mas se houvesse desde aquela época uma preocupação
com os custos sociais da regulação, teria sido possível buscar um conjunto de normas
que preservasse a liberdade de iniciativa, a estabilidade dos preços domésticos e os
requisitos de segurança.
Em 2009, Tavares escreveu dois papers: “Vínculos de Exclusividade na Revenda
de GLP no Brasil” e “A Evolução Recente dos Preços de GLP”. No primeiro, mostra que ao
estimular a proliferação de revendedores independentes, os chamados multibandeiras, a
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Em “A Regulação do Setor de GLP no Brasil”, de 2006, Tavares afirma que o marco
regulatório das atividades de distribuição e revenda de GLP foi completamente redefinido
de 1990 a 2005, tal como ocorreu com outros serviços de utilidade pública, mas no
caso do GLP, ao contrário dos outros setores, a reforma não envolveu privatizações, e
sim apenas substituição dos instrumentos de regulação.



No primeiro volume da Coletânea Sindigás, o leitor encontra obras de autores
conceituados, como José Tavares de Araujo Jr., ex-secretário de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda, ex-consultor em assuntos de concorrência e
regulação da OEA, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, do BID
e do Banco Mundial e sócio da Ecostrat. Nesta coletânea, foram reunidos oito papers
do economista, realizados de 2006 a 2017.
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ANP compromete a principal razão da regulação do setor de GLP, que é a de assegurar
a qualidade do produto oferecido ao consumidor final.
Já em “A Evolução Recente dos Preços de GLP”, o economista analisa o processo
de formação do preço de GLP e sua evolução de 2000 a 2009, com o objetivo de
identificar as alternativas disponíveis pelo governo para conter eventuais elevações
de preços, como: diminuir impostos, melhorar a infraestrutura de transportes do país
ou mudar o sistema de subsídios.

Em “Antitruste e Regulação no Setor de GLP”, paper de 2011, José Tavares aborda
quatro questões centrais sobre o setor de GLP e defende a regulação sob a ótica
antitruste, com ênfase em três aspectos: a insegurança provocada pelas interferências
do Judiciário e do Legislativo no mercado, os prejuízos para a concorrência e as
distorções competitivas.

A nova regulamentação do setor de GLP e a proibição da venda
de GLP embalado pelas distribuidoras aos consumidores finais
Em setembro de 2013, a Superintendência de Abastecimento da ANP (SAB) revisitou
a Portaria n o 297/03 e a Resolução n o 15/05, que regulamentam, respectivamente, a
revenda e a distribuição de GLP. Durante consulta pública, foi apresentada proposta
de vedação às distribuidoras do comércio direto de GLP embalado a consumidores.
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a proliferação de revendedores multibandeiras. Em qualquer ramo de atividade, a
ausência de marcas pode gerar dois tipos alternativos de organização de mercados. No
primeiro, fornecedores anônimos competem exclusivamente via preços, sem qualquer
preocupação com a qualidade do produto. No segundo, a demanda é atendida por um
provedor estatal, que se estabelece no mercado após o desaparecimento das marcas
que antes competiam ali.



Em 2010, foi a vez de José Tavares escrever sobre “O Papel da Marca no Setor
de GLP”. Segundo o autor, a ANP ignorou os direitos de propriedade das empresas
distribuidoras de gás liquefeito de petróleo, ao estimular, através da Portaria no 297/03,
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Sobre o assunto, Tavares produziu dois papers: “O Atual Marco Regulatório do
Setor de GLP: Uma Avaliação”, de 2014, e “Integração Vertical e Competição no Setor de
GLP: Anatomia de um falso debate”, de 2015, onde concluiu que a proibição da venda
de GLP embalado pelas distribuidoras aos consumidores diretos não tem amparo
nem na lei antitruste nem na teoria econômica, além de não considerar os benefícios
advindos do marco regulatório.
Em novembro de 2016, foram publicadas as Resoluções ANP n o 49 e 51, que
introduziram diversas mudanças pontuais no marco regulatório do setor de GLP. Em
seu ultimo paper, “A Regulação do Setor de GLP no Brasil: 2003-2016”, de abril de 2017,
José Tavares faz um exame minucioso das diferenças entre a Portaria n o 297/03 e
Resolução n o 15/05 para as Resoluções n o 49 e 51/16.
O renomado economista termina seu último trabalho dizendo que “Um ponto
consensual na literatura sobre a teoria da regulação econômica é o de que a qualidade
e a efetividade de um marco regulador dependem, em grande medida, da clareza, da
coerência conceitual, e da simplicidade com que as normas são enunciadas. (…) Enquanto
o marco anterior foi exemplar na obediência àquele princípio, e produziu resultados
positivos mensuráveis, o novo marco inaugurou a restauração de um estilo de regulação
prolixo, incoerente e intervencionista, cujo fracasso está registrado na história deste
setor no país, e que só foi superado após um lento e árduo processo de reforma”.
Da mesma forma, o Sindigás encomendou parecer econômico para a LCA
Consultores sobre o marco regulatório atual e quais os efeitos esperados da restrição
às distribuidoras da venda de GLP embalado aos consumidores finais. A LCA é uma
empresa de consultoria que atua em diversas áreas da economia. Claudia Viegas,
diretora de regulação econômica, foi a responsável pelo estudo realizado para o Sindigás.

Finalmente o parecer da Trench, Rossi e Watanabe Advogados avaliou, sob a
perspectiva concorrencial, se e como a jurisprudência do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE) afeta o tema da verticalização entre os mercados de
distribuição e revenda de GLP. A conclusão foi a de que a vedação pretendida não
tem fundamento jurídico ou econômico.
A Procuradoria-Geral da ANP, no seu Parecer nº 73/2014/PF-ANP/AGU, de 26
de agosto de 2014, refutou a proposta de proibição da venda de embalados pelas
distribuidoras ao consumidor final e afirmou a inexistência de elementos, sob a ótica
concorrencial, que justifiquem a proibição.
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Ainda sobre a proibição da distribuidora vender GLP envasado para o consumidor
final, dois pareceres jurídicos foram solicitados. O parecer do escritório Vinhas e
Redenschi Advogados, em 2015, diz que não há justificativa que legitime a proibição,
seja do ponto de vista legal, concorrencial ou regulatório. Se a proibição viesse a
ocorrer, ensejaria o seu reparo pelo Poder Judiciário.



Segundo o estudo “Lógica Econômica e Efeitos Esperados de Distintos Arranjos
para a Comercialização de GLP Envasado no Brasil” (2014), da LCA, existe rivalidade
entre as distribuidoras e estas só tenderão a atuar no varejo quando for a opção
mais eficiente para garantir ganhos de escala. O presente marco regulatório defende
a concorrência e a otimização de bem-estar do consumidor final mas restringir à
comercialização, por outro lado, pode reduzir a rivalidade entre os agentes ao criar
reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a sociedade.

7

Também tratando sobre o tema dos requisitos necessários à autorização para
o exercício da atividade de distribuição de GLP, é importante destacar o parecer
analítico sobre regras regulatórias nº 211/COGEN/COGCR/SEAE/MF. Nesse material,
a Secretaria de Acompanhamento Econômico discorre sobre diversos aspectos do
novo marco regulatório de GLP, inclusive tratando que sem comprovação de impacto
concorrencial, a questão da vedação à atuação vertical das empresas distribuidoras
pode acarretar prejuízos desnecessários aos agentes e aos consumidores.
Contudo, a questão da verticalização apresenta-se dirimida pela ANP através
da Nota Técnica conjunta nº 003/2016-CDC-SAB-AssessoriaDir, do final de 2016, na
qual a agência, após avaliar as contribuições dos agentes econômicos, discorreu
sobre três possíveis cenários: o primeiro manteria a situação do mercado; o segundo
proibiria absolutamente o distribuidor de comercializar com consumidor final; e o
terceiro, manteria a possibilidade de o distribuidor comercializar, porém, mediante
participação societária com a revenda. Assim, a equipe técnica acabou por optar pelo
terceiro cenário como o mais adequado.

A nova regulamentação do setor de GLP
e a permanência das restrições de uso do GLP
Dentre outras questões não superadas pela publicação das resoluções ANP 49
e 51 de 2016, encontramos a questão da diferenciação de preços e restrição de uso.
As restrições de uso se contextualizam com o cenário de 1991, quando vivíamos
em pleno estado interventor, onde o gás era fortemente subsidiado pela conta petróleo
(PPE – Parcela de Preço Específico), tendo alta dependência do mercado externo. Nesse
contexto, devido a Primeira Guerra do Golfo, que envolvia o Iraque e o Kuwait, foram
criadas as restrições de uso pelo temor de um desabastecimento mundial. (Lei 8176,
de 8 de fevereiro de 1991)

no Direito brasileiro.
Ainda sobre o tema, voltamos a trazer material do renomado professor José
Tavares que, em 2017, aborda os importantes aspectos sobre “O subsídio ao gás de
cozinha e as restrições ao uso de GLP”. Nesse trabalho, além de tratar das restrições
de uso há abordagem da problemática questão da diferenciação de preços que, em
breve síntese, impede que as distribuidoras importem GLP para ser comercializado
em botijões de 13 kg, inviabilizando, consequentemente, os investimentos privados
em infraestrutura.
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No mesmo sentido, encontramos manifestação do prestigiado jurista Alexandre
Aragão que também pontuou, em Legal Opinion para o Sindigás, sobre a possibilidade
de revogação do dispositivo que tratava das restrições de uso na antiga Resolução
ANP 15/05, demonstrando competência da agência reguladora para revisar a
questão, por possuir poder normativo conferido pela Lei do Petróleo. O assunto
volta a ser tratado pelo douto professor em debate no Fórum Permanente do Gás
LP – 4 o Encontro, discorrendo sobre a ilegitimidade das restrições de uso do GLP



Sobre as extemporâneas restrições de uso do GLP, importante destacar o Parecer
da ilustre jurista Sonia Agel, expondo que a manutenção dessas restrições apenas
atravanca os avanços econômicos e as melhorias do setor energético brasileiro até os
dias de hoje.
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  Restrições desnecessárias – Sergio Bandeira de Mello – 2009
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O subsídio ao gás de
cozinha e as restrições
ao uso de GLP
José Tavares de Araujo Jr.

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, no período 2002–2003,
o item “gás doméstico” correspondia a cerca de 3% das despesas mensais das famílias
com rendimentos de até dois salários mínimos. Na POF de 2008–2009, que é a última
disponível no site do IBGE neste momento, os gastos com aquele item haviam caído para
2% do orçamento daquelas famílias. Para as classes de renda acima de seis salários, o
consumo de gás era inferior a 1% da despesa mensal.

Após a implantação do regime de liberdade de preços nos segmentos de distribuição
e revenda no início da década passada, o governo passou a manter a modicidade do preço
do botijão de 13 kg (P-13) através de um complexo sistema de cotas usado pela Petrobras
na venda de GLP às distribuidoras. A partir do volume de botijões comercializado pelas
distribuidoras nos seis meses anteriores, a Petrobras fixa, a cada mês, a cota de cada
empresa a ser faturada a um preço inferior ao da parcela restante, que, em princípio,
será destinada ao GLP vendido ao consumidor final em outros tipos de embalagem.
Com base nesse sistema de preços diferenciados segundo a embalagem final do
GLP, entre janeiro de 2003 e agosto de 2015, o preço do P-13 cobrado pela Petrobras às
distribuidoras foi mantido em cerca de R$ 11,50 por botijão, e, desde então, tem permanecido
num patamar de R$ 13,00. Assim, dado que a inflação acumulada entre 2003 e 2015 foi
de 108%, segundo o IPCA, o preço real do P-13 em 2015 foi, de fato, inferior à metade
daquele vigente em 2003. Considerando-se a diferença entre o preço fixado em 2003
e o nível de paridade do produto importado, e que naquele período foram vendidos,
em média, 380 milhões de botijões por ano, esta política de preços gerou, até 2015, um
prejuízo acumulado à Petrobras da ordem de R$ 30 bilhões, a preços correntes anuais.
Dado que, em 2003, o preço doméstico já estava aquém da paridade importada, mesmo
se Petrobras tivesse reajustado o preço do P-13 pelo IPCA ao longo desse período, ainda
assim teria perdido R$ 4,4 bilhões.
Esta conduta da Petrobras jamais foi explicitada como uma política governamental,
não obstante ter sido objeto da Resolução CNPE no 4, de 24.11.05, cujo Art. 1o reconhece
“como de interesse para a política energética nacional” a comercialização do P-13 a
preços inferiores aos das demais embalagens. Entretanto, aquela resolução não indica os
fundamentos deste suposto vínculo entre o preço do botijão de gás e as prioridades da
política energética. Apenas adverte, no seu Art. 2o, que “quando a ANP tomar conhecimento
de indícios de práticas anticompetitivas decorrentes da comercialização de que trata o
Art. 1o desta Resolução”, tomará as providências devidas, ou seja, comunicará o incidente
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). No âmbito da intensa colaboração
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de expedientes, como tabelamento de preços, controle das margens de comercialização
nas etapas de distribuição e revenda, subsídios cruzados entre diferentes tipos de
combustíveis, e auxílio direto ao consumidor final.

O subsídio ao gás de cozinha e as restrições ao uso de GLP

A despeito destas evidências, o suposto impacto do preço do gás de cozinha sobre
os orçamentos familiares dos consumidores de baixa renda tem sido um tema sensível a
todos os governos brasileiros, sem distinção de linha política, desde 1970, quando começou
a difusão acelerada do consumo de gás liquefeito de petróleo (GLP) no país. Para lidar
com esse problema imaginário, foram usados, no século passado, os mais variados tipos
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estabelecida entre a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o CADE nos últimos 15 anos,
não há registro de um único caso desta natureza, o que sugere a irrelevância daquela
advertência, assim como o despropósito do Art. 1o.
A Resolução CNPE no 4 serviu de base para o Art. 22 da Resolução ANP no 49/16,
que define os termos em que será praticada a diferenciação dos preços de GLP segundo o
tipo de embalagem. Além de ter constituído um auxílio irrelevante para os consumidores
de baixa renda, a maior parte do subsídio gerado por esta política de preços foi apropriada
pelas classes de renda mais alta, onde o peso dos gastos com botijão de gás no orçamento
doméstico é ainda mais ínfimo. Este talvez seja um dos paradoxos mais curiosos da
política pública no Brasil nos últimos 50 anos.

Por fim, a segunda distorção grave inerente ao atual regime de preços é a de
fortalecer o monopólio da Petrobras na infraestrutura de importação e de transporte de
cabotagem. Além de impedir que as distribuidoras importem GLP para ser comercializado
em botijões de 13 kg, e de inviabilizar os investimentos privados naquela infraestrutura,
o regime vigente gera o risco de um eventual estrangulamento no médio prazo, em
virtude do processo de reestruturação em curso na Petrobras, onde tais investimentos
não são prioritários.

José Tavares de Araujo Jr. é doutor em economia pela
Universidade de Londres e sócio da Ecostrat Consultores.
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no 33 da Resolução no 49/16, as aplicações vedadas atualmente são: motores de qualquer
espécie (exceto empilhadeiras e equipamentos industriais de limpeza), saunas, caldeiras
e aquecimento de piscinas (exceto para fins medicinais). Além disso, há uma ampla lista
de usos potenciais que, embora permitidos, não são explorados adequadamente nas
condições atuais. Os exemplos mais relevantes incluem: diversos ramos do agronegócio
(aquecimento de ambientes na avicultura, estufas de plantas e frutas, secagem de grãos,
queima de pragas, beneficiamento de algodão, etc.), produção de vidro, papel, asfalto,
incineradores de lixo, etc.

O subsídio ao gás de cozinha e as restrições ao uso de GLP

Entretanto, ao lado de sua inutilidade como instrumento de política social e dos
danos impostos à Petrobras, a diferenciação dos preços de GLP tem gerado dois impactos
adicionais perversos. O primeiro é o de motivar a proibição do uso de GLP em várias
áreas, que vem sendo mantida pela regulação do setor há cinco décadas. Segundo o Art.

14

Voltar ao índice

2017

A Regulação do
Setor de GLP no Brasil
José Tavares de Araujo Jr.

“Brevity is the soul of wit.”
Hamlet, ato 2, cena 2

1.

Introdução

Não obstante o sucesso inequívoco daquele modelo de regulação, sobretudo quando
cotejado com a desastrada experiência das três décadas anteriores, em setembro de
2013, a Superintendência de Abastecimento (SAB) da ANP divulgou a Nota Técnica no
247, com o objetivo de promover um debate sobre a eventual necessidade de aprimorar
aquele modelo. Segundo a SAB: “considerando-se que já se passaram cerca de 10 anos,
torna-se necessário avaliar se os referidos atos normativos ainda encontram-se aderentes
às melhores práticas para a regulação do mercado” (NT no 247/13, p. 2).
O debate promovido pela SAB gerou, nos dois anos seguintes, diversos documentos
preparados por técnicos da ANP, da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE)
do Ministério da Fazenda, da Advocacia Geral da União (AGU), audiências públicas e
declarações dos entes regulados. Ao longo desse processo, as preocupações da SAB
concentraram-se numa questão básica: a de que seria necessário impedir que as
empresas distribuidoras atuassem no setor de revenda (Tavares, 2015).
Porém, as preocupações da SAB não foram compartilhadas pelos demais órgãos
governamentais que participaram do debate. Segundo a visão consensual, integração
vertical não é um objetivo prioritário para as firmas distribuidoras, devido a restrições
de caráter logístico e à ausência de economias de escala na atividade de revenda. Como
a verticalização ocorre apenas em circunstâncias ocasionais, a proibição desta prática
seria uma intervenção estatal indevida. Conforme apontou o parecer da SEAE de 04.08.15:
“Considerando que as restrições verticais podem produzir efeitos semelhantes aos gerados
pela integração vertical, é importante atentar para a possibilidade de eventual vedação
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É útil lembrar ainda que a Resolução n o 15/05 permitiu encerrar um longo e
tumultuado processo de reformas iniciado em outubro de 1990 através da Portaria
n o 843 do antigo Ministério da Infraestrutura (MINFRA). Durante 15 anos, o oneroso e
ineficaz estilo de intervenção estatal que havia vigorado nos anos setenta e oitenta foi
gradualmente substituído por um modelo de regulação mais racional, que procurava
assegurar, através de normas simples, a transparência do mercado, a competição entre as
firmas que ali operam e segurança das condições de manuseio e transporte do produto.
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Em novembro de 2016, ao editar as Resoluções no 49 e 51, a Agência Nacional do
Petróleo (ANP) introduziu diversas mudanças pontuais no marco regulatório do setor de
gás liquefeito de petróleo (GLP) que havia sido implantado na década passada através da
Portaria no 297/03 e da Resolução no 15/05. Sob o amparo daquele marco, o desempenho
do setor de GLP foi centrado em quatro parâmetros: [i] estabilidade da demanda e da
estrutura do mercado; [ii] intensa rivalidade entre as firmas distribuidoras, no âmbito
de um processo de competição baseado na reputação de marcas e na logística de
distribuição; [iii] redução contínua do grau de informalidade do setor de revenda; [iv]
preços reais cadentes.
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à atuação vertical das empresas não produzir o efeito desejado pela agência, carreando,
por conseguinte, prejuízos desnecessários aos agentes e aos consumidores” (§ 76).
Assim, após a audiência pública realizada pela ANP em 19 de agosto de 2015, uma
expectativa difundida entre os participantes do debate era a de que a questão levantada
pela SAB havia sido sanada e, portanto, não haveria necessidade de alterar as normas
definidas pela Portaria no 297/03 e a Resolução no 15/05. Todavia, aquela expectativa
revelou-se frustrada com a edição das Resoluções no 49 e 51/16, cujas principais inovações
serão examinadas nas próximas seções deste trabalho.

2.

Principais mudanças nas normas de distribuição

Sob a ótica do escopo do marco regulatório, as normas enunciadas nas Resoluções
no 15/05 e 49/16 são equivalentes, apesar das notáveis diferenças de estilo. A primeira
tinha 44 artigos claros e concisos, cujo texto ocupava 10 páginas, evitava – no limite do
possível – a criação de barreiras institucionais à entrada, e não interferia nas estratégias
de comercialização das empresas. A segunda aborda as mesmas questões através de 52
artigos e 19 páginas, e restaurou um defeito típico da era em que vigorou a Resolução n o
13/76 do antigo Conselho Nacional do Petróleo (CNP): o de impor regras que elevam os
custos operacionais das empresas – e da própria ANP – através de rotinas burocráticas
supérfluas. Os exemplos comentados a seguir ilustram os contrastes entre os dois estilos
de regulação.

Na Resolução no 15/05, o processo de autorização para o exercício da atividade de
distribuição de GLP compreendia o exame de três conjuntos de documentos relativos
a: [i] qualificação jurídica e regularidade fiscal da empresa; [ii] qualificação técnicoeconômica; [iii] projeto de instalações.
Na Resolução no 49/16, ao lado de uma descrição mais prolixa dos três conjuntos
de documentos, foram introduzidas novas exigências, como o requisito de capital social
mínimo e a compatibilização da localização geográfica das bases de armazenamento das
distribuidoras e suas respectivas áreas de comercialização. Estes dois tipos de exigência
já existiram no passado, e haviam sido abolidos pela Resolução no 15/05, devido à sua
inutilidade como instrumento de regulação.
Segundo o Art. 6 o, inciso V, da Resolução n o 49/16, o capital social mínimo deve
ser de R$ 2 milhões, caso a empresa pretenda distribuir GLP envasado e a granel, e
de R$ 1 milhão, se for distribuir apenas a granel. Um requisito similar a este vigorou
entre 1999 e 2005, sob o amparo da Portaria ANP n o 203/99, mas com parâmetros
mais elevados (R$ 10 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente). Sua finalidade era,
supostamente, restringir a entrada de microempresas, cuja conduta seria difícil de
fiscalizar. Porém, tal preocupação era descabida, dada a complexidade da logística de
distribuição de GLP, mesmo se a área de comercialização estiver restrita a um único
estado da federação. Não por acaso, o patrimônio líquido das firmas estabelecidas neste
ramo é da ordem de centenas de milhões de reais. Assim, a obrigação de apresentar uma
Certidão Simplificada da Junta Comercial, comprovando que o capital social da empresa
supera aqueles montantes mínimos, é uma formalidade inócua.
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Normas de habilitação e outorga
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2.1.
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A minúcia das atuais normas sobre a logística de distribuição, descritas nos
artigos 7o, 8o e 9o, é similar àquela do Art. 17 da Resolução CNP no 13/76, que controlava
a localização das bases de abastecimento, bem como as estratégias de comercialização
das empresas. Como já havia alertado o parecer da SEAE em 04.08.15: “A partir do
momento em que a agência reguladora define onde as distribuidoras devem ter suas
bases de distribuição, podem ser criadas barreiras à entrada, com a possibilidade de
ampliação do poder de mercado dos incumbentes. Além disso, essa medida equivale a
transformar a autorização para atividade de distribuição, hoje única, em autorização
por áreas definidas pela ANP” (§ 83).

2.2. Diferenciação de preços
Desde 1970 – quando começou a difusão acelerada do consumo de GLP no Brasil
– aos dias atuais, uma preocupação permanente de todos os governos, sem distinção
de linha política, tem sido a de manter a modicidade do preço do botijão de 13 kg (P-13),
devido ao seu impacto nos orçamentos familiares dos consumidores de baixa renda.
Para perseguir este objetivo, foram usados, no século passado, os mais variados tipos
de instrumentos: [i] tabelamento dos preços oferecidos ao consumidor final; [ii] controle
das margens de comercialização em todas as etapas da cadeia produtiva; [iii] subsídios
cruzados entre tipos diversos de combustíveis; [iv] subsídios diretos ao consumidor final;
[v] preços diferenciados cobrados pela Petrobras às empresas distribuidoras conforme
a embalagem final do GLP.

“como de interesse para a política energética nacional” a comercialização do P-13 a
preços inferiores aos das demais embalagens. Entretanto, aquela resolução não indica os
fundamentos deste suposto vínculo entre o preço do botijão de gás e as prioridades da
política energética. Apenas adverte, no seu Art. 2o, que “quando a ANP tomar conhecimento
de indícios de práticas anticompetitivas decorrentes da comercialização de que trata o
Art. 1o desta Resolução”, tomará as providências devidas, ou seja, comunicará o incidente
ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). No âmbito da intensa colaboração
estabelecida entre a ANP e o CADE nos últimos 15 anos, não há registro de um único
caso desta natureza, o que sugere a irrelevância daquela advertência, assim como o
despropósito do Art. 1o.
A Resolução CNPE no 4 serviu de base para o Art. 22 da Resolução ANP no 49, que
define os termos em que será praticada a diferenciação dos preços de GLP segundo o
tipo de embalagem. Este artigo apenas formaliza uma distorção que tem estado presente
ao longo da história do setor de GLP no Brasil, com três efeitos perversos. O primeiro
é o de constituir um subsídio socialmente injusto, ao beneficiar todos os consumidores
de P-13, independentemente do nível de renda. O segundo é o de fortalecer o poder
monopolista da Petrobras, ao impedir que as distribuidoras importem GLP para ser
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Esta conduta da Petrobras jamais foi explicitada como uma política governamental,
não obstante ter sido objeto da Resolução CNPE no 4, de 24.11.05, cujo Art. 1o reconhece
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Após a implantação do regime de liberdade de preços nos segmentos de distribuição
e revenda no início da década passada, apenas o último instrumento da lista acima
tem sido usado. Entre janeiro de 2003 e agosto de 2015, o preço do P-13 cobrado pela
Petrobras às distribuidoras foi mantido em cerca de R$ 11,50 por botijão, e, desde então,
tem permanecido num patamar de R$ 13,00.
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comercializado em botijões de 13kg. De fato, a própria redação do Art. 22 já supõe que
a diferenciação de preços será praticada apenas pela Petrobras.
O terceiro – e, talvez, o mais relevante – efeito do subsídio ao P-13 é o de motivar
a manutenção de restrições ao uso GLP em diversos ramos de atividade. Tais restrições,
agora listadas no Art. 33, sempre existiram, embora só tenham sido explicitadas pela
primeira vez em 1990, através do Art. 12 da Portaria MINFRA no 843.1 Seu suposto objetivo
é evitar que aquele subsídio seja desviado para outras finalidades. Uma norma deste tipo
não resistiria a uma análise de impacto regulatório (AIR) que aplicasse as metodologias
convencionais na literatura econômica (OECD, 1997). Através dos instrumentos da AIR
é possível comparar os custos e benefícios de diferentes alternativas regulatórias,
e identificar as mais racionais do ponto de vista do interesse público. Neste caso,
seriam comparados os ganhos de eficiência econômica resultantes do uso de GLP nas
atividades ora vetadas com os efeitos líquidos da diferenciação dos preços deste produto.
Aparentemente, este exame ainda não foi realizado pela ANP.

Por outro lado, o sucesso do modelo de regulação implantado na década passada
não resultou apenas da simplicidade de suas normas, mas também da eficiente atuação
da ANP na promoção da transparência no mercado de GLP e no monitoramento do padrão
de competição ali vigente. Estas tarefas foram cumpridas através da divulgação regular
no site da agência de três bases de dados. A primeira registra a evolução mensal da
estrutura de preços do P-13 em todos os estados da federação, discriminando: [i] o
preço pago pelas distribuidoras à Petrobras; [ii] os impostos federais e estaduais; [iii]
as margens de distribuição e revenda; [iv] o preço final ao consumidor. A segunda
base mostra as parcelas de mercado das distribuidoras em cada estado, e a terceira
monitora semanalmente o comportamento dos preços em 555 municípios, através de uma
metodologia que permite identificar eventuais condutas anticompetitivas.
Desde a inauguração do sistema acima, não houve registro de incidentes relacionados
à presença de firmas distribuidoras no segmento de revenda. Logo, tal como os requisitos
de capital social mínimo definidos no Art. 6o, a restrição estabelecida no Art. 36 é uma
formalidade inócua, cuja única função é elevar os custos operacionais das distribuidoras.

1. Até 1990, os controles diretos do CNP sobre as atividades de distribuição e revenda de GLP dispensavam este tipo de norma.
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Segundo o Art. 36: “Fica vedado ao distribuidor de GLP autorizado pela ANP o
exercício da atividade de revenda de GLP, podendo, contudo, participar do quadro de
sócios de revendedor de GLP autorizado pela ANP”. Conforme indicam as estatísticas
da ANP, no segmento de vasilhames de 20kg e 45kg, que corresponde a cerca de 6%
do consumo total de GLP no país, a participação das firmas distribuidoras na atividade
de revenda é da ordem de 20%. Na comercialização de botijões de 13kg, que representa
90% do mercado nacional, a presença das distribuidoras na revenda é inferior a 3%. De
fato, tais evidências foram definitivas para encerrar o infundado debate ocorrido entre
2013 e 2015 a respeito da verticalização no setor de GLP. Da mesma forma, são úteis
para demonstrar a irrelevância do Art. 36 como instrumento de regulação.
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2.3. Participação do distribuidor na atividade de revenda
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2.4. Homologação de contratos
Segundo o Art. 15, § 3o: “O(s) contrato(s) de cessão de espaço e o(s) contrato(s) de
carregamento rodoviário firmado(s) por tempo indeterminado será(ão) homologado(s)
pela ANP pelo prazo de 1 (um) ano, devendo o cessionário reapresenta-lo ou apresentar
novo contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do fim de vigência, para fins
de nova homologação”.
Além de gerar uma burocracia cartorial a ser mantida pela ANP, a principal
função deste artigo é definir que o período de validade efetiva dos contratos seja anual,
embora não tenham sido enunciados os motivos que tornariam inconvenientes, do ponto
de vista da regulação, contratos por tempo indeterminado. Normas deste tipo haviam
sido abolidas no setor de GLP desde a edição da Portaria MINFRA n o 843, mas eram
frequentes durante a vigência da Resolução CNP no 13. Por exemplo, conforme o Art. 29
daquela Resolução, a distribuidora deveria manter rotinas contábeis e estatísticas de
suas atividades organizadas de acordo com normas definidas pelo CNP, e apresentar
regularmente, dentre outros relatórios, demonstrativos quadrimestrais de seus custos
operacionais. Dados os recursos tecnológicos daquela época, seria impossível analisar
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A nota técnica também comenta que a nova regra criada pelo Art. 36 seria
uma solução intermediaria entre dois cenários opostos: manter a liberdade de ação
das distribuidoras no setor de revenda, ou vetar totalmente esse tipo de atividade,
conforme sugeria a SAB. Esta descrição merece dois comentários. O primeiro é o de que,
substantivamente, a nova regra é idêntica à que vigorava até novembro de 2016, salvo
quanto ao fato de aumentar a carga tributária das distribuidoras. Logo, sob a ótica da
regulação, não constitui um cenário intermediário. O segundo comentário é o de que, ao
longo do debate ocorrido entre 2013 e 2015, a SAB mudou de opinião pelo menos duas
vezes a respeito da conveniência de ser permitida ou não a atuação das distribuidoras
no setor de revenda (Tavares, 2015). Dado que o debate foi formalmente encerrado com a
audiência pública realizada pela ANP em agosto de 2015, também sob este ângulo o Art.
36 não representa uma mediação entre duas soluções extremas, posto que a hipótese
de ser proibida a verticalização das distribuidoras não estava mais em discussão.
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Segundo a Nota Técnica Conjunta no 003/2016-CDC-SAB-AssessociaDIR, de 0l.08.16,
o propósito do Art. 36 seria evitar que as distribuidoras realizem vendas diretas ao
consumidor final, sem a emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e), “o que incrementa
a qualidade dos dados de movimentação de produtos enviados pelos agentes à ANP,
caminhando ao encontro de um melhor monitoramento do setor por para da Agência”
(p. 32). Ora, esta observação carece de lógica: uma NF-e apenas gera novas obrigações
tributárias para a firma emissora, e não tem qualquer relação com a qualidade dos
dados enviados rotineiramente pela firma à ANP. Cerca de 60 mil revendedores operam
diariamente no território nacional sem emitir nota fiscal, mas isso não impede que a
ANP disponha de informações precisas sobre o volume de vendas e os preços praticados.
Caso a Agência julgue necessário aprimorar os dados sobre a atuação das distribuidoras
no segmento de revenda, bastaria definir um novo formato para os relatórios que são
produzidos mensalmente por estas firmas. A criação de um novo CNPJ não teria qualquer
utilidade no cumprimento daquela nova rotina.
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tempestivamente aquelas informações, a fim de conferir se as condutas impostas pelo
CNP estavam sendo realmente cumpridas. Assim, tal como no caso da homologação anual
de contratos recém estabelecida pela ANP, aqueles documentos serviam apenas para
expandir indefinidamente os arquivos do órgão regulador.

2.5. Advertências desnecessárias
O Art. 39 da Resolução n o 49 determina que o distribuidor de GLP deverá enviar à
ANP, até o 15o dia de cada mês, um arquivo eletrônico com o Demonstrativo de Produção
e Movimentação de Produtos (DPMP), nos termos da Resolução ANP no 17/04. A Resolução
n o 15/05 também continha esta norma no seu Art. 36, embora enunciada ali de forma
mais simples. Desde então, a pontualidade mantida pela ANP na divulgação mensal das
estatísticas do setor indica que aquela norma tem sido cumprida regularmente pelas
empresas.

Na história da regulação do setor de GLP não há registro – nem mesmo durante
o regime militar – de advertências formuladas com tal nível de agressividade, por uma
razão simples: a autorização para o exercício da atividade de distribuição de GLP é
outorgada em caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento pelo órgão
regulador se for notada alguma irregularidade grave. As duas cláusulas acima referidas
são ainda mais surpreendentes à luz da evolução recente do setor, após a implantação
do regime de liberdade de preços, quando a ANP exerceu eficazmente sua autoridade
através de instrumentos normativos redigidos em estilo conciso, coerente e civilizado.

2.6. Observações finais
Além das questões comentadas nos itens anteriores desta seção, outros pontos
polêmicos da Resolução ANP 49/16 são os seguintes:
  Art. 7o, inciso II. Para fins de análise dos fluxos logísticos de suprimento,
transporte e armazenagem, o distribuidor deverá informar à ANP suas fontes de
suprimento de GLP, com as previsões dos respectivos intervalos de ressuprimento.
Os contratos atuais das empresas com a Petrobras não especificam o intervalo
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O Art. 44, que fixa um conjunto de prazos relativos a diversas obrigações, contém
uma advertência ainda mais forte: “§ O não atendimento aos prazos estabelecidos
neste artigo, a serem contados a partir da data de publicação desta Resolução no DOU,
implicará na instauração de processo administrativo de revogação da autorização para
o exercício da atividade de distribuição de GLP da pessoa jurídica (AEA) e de revogação
da autorização para o exercício da atividade de distribuição de GLP da(s) filial (is) (AEAfilial), nos casos em que já tiver sido outorgada a AEA-filial no termo do inciso II deste
artigo; e/ou no cancelamento da homologação do(s) contrato(s) de cessão de espaço de
armazenamento e/ou de carregamento rodoviário”.
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Entretanto, o Art. 39 adiciona a seguinte advertência: “§ 3 o Além das sanções
previstas referente ao não cumprimento dos prazos de envio mensal do DPMP, constante
da Resolução ANP n o 17, de 31 de agosto de 2004, o distribuidor de GLP que não
encaminhar o DPMP à ANP, por 2 (dois) meses consecutivos, terá suas instalações e
equipamentos utilizados diretamente no exercício da atividade outorgada interditados, total
ou parcialmente, por meio de aplicação de medida cautelar nos termos da Lei no 9.847,
de 26 de outubro de 1999, via publicação no DOU, acompanhada da devida motivação”.
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de ressuprimento, o que inviabiliza o cumprimento desta norma. Ademais,
considerando-se que o consumo de GLP no Brasil se manteve estável nos
últimos dez anos, em torno de 13 milhões de metros cúbicos; que estrutura do
mercado no setor de distribuição também permaneceu praticamente inalterada;
e que, desde a criação da ANP, essa informação jamais havia sido solicitada
às empresas, é difícil encontrar uma justificativa para esta nova regra.
  Art. 23. A aquisição de GLP pelo distribuidor somente será permitida em locais
de entrega onde o distribuidor possuir estabelecimento autorizado pela ANP.
Esta norma é um indicador adicional do retrocesso já comentado anteriormente
em direção ao estilo intervencionista de regulação que vigorava à época da
Resolução CNP no 13/76, e que havia sido abolido inteiramente após a criação
da ANP.

3.

As novas normas do setor de revenda

Na mesma linha das mudanças introduzidas no setor de distribuição, as novas
normas do setor de revenda também são similares àquelas que vigoraram até dezembro
de 2016, salvo em alguns pontos comentados adiante. Entretanto, a Portaria no 297/03
tinha 22 artigos que ocupavam 5 páginas, enquanto que a Resolução n o 51/16 tem 40
artigos e 14 páginas. Esta expansão de linguagem foi produzida, em grande medida, pela
adoção da já referida regulação por antecipação. Por exemplo, o Art. 5o descreve todos
os passos que deverão ser seguidos pela firma ao digitalizar os documentos necessários
à obtenção da autorização para o exercício da atividade de revenda de GLP, usando
o sistema informatizado a ser disponibilizado no site da ANP. Mas, enquanto esse
sistema ainda estiver em fase de implantação, a firma deverá seguir os procedimentos
indicados no Art. 31, que repete integralmente o conteúdo do Art. 5o, agora adaptado
a um padrão tecnológico mais antigo. Uma das vantagens do futuro sistema será a de
permitir que a ANP verifique, em tempo real, a autenticidade dos principais documentos
do requerente, como o CNPJ, a inscrição estadual, o ato constitutivo da firma, seu código
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), etc. Porém, enquanto esses
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já estão obrigados previamente a alimenta-lo. Tal como no caso da homologação
anual de contratos com prazo indeterminado, as previsões sobre os intervalos
de ressuprimento, e outras rotinas burocráticas criadas pela Resolução 49,
não se sabe qual seria a utilidade daquele cadastro. Os dados sobre mais de
250 mil Centrais de GLP já estão disponíveis nos municípios, bombeiros e
diversos CREAs. Além disso, toda distribuidora tem um cadastro interno, cuja
consulta pode ser feita pela ANP a qualquer momento. Trata-se, portanto, de
uma duplicação ineficiente de fontes de dados.
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  Art. 40. O distribuidor de GLP deverá cadastrar, assim como manter
atualizadas as informações cadastrais, por meio de sistema informatizado a
ser disponibilizado no site da ANP, todas as Centrais de GLP constituídas por
recipientes transportáveis com capacidade superior a 90 kg ou recipientes
estacionários abastecidos no local da instalação, sob sua responsabilidade. Esta
norma constitui um caso raro de regulação por antecipação: o referido sistema
informatizado ainda não foi implantado, seu formato não é conhecido, nem
tampouco os procedimentos requeridos para acessa-lo, mas os distribuidores
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avanços tecnológicos não estiverem disponíveis, a requerente deverá seguir a rotina
tradicional, enviando à ANP cópias autenticadas daqueles documentos.
O exercício de futurologia acima descrito é desnecessário sob qualquer perspectiva.
Se a inauguração do novo sistema informatizado vier a ocorrer em breve, a edição da
Resolução 51 terá sido açodada. Bastaria aguardar alguns meses, e publicar instruções
mais simples. Se a data da inauguração for mais distante, o atual Art. 5o não deveria
existir, posto que o texto de uma resolução normativa não é um local apropriado para a
divulgação de avanços tecnológicos a serem adotados no longo prazo.

  Art. 25, inciso I. Proíbe que o revendedor de GLP tente condicionar a entrega
do produto à venda de outras mercadorias ou à prestação de outros serviços.
Esta norma é simétrica àquela estabelecida no Art. 101 da Resolução CNP
n o 13, que vedava a oferta de brindes ou favores especiais, como serviços
gratuitos ou outros, “que possam resultar no aliciamento de consumidores”. Num
mercado atomizado de um produto homogêneo, onde operam mais de 60 mil
fornecedores, a prática de venda casada é inviável. Logo, é supérfluo anunciar
sua proibição, posto que qualquer tentativa do revendedor nesta direção seria
prontamente recusada pelo consumidor, que mudaria de fornecedor. Por outro
lado, a oferta de vantagens para atrair ou manter a fidelidade dos clientes é
uma estratégia de competição legítima do revendedor, cuja fiscalização pelo
órgão regulador seria impossível, dada a atomicidade do mercado. Logo, sua
proibição também é inútil.
  Art. 25, inciso II. Proíbe a venda ao consumidor final de quantidades superiores
a cinco recipientes transportáveis de GLP cheios, a fim de garantir as condições
de armazenamento para consumo próprio estabelecidas no item 4.2. da Norma
ABNT 15514:2008. Esta proibição não impede que o consumidor adquira, por
exemplo, quatro recipientes de dois fornecedores distintos, o que também violaria
a referida norma da ABNT. Além de mal formulado, este inciso é redundante,
posto que apenas reitera um dispositivo legal já existente, cuja obediência só
pode ser assegurada através das rotinas de fiscalização da ANP.

4.
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Retrocessos normativos

Conclusão

Um ponto consensual na literatura sobre teoria da regulação econômica é o de que
a qualidade e a efetividade de um marco regulador dependem, em grande medida, da
clareza, da coerência conceitual, e da simplicidade com que as normas são enunciadas.
De fato, o órgão regulador está sempre submetido à máxima shakespeariana de que
brevidade é a alma da razão. Neste ponto reside o principal contraste entre as normas
recém introduzidas pela ANP no setor de GLP e aquelas que vigoraram na última década.
Enquanto o marco anterior foi exemplar na obediência àquele princípio, e produziu
resultados positivos mensuráveis, o novo marco inaugurou a restauração de um estilo
de regulação prolixo, incoerente e intervencionista, cujo fracasso está registrado na
história deste setor no país, e que só foi superado após um lento e árduo processo de
reforma. O bom senso recomenda uma rápida correção deste equívoco.
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A sociedade no foco
das decisões
Sergio Bandeira de Mello

Quando a comida está sendo preparada no forno ou no fogão e o gás acaba,
o consumidor quer, mais do que tudo, agilidade total na entrega do botijão. Essa é
uma das inúmeras situações com as quais se depara o setor de Gás LP. Para que
uma indústria desta dimensão, com a logística que ela demanda e a capilaridade que
ela tem, funcione com a sintonia e a precisão de uma orquestra, é necessário um
grande esforço conjunto de seus músicos para que o som não desafine e o espetáculo
encante a plateia.
A indústria do Gás LP, como várias outras, é formada por muitos elos, cujos
objetivos maiores devem ser a qualidade do que será ofertado e a satisfação de seus
consumidores. Para que estes objetivos sejam atingidos, é necessário que exista uma
sintonia fina entre esses elos e um foco comum: o interesse maior da sociedade.

Por isso, é preciso avaliar criteriosamente cada proposta concebida para responder
a desafios da indústria do Gás LP, venham de onde vierem, sejam dos organismos
responsáveis pela regulação – e não me limito às agências reguladoras – ou dos
grupos de interesse. Qualquer norma que seja editada deve ser precedida de uma
análise objetiva dos benefícios que trará para a sociedade como um todo e para os
consumidores do produto em particular.
Uma determinada medida pode não agradar a um agente A ou B do mercado, não
se deve pensar tão somente em interesses particulares, em como um ou outro agente
vai reagir diante de uma proposta, e sim se o interesse do consumidor será mais bem
atendido por aquela solução em debate.
Precisamos de um choque de microeconomia nas análises e tomadas de decisão
para reduzir burocracia e ampliar eficiência geral do país e, para tal, temos que
desenvolver mecanismos que identifiquem o problema enfrentado. Já houve a criação
de normas, regulamentos e diretrizes que ampliavam restrições e cuidados para evitar
acidentes que nunca ocorreram, em uma clara demonstração de desconhecimento do
conceito de risco com probabilidade zero, ou próximo a zero. Assim, só ampliam-se os
custos para a sociedade com vistas a resolver problemas inexistentes.
Ao se avaliar as propostas, algumas perguntas precisam ser feitas. Qual o
problema que está em debate? Quanto custa para cada agente? Qual a capacidade
do ator público de garantir o cumprimento da conduta proposta? E a que custo? Qual
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Há, no entanto, grupos de interesse representados por entidades de diferentes
graus de maturidade, ou seja, com diferentes níveis de capacidade para se perceber
como parte integrante da engrenagem de uma sociedade. A entidade deve compreender
que precisa encontrar o melhor encaixe na sociedade, mas precisa, sobretudo, estar
atenta ao funcionamento do todo. De que adianta uma posição confortável se o resultado
para o todo não é satisfatório?
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Cada elo da indústria tem seu papel, sua visão sobre a melhor solução para
cada problema que se apresente e seus legítimos interesses. Faz parte do conceito
moderno de democracia participativa e é um dever do setor privado apresentar suas
perspectivas sobre os mais diversos temas que o atinjam de forma direta ou indireta.
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o ganho que pode haver para a sociedade? E se nada for mudado? O que acontece
economicamente? Quais os parâmetros a serem adotados para rever a norma, caso ela
cause efeito indesejado? Quanto custa para a sociedade ter ou não ter a norma? É
preciso atentar para a edição de normas que estabeleçam controles cujo cumprimento
tenha um custo superior ao risco que se quer evitar.
O foco é o todo. Temos que enxergar o coletivo e não apenas o particular.
Só assim atingiremos a excelência.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás, em 26.04.2017.
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Nota Técnica conjunta
No 003/2016 –
CDC/SAB/AssessoriaDir Análise das sugestões
CP ANP 05 e 06 de 2015
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)
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Agências reguladoras:
transparência, controle e
análise de impacto regulatório
Cristiane Caravana

O que muitas vezes cai no esquecimento é que, pelo fato de fazerem parte da
Administração Indireta, sendo na realidade, órgãos de Estado e não de governo, deve
haver primazia, dentre outros, do princípio da legalidade, publicidade e moralidade.
Contudo, em diversos casos, falta bastante para que elas consigam atender os pontos
essenciais para desempenharem de maneira correta sua real missão, visto que muitas
vezes a independência dos agentes reguladores faz com que se insurja um insulamento
do corpo técnico frente ao setor regulado e, até mesmo, frente ao próprio governo,
resultando em danos para a sociedade.
Além do dever de respeitar os princípios constitucionais que norteiam a
Administração Pública, as agências devem, ainda, estar pautados e em conformidade
com o ordenamento jurídico. Para tal, existe a possibilidade de que a atuação desses
entes fique sujeita a alguns tipos de controle, como o realizado pelo TCU, que já
manifestou preocupação quanto à falta de transparência nos trabalhos de agências
reguladoras. Houve questionamentos do órgão sobre as políticas adotadas pela ANP,
ANTT, ANTAQ, ANAC e ANA, citando a falta de estrutura que permitisse à sociedade
o acompanhamento das decisões tomadas pelas agências. O TCU apontou variadas
situações em que não foram divulgadas, por exemplo, pautas prévias das reuniões e
mesmo casos de inexistência de atas dos encontros.
Além do controle exercido pelo TCU, pode-se, ainda, destacar outros tipos,
como: o administrativo (que ocorre internamente); o do Poder Legislativo, disposto no
artigo 49, X, CRFB/88 e o exercido pelo Poder Judiciário, assim como pelo próprio MP.
Contudo, existe um tipo de controle que acaba ficando no esquecimento, e é muitas
vezes desvalorizado: o controle social.
O controle social é uma hipótese de atos de fiscalização que são exercidos
diretamente pela sociedade nas atividades desenvolvidas pelas entidades reguladoras.
Essa possibilidade pode se configurar através de denúncias ou representações, exigindo
análise das decisões proferidas pelos entes reguladores que estejam em desconformidade,
por exemplo, com o contexto econômico e social. Todavia, o que se observa é que nem
sempre a sociedade tem acesso às decisões proferidas, impossibilitando o exercício
desse tipo de controle.
Cumpre pontuar que a possibilidade de controle social pela população faz com
que se desenvolva um mecanismo diferenciado de cobrança de prestação de serviços
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Entretanto, de forma geral, a dita autonomia conferida a essas autarquias, assim
como o grande poder conferido de fiscalizar e normatizar as atividades dos mais
diversos setores da economia, fizeram delas grandes centros fechados de poder.

Agências reguladoras: transparência, controle e análise de impacto regulatório

A obrigatoriedade da Análise de Impacto Regulatório (AIR), recentemente
estabelecida, traz de volta uma pergunta antiga: como anda a questão da transparência
nas agências reguladoras? Criadas por lei, essas autarquias, por serem de regime
especial, possuem maior autonomia, seja administrativa, política, econômica ou financeira.
Tal independência consagra a grande importância do papel desses entes, pois garante
seu próprio funcionamento e impede que sofram indevidas ingerências do poder estatal,
resguardando seus objetivos essenciais.
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públicos, com eficiência e qualidade. Além disso, por ser uma expressão direta da
cidadania, esse exercício se demonstra legítimo e potencialmente eficaz, além de não
ser uma forma dispendiosa.
Vale destacar que todo esse cenário vem sendo modificado aos poucos, com a
adoção vagarosa por algumas das agências dos requisitos exigidos em lei, fazendo com
que renasça a esperança da efetiva melhora do modelo regulatório brasileiro. Contudo,
um longo caminho ainda deve ser percorrido.

À vista do exposto, é oportuno avultar um mecanismo essencial para garantia
de uma melhor regulação em um sistema tão falho e incoerente: A Análise de Impacto
Regulatório – AIR – instrumento de aperfeiçoamento da eficácia e da eficiência da
atividade regulatória. É uma ferramenta que examina e avalia os prováveis benefícios,
custos e efeitos das regulações novas ou alteradas.
Cumpre ressaltar que, recentemente, o TCU publicou o Acórdão nº 240/2015,
através do qual houve recomendação às agências reguladoras para adoção de boas
práticas abordando, especificamente, a importância de AIR. Frisa-se que o órgão atuou
de acordo com as diretrizes emanadas, destacando-se a necessidade de envolvimento
do público extensivamente e a necessidade de aplicação de AIR tanto para novas
propostas regulatórias como para revisão de regulação existente.
Ainda segundo o TCU, salienta-se que a exposição dos motivos para tomada de
decisão presentes na AIR e sua instrumentalização fazem com que sejam observados
os princípios da legitimidade, equidade, transparência, sendo realizada a devida
accountability no processo regulatório das Agências. Deste modo, fica claramente
demonstrado que existe um caminho coerente e legítimo para regularizar as
desigualdades, desvios e falhas existentes no atual sistema regulatório brasileiro.
A outro tanto, vale salientar as boas práticas de algumas agências reguladoras,
como a ANVISA, que desde 2007 trabalha na implementação da AIR em suas práticas
regulatórias. Assim como as políticas adotadas pela ANEEL e ANATEL, bem como
pela ANS, que desde 2012 vem adotando em seus processos de regulação o sumário
executivo de impacto regulatório.
Fica evidente que, com o constante aumento dos impactos regulatórios nas
economias, assim como a necessidade de melhor avaliação do custo-benefício resultante
deles, a AIR se apresenta como a melhor alternativa para todos os agentes envolvidos
na sistemática regulatória. Isto porque os métodos utilizados podem nortear as ações
dos reguladores com maior transparência, viabilizar a participação dos interessados
e da sociedade, assegurar a responsabilização e propiciar a minimização dos custos
de transação no processo regulatório.
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Em consequência disso, é grande a insegurança jurídica existente por parte
da sociedade e mesmo do próprio setor regulado, perante questões regulatórias
controversas e atos arbitrários que tentam ser maquiados por Consultas e Audiências
Públicas meramente representativas.
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Isso porque a transparência e a publicidade, princípios basilares de todos os atos
praticados pelos agentes administrativos, ainda não são amplamente respeitados. Vale
esclarecer que não se discute os casos de sigilo permitidos em lei, cabíveis sempre em
caráter excepcional. Discute-se a privação de acesso de atos, decisões e manifestações,
essenciais para a boa prática regulatória.
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Por todo exposto, conclui-se que a questão de transparência dos atos das
agências reguladoras não é um favor prestado à sociedade ou mesmo ao respectivo
setor regulado. Na realidade, configura um fator essencial que está intrinsicamente
ligado à existência dessas entidades. Portanto, a não observância desse preceito que
tem tamanha relevância acaba resultando em um ambiente de extrema insegurança
regulatória, causando extenso dano, abrangendo os agentes sujeitos à regulação, à
sociedade e, obviamente, confrontando todo ordenamento jurídico.
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Cristiane Caravana é advogada do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás, em 20.05.2016.
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Integração Vertical e
Competição no Setor de GLP:
Anatomia de um falso debate
José Tavares de Araujo Jr.

Em setembro de 2013, a Superintendência de Abastecimento (SAB) da Agência
Nacional do Petróleo (ANP) deu início a um debate sobre o marco regulatório das atividades
de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP). As normas atuais foram
estabelecidas através da Portaria no. 297/03 e da Resolução no. 15/05, que introduziram
– pela primeira vez na história deste setor no Brasil – um modelo de regulação baseado
em três princípios centrais: (i) simplicidade de regras; (ii) transparência das condições
de concorrência; e (iii) ausência de controles de preços.
O debate promovido pela SAB gerou diversos pareceres elaborados por técnicos
da ANP, da Advocacia Geral da União (AGU), consultas públicas e manifestações dos
entes regulados. Ao longo desse processo, a principal tese defendida pela SAB tem sido
a de que seria necessário impedir que as empresas distribuidoras atuassem no setor
de revenda. O documento mais recente contendo essa proposta foi a nota técnica no. 151/
SAB, de 18/05/15.
Este artigo procura mostrar que a proposta da SAB não tem amparo, nem na lei
antitruste, nem na teoria econômica, além de ignorar os benefícios advindos do atual
marco regulatório. O texto está organizado da seguinte forma. A seção 2 resume o debate
até maio de 2015 e concentra a atenção nas inconsistências da nota técnica no. 151/SAB.
A seção 3 recorda as principais características do setor de GLP no passado recente,
com base em dados disponíveis no site da ANP – embora, aparentemente, ignorados
pela SAB. A seção 4 destaca os méritos do atual marco regulatório, cuja implantação
demandou 15 anos de reformas parciais que visaram corrigir as graves deficiências
do modelo intervencionista que vigorou nas décadas de 1970 e 1980. Por fim, a seção 5
resume as principais conclusões.

2.

Histórico do debate

Ao dar início, através da nota técnica no. 247, de 30/09/13, ao processo de revisão
das normas atuais, a SAB justificou sua iniciativa nos seguintes termos: “considerando-se
que já se passaram cerca de 10 anos, torna-se necessário avaliar se os referidos atos
normativos ainda encontram-se aderentes às melhores práticas para a regulação do
mercado.” (p. 2) Conforme proposto naquela nota, foi realizada, entre 14/10/13 e 02/12/13,
uma consulta prévia visando colher sugestões para o aprimoramento do marco regulatório,
com base numa metodologia que procurava ordenar os temas levantados segundo três
critérios: gravidade, urgência e tendência. Assim, a SAB solicitou aos participantes da
consulta que indicassem, numa escala crescente de 1 a 5, o grau de relevância de cada
problema identificado, a urgência requerida para supera-lo, e as perspectivas de seu
eventual agravamento.

1. Este artigo foi solicitado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS. Os
argumentos aqui apresentados são da exclusiva responsabilidade do autor.
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A nota da SAB informava ainda que: “após a classificação das sugestões e a
identificação das medidas corretivas por meio de elaboração de parecer técnico, será
elaborada a minuta de resolução que seguirá a tramitação já adotada na ANP, conforme
Instrução Normativa no. 08/2004.” (p. 2) Entretanto, os resultados da consulta prévia nunca
foram divulgados, e o referido parecer transformou-se, aparentemente, em duas notas
técnicas (211 e 212, de 15/08/14) que também não foram disponibilizadas no site da ANP.

da concorrência;(iii) alteração dos preços repassados aos consumidores finais em
razão do salto na cadeia de recolhimento do ICMS; e (iv) confusão entre distribuidor
(credor) e revendedor (devedor).” (Nota 068/CDC, p. 13, citando a Nota 212/SAB).
Após demonstrar que as “implicações regulatórias e jurídico-fiscais” alegadas
pela SAB eram infundadas, a CDC sintetizou seu argumento:
“Ou seja, a partir das informações disponíveis e das análises efetuadas por esta
Coordenadoria, não há elementos, sob o ponto de vista da defesa da concorrência,
que justifiquem a adoção de vedação à participação das distribuidoras no mercado
de revenda de GLP. A integração vertical, hoje permitida na legislação vigente, não
parece representar risco ao ambiente competitivo. Ao mesmo tempo, as estratégias
adotadas pelas distribuidoras de GLP indicam, aparentemente, a intenção dessas
empresas de atuar apenas marginalmente na revenda direta ao consumidor final
do combustível, como forma de aproveitar as instalações já existentes para a
atividade de distribuição de GLP.” (Nota 068/CDC, p. 19)
As teses da SAB também foram refutadas pela AGU, conforme aponta o parecer
no. 73/2014/PF-ANP/PGF/AGU, 26/08/14:
“Ainda que a medida restritiva de concentração vertical tenha sido fundamentada
na Nota Técnica 212/SAB (fl.77), a questão foi apenas superficialmente enfrentada,
carecendo de adequada fundamentação. Observa-se que não esta demonstrado
nos autos (i) quais são as alegadas vantagens comparativas injustificáveis que se
pretende evitar, (ii) em que medida a concorrência é reduzida na atual sistemática
e qual garantia que a proposta em análise não causará justamente o que se
pretende evitar, (iii) quais preços são alterados e quem são os beneficiados e
prejudicados com a suposta alteração, (v)se existe confusão entre distribuidor
(credor) e revendedor (devedor), quem seriam os prejudicados e beneficiados
com essa situação.” (p. 3)
Diante das críticas da AGU e da CDC, a SAB reviu sua proposta, como revela a
nota n . 12/SAB de 16.01.15:
o

“Foi mantida na presente minuta de resolução a permissão de verticalização
do distribuidor no mercado de revenda de GLP, uma vez que, de acordo com
as Notas Técnicas n o. 068 e 084/CDC/2014, elaboradas pela Coordenadoria de
Defesa da Concorrência – CDC, a análise realizada demonstrou que: (i) menos de
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“embora próximas, as atividades de distribuição e de revenda não podem ser
exercidas pela mesma sociedade, isso porque a definição legal da atividade
pressupõe a comercialização entre agente distribuidor e o agente revendedor.
Permitir àquele exercer atividade de revenda cria diversas implicações regulatórias
e jurídico-fiscais: (i) criação de vantagens comparativas injustificáveis; (ii) redução
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Como se pode perceber através dos textos produzidos pela Coordenadoria de
Defesa da Concorrência da ANP (notas CDC no. 68, de 22.10.14, e no. 084, de 29.12.14), a
principal proposta formulada nas duas notas técnicas da SAB era a de vedar a presença
de firmas distribuidoras no setor de revenda, com base nas seguintes teses:
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“Dos 27 Estados brasileiros avaliados, em 17 os distribuidores apresentaram
comercialização direta de recipientes transportáveis de 20kg e 45kg ao consumidor
igual ou superior a 20%, conceito esse adotado como parâmetro de parcela
significativa em determinado mercado relevante, definido na Lei de Defesa da
Concorrência (Lei no. 12.529/2011), qual presume posição dominante sempre que
uma empresa ou grupo de empresas controlarem 20% do respectivo mercado
relevante.” (p. 12)
Esta alegação da SAB carece de fundamento por quatro motivos principais. O
primeiro é o de que o parâmetro de 20%, citado no Art. 36 da Lei n o. 12.529/11, diz
respeito a uma empresa ou grupo de firmas coligadas – legitimamente ou através de
cartel – e não a um conjunto de agentes que competem vigorosamente entre si, conforme
atestam os indicadores disponíveis no site da ANP, comentados na próxima seção. Se
o critério da SAB fosse aplicado ao setor metal-mecânico, por exemplo, seria possível
arguir que as empresas siderúrgicas ameaçariam a ordem econômica na indústria
automobilística, porque mais de 20% do custo de produção de veículos é formado por
peças e componentes de aço. Nos 120 anos da jurisprudência antitruste internacional,
não há registro de uma alegação similar a esta.
O segundo motivo é o de que o patamar de 20% é referido no capítulo de infrações
à ordem econômica, como a formação de cartel, o abuso de posição dominante e outras
condutas que prejudicam a livre concorrência. A lei é explicita quanto à norma de que
um grau de concentração elevado do mercado não constitui, por si só, qualquer delito,
conforme atesta o primeiro parágrafo do Art. 36: “A conquista do mercado resultante
de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a
seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo.”
Assim, mencionar o grau de concentração sem descrever as condições de concorrência
vigentes no mercado – tal como procede a SAB – é um recurso insuficiente sob a ótica
antitruste, que também não faz sentido à luz da teoria econômica. Como veículo de
linguagem, representa uma oração incompleta, porque falta o predicado.
O terceiro fato que desqualifica a alegação da SAB é o de que a oferta de vasilhames
de 20kg e 45kg corresponde a cerca de 6% do consumo total de GLP no país. No entanto,
a nota técnica no.151 sugere que a proibição vigore em todos os segmentos, incluindo,
portanto, a comercialização de botijões de 13kg (P-13), que representa 90% do mercado
e onde a participação das distribuidoras na revenda é inferior a 3%.
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Todavia, em maio de 2015, a SAB mudou novamente de opinião, e voltou a insistir
na tese de que seria necessário proibir a verticalização das firmas distribuidoras. Desta
vez, a Superintendência recorreu a uma interpretação peculiar da lei antitruste. Segundo
a nota técnica no. 151/SAB:
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0,5% dos postos de revenda de GLP do país pertencia a agentes distribuidores;
(ii) não havia indícios sob o ponto de vista concorrencial, de atuação pulverizada
das distribuidoras na atividade de revenda de GLP em vasilhames e de elevação
da participação das distribuidoras na revenda varejista direta; (iii) a motivação
econômica para a atuação vertical dos agentes distribuidores parecia se basear
no aproveitamento de infraestrutura (pátio, equipamentos, caminhões) e base de
clientes já existentes para as instalações de distribuição; e (iv) na maior parte
dos mercados, a atuação das empresas de distribuição no segmento de revenda
não era suficiente para gerar efeito permanente e duradouro nos mercados de
revenda de GLP.” (p. 6)
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Logística de distribuição e padrões de
competição no setor de GLP

Após uma difusão acelerada nas décadas de 1970 e 1980, quando o consumo
anual de GLP no Brasil saltou de 2,2 para 9,2 milhões de metros cúbicos, o mercado
doméstico atingiu um patamar estável nos últimos 20 anos, em torno de 13 milhões de
metros cúbicos anuais (Gráfico 1). Esta estabilidade tem sido acompanhada por pressões
competitivas crescentes no setor de revenda, como indica o Gráfico 2. Entre 2009 e maio
de 2015, o número de revendedores autorizados pela ANP subiu de 27 mil para 59 mil,
sendo que a parcela dos multibandeira triplicou de tamanho (6 mil para 19 mil), e a dos
monobandeira cresceu 90% (21 mil para 40 mil).

Gráfico 1: Consumo de GLP no Brasil:
1991–2013 (Milhões de metros cúbicos)
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3.

Integração Vertical e Competição no Setor de GLP: Anatomia de um falso debate

Por fim, integração vertical não é um objetivo prioritário para as firmas distribuidoras,
devido a restrições de logística e à ausência de economias de escala na atividade de
revenda. A verticalização ocorre apenas em circunstâncias ocasionais, como apontou a
CDC e foi reconhecido pela SAB na nota no. 12/2015. Portanto, uma eventual proibição desta
prática seria uma intervenção estatal indevida porque geraria ineficiência econômica
e prejudicaria os interesses do consumidor final. Um ponto estabelecido na literatura
econômica, e ratificado pela jurisprudência internacional, é o de que a integração
vertical só constitui uma questão antitruste quando um monopolista nacional vende seu
produto a empresas não integradas verticalmente num mercado a jusante, onde aquele
monopolista também opera. Neste caso, o monopolista é estimulado a abusar de sua
posição dominante, a fim de prejudicar e/ou eliminar seus concorrentes no mercado a
jusante (Economides, 1998; Beard e outros, 2001; Rey e Tirole, 2006). Ora, esta situação
não se aplica, nem remotamente, ao setor de GLP, como veremos a seguir.

70

Gráfico 2: Número de Revendedores de GLP: 2009–2015 (Unidade: Mil)
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Assim, além de estimular a competição, o marco regulatório atual foi eficaz na
redução da informalidade, posto que a expansão registrada no Gráfico 2 não corresponde,
de fato, à entrada de novas firmas no mercado, mas ao registro de revendedores que
antes operavam clandestinamente. Entretanto, este desafio ainda está longe de ser
vencido. Desde a década de 1990, o GLP passou a ser consumido nos 5.560 municípios
do país, e a sua logística de entrega ao consumidor final depende da geografia de cada
região, podendo requerer os mais variados tipos de veículos, como caminhões, utilitários,
embarcações, motocicletas, bicicletas e carroças. Como mostra a Figura 1, atualmente
existem no Brasil apenas 165 bases de armazenagem e distribuição para atender a
todo o território nacional.
Em contraste com as transformações do setor de revenda, a estrutura do setor de
distribuição permaneceu virtualmente inalterada nos últimos dez anos. Em 2013, as quatro
maiores firmas (Ultragaz, Liquigás, Supergasbras e Nacional Gás) foram responsáveis
por 86% das vendas nacionais (Gráfico 3). Este elevado grau de concentração resulta das
economias de escala inerentes à logística de distribuição de GLP no território nacional.
Mas, a concorrência ocorre, de fato, em âmbito estadual, e o instrumento primordial de
competição é a promoção da marca. Embora tais firmas estejam presentes em quase todos
os estados da Federação, o desempenho local depende de dois fatores: a infraestrutura
de distribuição da empresa na região, e a notoriedade da marca junto aos consumidores
ali residentes. Assim, a menor distribuidora deste grupo, a Nacional Gás, é líder de
mercado em dez estados, enquanto que as duas maiores, Ultragaz e Liquigás, detêm a
liderança em apenas dois e quatro estados, respectivamente. A quinta colocada em âmbito
nacional, Copagaz, com uma participação de 8%, lidera dois estados e está presente em
17 outros. Na região amazônica, os consumidores são atendidos por duas empresas que
não têm expressão nacional, Fogás e Amazongás, mas cuja competitividade naquela
região é superior às demais distribuidoras.
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Figura 1: Bases de Armazenagem e Distribuição
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Gráfico 3: Estrutura do Setor de Distribuição em 2013
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Gráfico 4: Evolução do Preço Real do P-13 (2003=100)
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Em suma, as características da evolução recente do setor de GLP resultaram,
essencialmente, das normas estabelecidas pelo marco regulatório implantado entre 2003
e 2005. Como veremos na próxima seção, o principal mérito deste marco é o de conferir
prioridade ao bem estar do consumidor, e não à defesa dos interesses das firmas que
operam nos segmentos de distribuição e revenda deste produto. Embora a fonte de todos
os dados aqui citados seja a ANP, eles têm sido aparentemente ignorados pela SAB ao
longo do debate em curso sobre a reforma do modelo atual.
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Desta maneira, este arranjo revelou-se mais eficaz que os controles governamentais
usados no século passado para garantir a modicidade do preço do gás de cozinha às
famílias de baixa renda. Apesar desta vantagem, o regime atual pode ser criticado sob
dois aspectos. O primeiro é o de que o subsídio implícito no preço cobrado pela Petrobras
não discrimina os consumidores segundo os níveis de renda e, portanto, é socialmente
injusto, como já apontaram os técnicos da ANP (Esteves e outros, 2009). O segundo é o de
que, considerando-se que a inflação brasileira entre janeiro de 2003 e janeiro de 2014
foi de quase 90%, o preço cobrado pela Petrobras às distribuidoras sofreu uma redução
real de 47% neste período. Logo, uma parcela da ordem de 25% deste subsídio tem sido
usada para mitigar a elevação dos custos de transporte e de mão de obra nas atividades
de distribuição e revenda de GLP, introduzindo, assim, distorções desnecessárias nos
preços relativos da economia.
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Outro aspecto relevante do desempenho recente do setor de GLP é a tendência
declinante do preço real do P-13 no mercado doméstico, que se observa desde 2003.
Como mostra o Gráfico 4, em 2014, o valor nacional médio cobrado ao consumidor final
pelo botijão de gás foi 23% inferior àquele vigente em 2003. Este fato foi produzido pela
combinação de dois fatores: [a] o preço cobrado pela Petrobras às distribuidoras, que
foi mantido – a preços correntes – em cerca de R$ 11,50 por botijão ao longo de todo o
período; [b] a intensidade da competição nos setores de distribuição e revenda.
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4.

Os méritos do atual marco regulatório

Entre 1955 – quando o GLP começou a ser produzido nas refinarias da Petrobras
– e os dias atuais, as ações das autoridades governamentais em relação a este setor têm
sido pautadas por dois tipos de preocupações: [a] a volatilidade dos preços deste produto
no mercado internacional e seu impacto nos orçamentos familiares dos consumidores
de baixa renda; [b] os riscos de segurança envolvidos no manuseio, armazenagem e
transporte de GLP.

O marco regulatório atual manteve apenas o último tipo de instrumento da lista
acima, e aboliu os demais. Desde 2003, o regime de liberdade de preços tem vigorado
sem restrições nos setores de distribuição e revenda. Além disso, a ANP tem assegurado
a transparência do mercado através da divulgação na internet de três conjuntos de
dados. O primeiro informa a evolução mensal da estrutura dos preços do botijão P-13
em todos os estados da federação, discriminando: [a] o preço pago pelas distribuidoras à
Petrobras; [b] os impostos federais e estaduais; [c] as margens de distribuição e revenda;
[d] o preço final ao consumidor. O segundo conjunto registra as parcelas de mercado das
distribuidoras em cada estado, e o terceiro monitora semanalmente o comportamento
dos preços em 555 municípios, com base numa metodologia que será descrita adiante.
Para enfrentar o segundo problema, uma das prioridades permanentes tem sido o
combate ao comércio informal. Nas décadas de setenta e oitenta, o governo procurava coibir
a clandestinidade através de um amplo aparato burocrático comandado pelo Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), cujas normas determinavam os procedimentos a serem
obedecidos em todas as etapas do processo de abastecimento, distribuição e revenda de
GLP no território nacional. Não existem registros sobre a efetividade daqueles controles,
nem tampouco sobre os custos de sua administração, mas, em princípio, não haveria
espaço para o comércio informal naquelas condições. Uma característica importante do
sistema comandado pelo CNP era a de que o foco principal da fiscalização residia nas
empresas distribuidoras, que eram obrigadas a operar com uma rede de revendedores
exclusivos. Dado que os preços e as quantidades eram supostamente monitorados pelo
governo, qualquer anomalia observada no mercado deveria ser corrigida através de
medidas tomadas junto às distribuidoras, que eram responsáveis pela preservação da
qualidade dos botijões até o momento de sua entrega ao consumidor final.
Sob o amparo do regime vigente de liberdade de preços e transparência do mercado,
os esforços para inibir a clandestinidade passaram a ser baseados em três instrumentos:
[a] normas de segurança claras e precisas; [b] procedimentos simples para o registro
dos agentes econômicos na ANP, que não geram barreiras institucionais à entrada, não
interferem nas estratégias de comercialização das empresas e, desta forma, facilitam a
legalização daqueles que atuam na informalidade; [c] ações contínuas de fiscalização e
repressão de práticas ilícitas.

Regulação do setor de GLP no Brasil

cobrados pela Petrobras às empresas distribuidoras conforme a embalagem final do
GLP (Tavares, 2007).
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Para enfrentar o primeiro problema, foram usados, durante a segunda metade
do século passado, os mais variados tipos de instrumentos, tais como: [a] tabelamento
dos preços oferecidos ao consumidor final; [b] controle das margens de comercialização
em todas as etapas da cadeia produtiva; [c] subsídios cruzados entre tipos diversos
de combustíveis; [d] subsídios diretos ao consumidor final; [e] preços diferenciados
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Desde 2001, a ANP analisa regularmente o comportamento dos preços de GLP
em 555 municípios, com o objetivo de identificar eventuais condutas concertadas. A
metodologia usada consiste em calcular, a cada semana, os coeficientes de variação
dos preços nos municípios da amostra. 2 Se o coeficiente de um determinado município
estiver abaixo de 0,010 por um período significativo, de pelo menos 24 semanas, isto
revelará um alinhamento de preços. Entretanto, já a partir das primeiras semanas em
que aquele patamar for notado, a CDC registrará o fato em seu relatório mensal. Assim,
qualquer tentativa de formação de cartel será descoberta imediatamente. Todavia,
desde a implantação desta rotina, não houve registro de algum alinhamento de preços
que tenha sido consolidado. Cabe notar ainda que o monitoramento da ANP não inclui
condutas unilaterais por razões óbvias: as condições de concorrência comentadas na
seção anterior tornam inviáveis estratégias baseadas em abuso de posição dominante,
como elevação dos custos de rivais e preços predatórios. No setor de revenda, tais
condutas inexistem por definição, porque a oferta é atomizada. Na distribuição, a
rivalidade entre as firmas líderes é intensa, nenhuma delas detém posição dominante
em qualquer estado da Federação, e os dados divulgados continuamente pela ANP
asseguram a transparência do mercado.
O Gráfico 5 aponta os resultados encontrados em 17 relatórios mensais da CDC
entre junho de 2006 e junho de 2014. Nesta amostra, o número de municípios com
coeficientes de variação de preços abaixo de 0,010 foi, quase sempre, inferior a dez,
com exceção de um único caso em dezembro de 2006, quando foram encontrados 14
munícipios nesta situação. Ou seja, mesmo neste caso extremo, as localidades com baixa
dispersão de preços representaram apenas 2,5% do total da amostra. O Gráfico 6 mostra
a distribuição regional dessas estatísticas, onde se nota que cerca de 60% dos casos
ocorreram nas regiões centro oeste e sudeste. Como são eventos ocasionais, que não
configuram condutas concertadas, isto só indica que, nestas duas regiões, a revenda de
GLP opera, aparentemente, em condições similares àquela situação descrita na teoria
econômica como concorrência perfeita, quando o produto é homogêneo, a oferta atomizada,
e o preço é uniforme. Tais condições também se manifestam nas demais regiões do país,
embora de forma menos nítida.
Quanto ao combate ao comércio informal, a ANP vem dedicando esforços crescentes
nos últimos anos, através de medidas repressivas e de campanhas de esclarecimento
sobre os dados causados à sociedade por este tipo de prática. 3 Participam desta
iniciativa outros órgãos, como o Ministério Público, Procon, polícias civil e militar, corpo
de bombeiros, secretarias de fazenda, e entidades privadas como o SINDIGÁS, associações
de revendedores, e empresas distribuidoras de GLP. Em 2010, as ações passaram a
integrar o Programa Gás Legal, gerido por um comitê nacional sediado na cidade do Rio
de Janeiro e por sete comitês regionais distribuídos pelo território nacional.
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O combate a práticas ilícitas
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2. O coeficiente de variação de uma série é uma medida de dispersão que é obtida dividindo-se o desvio-padrão pela média.
3. Tais campanhas procuram mostrar que, por se tratar de um de um produto cuja qualidade não é visível ao consumidor no ato
da compra e cujo manuseio inadequado pode provocar acidentes sérios, a presença de agentes não qualificados no mercado de
GLP constitui um risco permanente à segurança pública. Ademais, tal como em qualquer ramo de atividade, o comércio informal
implica evasão de impostos, distorce as condições de concorrência e prejudica as empresas legalmente estabelecidas.

Gráfico 5: Municípios com baixa dispersão de preços
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Gráfico 6: Distribuição regional dos casos
de baixa dispersão de preços
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5.

Conclusão

Em síntese – ao invés das intervenções sugeridas pela SAB – as evidências discutidas
nas seções anteriores não indicam qualquer necessidade de mudanças nas normas
definidas pela Portaria no. 297/03 e a Resolução no. 15/05. Como vimos, o aprimoramento
do atual marco regulatório depende, essencialmente, de dois tipos de providências: [a]
a continuidade dos esforços da ANP no combate à clandestinidade – que certamente
continuarão na agenda de prioridades no futuro previsível – porque a superação deste
desafio não comporta expedientes imediatistas, mas depende de uma ampla gama de
fatores que abrange não apenas a modernização da infraestrutura de transportes do país,
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mas também a mudança de hábitos culturais da população; [b] a eventual mudança na
política de preços do GLP praticada pela Petrobras, cujas distorções poderiam ser sanadas
através da introdução de um subsídio direto aos consumidores de baixa renda.
Segundo os padrões contemporâneos, a regulação das atividades de distribuição
e revenda de GLP é necessária – exclusivamente – por dois motivos: [i] o manuseio
impróprio deste produto pode gerar riscos à segurança pública; e [ii] sua qualidade
não é visível ao consumidor final no ato da compra. Se essas duas características não
existissem, o poder público poderia tratar este setor de forma similar à de outras
indústrias que fabricam bens envasilhados, como bebidas, cosméticos e detergentes.
Portanto, uma eventual adoção das medidas propostas na nota técnica n o. 151/2015 da

1985; Laffont e Tirole, 1993). Um dos expedientes usuais é o de solicitar a reserva de
nichos de mercado para determinadas empresas, com base em alegações variadas,
como geração de economias de escala, segurança no abastecimento, melhores condições
para atender ao consumidor, etc. Outra demanda é a de impor restrições à atuação de
grandes firmas, a fim de proteger os competidores mais frágeis. Em geral, as autoridades
respondem a tais tentativas de captura com o lema rotineiro: o objetivo da lei antitruste
e das normas de regulação econômica é proteger a competição, não os competidores. No
atual debate sobre o setor de GLP, este lema é – uma vez mais – pertinente.
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Um desafio enfrentado recorrentemente por agências reguladoras em diversos
países é o de lidar com as tentativas de captura por entes regulados (Baumol e Ordover,
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SAB implicariam um retrocesso aos padrões ineficientes de regulação que vigoraram
neste setor no século passado, cujos defeitos foram finalmente corrigidos – após um
difícil período de transição na década de 1990 – pelas normais atuais da ANP.
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Neste contexto, o presente Parecer Econômico, solicitado à LCA pelo Sindigás,
investiga se o marco regulatório atual carece de ajustes e quais os efeitos esperados
das restrições supracitadas.
O GLP é um produto homogêneo, presente em 95% dos lares no Brasil, segundo
dados da PNAD.1
Afora o custo da matéria prima junto à Petrobras, a formação final do preço de
GLP ofertado tem como principal determinante os custos de transporte das etapas de
distribuição e revenda.
Há 22 distribuidoras de GLP no país autorizadas a operar pela ANP. A atividade
é marcada pela presença de custos fixos elevados, que aumentam a importância de
economias de escala para a viabilidade da operação, ou seja, uma ampla carteira de
clientes é fundamental para diluir os custos da atividade. A concentração regional
tem origem na regulamentação prévia do setor, que delimitava geograficamente a
atuação das empresas. Esse legado histórico confere ao mercado distintos níveis de
concentração por estado. Uma consequência importante é que empresas com baixa
participação de mercado nacional podem ter desempenhos locais mais significativos
que empresas maiores, a depender da configuração de sua infraestrutura local de
distribuição. 2
A constatação de elevada concentração de mercado é condição necessária, mas
não suficiente para caracterizar poder de mercado.3 De acordo com o entendimento da
SEAE, apesar do alto índice de concentração observado em alguns estados, o exercício de
poder de mercado no segmento de distribuição de GLP não é provável. Por caracterizar‑se
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através
da Nota Técnica n o 247/SAB de 30 de setembro de 2013, iniciou discussão sobre a
necessidade de revisão da regulamentação vigente das atividades de distribuição e
revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) estabelecidas, respectivamente, pela Portaria
N o 297/2003 e pela Resolução N o 15/2005. Naquele mesmo ano, a Agência fez uma
Consulta Prévia e colheu contribuições de agentes do setor visando aperfeiçoamentos
no marco regulatório supracitado. Segundo a ANP, a nova resolução que regulamentará
o setor de revenda deverá estabelecer restrições à comercialização entre revendedores
como forma de inibir a venda a clandestinos, sem reduzir a capilaridade necessária
para a comercialização do produto. A Agência também sinalizou que poderá restringir
as distribuidoras de venderem GLP envasado diretamente para o consumidor final.
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1. Pesquisa Nacional de Amostra de Domícilios – IBGE.
2. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
3. Guia para análise de atos de concentração, SDE/SEAE. Portaria Conjunta nº50, de 1º de Agosto de 2001. Ministério da Fazenda
e Ministério da Justiça. 2001.

como um produto homogêneo, o preço do GLP envasado é relevante vetor de escolha do
4
5
consumidor e o custo de troca de fornecedor é muito baixo.
Há cerca de 56 mil revendedores autorizados pela ANP. Os revendedores são
6
responsáveis por mais de 96% das vendas de GLP envasado em todo o país. Os 4%

autorizada pela Agência a operar como revendedor.
Já a Portaria ANP Nº297/03 regulamenta a comercialização de GLP envasado cheio
entre revendedores nos casos em que ambas estão autorizadas pela Agência a exercerem
a atividade de revenda e ambas comercializam produto dos mesmos distribuidores.
A pluralidade de arranjos de comercialização de GLP envasado no Brasil justificase (a) pelo próprio desafio de se atender a um mercado extremamente pulverizado,
sem substituto próximo, e com grande relevância para a atividade econômica e para os
domicílios; (b) pela pressão por ganhos de escala que acirra a competição entre agentes
na busca de parcela de mercado via menor preço – conseguidos em grande medida via
eficiência logística – e via prestação de serviços associados.
Dada a relevância dos revendedores no sentido de ampliar a carteira de clientes e a
escala de operação, não se reconhecem incentivos para a estratégia de uma distribuidora
causar prejuízo à sua rede de revenda. A venda direta ocorre por conta de eficiências
locais e são adequadas para o desenvolvimento de estratégias de mercado. Ações de
redução de preço de algumas distribuidoras no mercado devem ser compreendidas como
acirramento competitivo e não como dano à concorrência. As distribuidoras são motivadas
a disputar mercado com marcas rivais, seja diretamente com outras distribuidoras ou
com revendedores de outras redes.Assim, o foco das autoridades deve ser em preservar a
concorrência salutar entre agentes econômicos e não defender um concorrente específico.
Nota-se, porém, que diferentemente dos distribuidores, os revendedores que atuam
no atacado não estão obrigados a enviar dados de venda ao Sistema de Informações de
Movimentação de Produtos (SIMP), que permite à ANP monitorar o fluxo de derivados
do petróleo na cadeia a jusante.
Isso pode dar margem para práticas de evasão fiscal e venda de GLP para revendedores
clandestinos. Por exemplo, devido à falta de uniformidade na cobrança de ICMS no Brasil,
os revendedores podem comprar GLP de uma unidade engarrafadora localizada num estado
e vendê-lo a revendedores localizados em estados nos quais o ICMS é maior. Como não
são obrigados a reportar o CNPJ comprador à ANP, os revendedores localizados próximos
às fronteiras estaduais podem ofertar GLP ao revendedor de um estado vizinho a um
custo mais baixo que a própria distribuidora por conta da sonegação fiscal. A ausência
da informação sobre a atividade de atacado praticada pela revenda possibilita práticas
anticompetitivas, em que preços mais baixos são obtidos por meio de evasão fiscal.
As distribuidoras, por outro lado, são obrigadas a informar todas suas operações de
venda à ANP, e são proibidas de vender GLP para revendedores clandestinos. Segundo
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A Resolução ANP Nº15/05 autoriza as distribuidoras de GLP a comercializarem
recipientes transportáveis do produto tanto para os revendedores autorizados pela ANP,
como diretamente para o consumidor final – desde que a distribuidora também esteja
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restantes da comercialização de envasados são feitos diretamente pelas distribuidoras.
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4. Segundo pesquisa da Copernicus, encomendada pelo Sindigás, além do preço, confiança, rapidez de entrega/proximidade,
qualidade, segurança e marca são fatores motivacionais de aquisição do Gás LP.
5. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
6. Fonte: Pesquisa interna do Sindigás.

Restrições à comercialização podem reduzir a rivalidade entre os agentes, ao
criar reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a sociedade. Ao
contrário, é possível que isto gere menor eficiência no abastecimento, com a construção
de arranjos alternativos de suprimento, e restrições à competição. Os dois efeitos tendem
a gerar pressão positiva sobre o preço, prejudicando o consumidor final.
Esse efeito é frontalmente contra o propósito explicitado pela ANP de manter
a capilaridade necessária para a comercialização do produto. Sob o segundo ponto
destacado pela ANP, o de se reduzir a clandestinidade, entendemos que restrições à
comercialização terão efeito inócuo. Já o aprimoramento proposto, de tratamento simétrico
entre os agentes no fornecimento de informações à ANP, reduz a possibilidade de fraude
fiscal, notadamente no recolhimento de ICMS e a venda de GLP para revendedores
clandestinos. Essa medida, aliada à continuidade dos atuais esforços da ANP em intensificar
a fiscalização do mercado, deverão contribuir para ambiente competitivo mais salutar,
com benefícios para o consumidor.

Introdução
O presente Parecer Econômico está estruturado em cinco seções, incluindo
esta Introdução e as Considerações Finais. A segunda seção apresenta a cadeia
produtiva do GLP, identificando os atores notadamente relacionados à venda do produto.
Apresentam-se elementos concorrenciais do mercado, com análise descritiva dos
principais indicadores da literatura econômica para esse fim. A terceira seção aborda
a lógica econômica dos arranjos atuais de comercialização de GLP envasado: vendas de
distribuidoras para revendedores; entre revendedores; e diretamente das distribuidoras
para os consumidores. A quarta seção reúne elementos que justificam a eficiência da
estrutura atual, do ponto de vista econômico, sem evidências de dano à concorrência.
Justifica-se a pluralidade de arranjos pelo próprio desafio de se atender a um mercado
extremamente pulverizado, sem substituto próximo, e com grande relevância para a
atividade econômica e para os domicílios.
Assim, como recomendação, sugere-se que esses distintos arranjos encontrem
ampla segurança jurídica e regulatória para sua continuidade. As obrigações hoje
atendidas por distribuidores devem-se estender aos revendedores, que por vezes também
atuam no atacado, conferindo tratamento simétrico entre os agentes no fornecimento
de informações à ANP. Isso reduz a possibilidade de fraude fiscal, notadamente no
recolhimento de ICMS e a venda de GLP para revendedores clandestinos.
Restrições à comercialização podem reduzir a rivalidade entre os agentes ao criar
reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a sociedade. Ao contrário,
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Entendemos que conferir tratamento simétrico aos distribuidores e revendedores,
que atuam, respectivamente, no varejo e no atacado – no que diz respeito ao envio de
informações para a ANP –, trará benefícios ao mercado. Ou seja, entende-se que os
revendedores que comercializam GLP envasado cheio para outros revendedores devem
contribuir com a ANP fornecendo informações sobre a destinação de suas vendas, assim
como já o fazem as distribuidoras. Isso conferirá maior acurácia à base de dados da
ANP, que tem papel relevante na transparência e disponibilidade de informações para
os agentes do setor. Assim, espera-se a criação de restrições às fraudes fiscais de ICMS
e às vendas para clandestinos, o que contribui para o ambiente competitivo.
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relatado pelas empresas, um bloqueio interno de sistemas impede o faturamento de
vendas para CNPJs não autorizados.
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é possível que isto gere menor eficiência no abastecimento, com a construção de arranjos
alternativos de suprimento, e restrições à competição, com prejuízo ao consumidor final.

A cadeia produtiva do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é composta por produtores
e importadores; distribuidoras; revendedores e consumidores. A Figura 1 resume o fluxo
da cadeia de GLP no Brasil.

Figura 1 - Fluxo da cadeia de GLP

PRODUTOR

IMPORTADOR

DISTRIBUIDOR

REVENDEDOR

CONSUMIDOR
Fonte: ANP.7 Elaboração: LCA.

O GLP é um produto homogêneo obtido a partir do refino do petróleo ou do
processamento de gás natural ou nafta. A produção doméstica atende aproximadamente
a 75% do consumo aparente total de 13,6 milhões de m³, sendo oriunda quase totalmente
das refinarias e unidades de processamento de gás natural (UPGNs) pertencentes
à Petrobras. 8 A partir de uma das 35 bases de suprimento existentes no Brasil
(Figura 2), o GLP é direcionado às distribuidoras, responsáveis pelo seu engarrafamento
e comercialização.
Em conjunto, as distribuidoras de GLP operam 183 unidades de engarrafamento,
baseadas nas cercanias das bases de suprimento (Figura 3). A maior parte das unidades
de engarrafamento localiza-se em grandes centros metropolitanos das regiões Sul e
Sudeste do país, onde também se concentra a maior parte do consumo. Nestas regiões,
o GLP é transportado para as engarrafadoras essencialmente através de gasodutos. 9
Otransporte de GLP passa a recorrer a modais alternativos quanto mais longe for a
unidade a ser abastecida, em particular o modal rodoviário. Em regiões mais remotas
da região Norte, a via fluvial é a única opção logística viável.
Afora o custo da matéria prima junto à Petrobras, a formação final do preço de
GLP ofertado tem como principal determinante os custos de transporte das etapas de

7. Nota técnica nº 201/SAB, 1 de Agosto de 2014. Disponível em: www.anp.gov.br/?dw=72059. Acessado em 06/11/2014.
8. Fonte: ANP. Dados Estatísticos Mensais.
9. ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços de GLP. Ecostrat Consultores, novembro de 2009.
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distribuição e revenda. Assim, quanto mais distante da base de engarrafamento, mais
10
elevado costuma ser o preço de venda do produto.10
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Figura 3 - Localização das Unidades de engarrafamento
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Fonte: Sindigás11 e ANP. Elaboração LCA

10. ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços GLP. Ecostrat Consultores, novembro de 2009.
11. Disponível em: http://www.sindigas.org.br/Logistica/PoloSuprimentoGLP.aspx. Acessado em 06/11/2014.
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Figura 2 - Localização das bases de suprimento
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Distribuição

Atualmente, existem 22 distribuidoras de GLP no país, sendo que as principais
empresas neste segmento são o Grupo Ultragáz (respondendo por 23% do mercado
nacional), Liquigás (22%), Supergasbras (21%) e Nacional Gás (19%).13 Ainda que juntas as
quatro maiores empresas do setor detenham 85% do mercado nacional, constata-se que a
concorrência ocorre em nível regional devido à importância logística como vetor competitivo.
Com efeito, de acordo com o entendimento da SEAE, os mercados relevantes de
distribuição de GLP segundo a dimensão geográfica são classificados como regionais, e
a jurisprudência em matéria concorrencial geralmente considera cada estado brasileiro
como um mercado relevante distinto.14
Anteriormente, as distribuidoras de GLP tinham que atuar em regiões específicas
por determinação do antigo Conselho Nacional de Petróleo (CNP). Apesar de atualmente
não haver mais nenhum tipo de restrição regulatória geográfica, as limitações passadas
resultaram na consolidação de algumas distribuidoras em determinadas localidades.
Assim, empresas com baixa participação de mercado nacional podem ter desempenhos
locais mais significativos que empresas maiores, a depender da configuração de sua
infraestrutura local de distribuição.15
No que se refere às condições de concorrência, ainda que existam determinados custos
irrecuperáveis (sunk costs)16 na atividade de distribuição de GLP associada à especificidade
dos ativos,17 limitando a possibilidade de novas entradas, há que se considerar que existe
rivalidade efetiva nos mercados regionais. O GLP é um produto homogêneo, ou seja, existe
elevado grau de substitutibilidade entre o produto ofertado pelas distribuidoras. A escolha
do consumidor será, portanto, baseada fundamentalmente em preço e na disponibilidade
do produto (localização do ponto de venda e rapidez na entrega).
O Quadro 1 apresenta os dados de concentração de mercado na atividade de
18
distribuição de GLP segundo o Índice de Herfindhal-Hirshman (HHI). 18
Este índice
pode variar de 0 a 1, em que 0 representa um mercado com competição perfeita e 1
representa um mercado monopolista.

12. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
13. Fonte: ANP, dados referente a janeiro a setembro de 2014.
14. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
15. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB.
16. Como se verá mais à frente, a capacidade de tancagem disponível mitiga o efeito de barreira à entrada gerado pelos custos
irrecuperáveis, pois permite que os próprios agentes já instalados reajam rapidamente a condutas dos concorrentes, gerando efeito
similar ao da entrada de novos agentes.
17. Sunk costs associados à entrada no mercado de distribuição de GLP incluem investimentos na instalação de unidades de
engarrafamento e tanques de armazenamento, logística de distribuição, e aquisição de botijões em larga escala, além de gastos
associados à implantação de uma rede de revendedores. (SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB)
18. HHI = Σi (pi)2, em que pi é a participação de mercado da firma i.
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O consumidor residencial, que utiliza o GLP com a finalidade de cocção de alimentos,
é atendido por botijões de 13 quilos (P13), enquanto comércios, restaurantes ou pequenas
indústrias utilizam o produto como insumo produtivo e são atendidos por vasilhames de
maior capacidade (P20 e P45) ou a granel. Segundo a Secretaria de Acompanhamento
Econômico (SEAE), a diferenciação de escala do produto de acordo com o uso permite a
definição de dois mercados relevantes segundo a dimensão produto: (i) P13 (ii) outras
embalagens (P20, P45 e granel).12
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Fonte: ANP (vendas de janeiro a setembro de 2014). Elaboração: LCA

Observa-se que o nível de concentração em cada mercado relevante (estado) é
bastante heterogêneo. Na maioria dos estados da região Norte, de baixa densidade
populacional, apenas duas distribuidoras detêm participação significativa. O HHI
destes mercados é superior a 0,40, indicando mercados mais concentrados. Por outro
lado, em estados como São Paulo e Pernambuco observa-se a presença de cinco ou
seis distribuidoras com participação de mercado superior a 10% e HHI em torno de
0,22, indicando mercados de concentração moderada.
A constatação de elevada concentração de mercado é condição necessária, mas
não suficiente para caracterizar poder de mercado. 19 De acordo com o entendimento da
SEAE, apesar do alto índice de concentração observado em alguns estados, o exercício
de poder de mercado no segmento de distribuição de GLP não é provável. Como já
destacado anteriormente, em mercados de produtos homogêneos, o preço é o principal
vetor de escolha do consumidor e o custo de troca de fornecedor é muito baixo.20 As
estratégias de diferenciação entre marcas apresentam papel secundário, limitadas a
serviços prestados ao consumidor e ao atendimento de requisitos de segurança.
Cumpre destacar que o papel secundário da diferenciação entre as marcas não
elimina a relevância de se ter alguma marca associada ao produto. Ou seja, ter marca
é importante para o consumidor, pois permite acesso a serviços e melhor percepção do
cumprimento de atributos de segurança. A efetivação desses atributos pelo consumidor

19. Guia para análise de atos de concentração, SDE/SEAE. Portaria Conjunta no 50, de 1º de Agosto de 2001. Ministério da Fazenda
e Ministério da Justiça. 2001.
20. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB
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significativa da curva de custos de distribuição do produto. Neste contexto, ganhos
de escala são importantes para a sustentabilidade econômica da operação22 e existe
possibilidade de reação rápida caso um concorrente diminua a oferta com vistas a
aumentar o preço do produto. Existem, portanto, incentivos na busca de maior eficiência
econômica que resulte em aumento de participação de mercado dada a rivalidade entre
as distribuidoras, ainda que se verifique relativa concentração de mercado (Box 1).

Box 1 – Custos e Economias de Escala
Turolla e Ohira (2005) 23 ressaltam que, apesar de mercados competitivos
produzirem as melhores soluções para a sociedade quando comparados a outros
mercados, há algumas exceções nas quais a pulverização do mercado e elevada
concorrência não será a alternativa maiseficiente.
Isso ocorre em situações nas quais os investimentos exigem elevados custos
fixos, que não são devidamente diluídos em mercados pulverizados e competitivos,
bem como quando há incertezas relacionadas à possibilidade de mudanças nas
condições do mercado. Em tais casos, a maior concentração do mercado pode
resultar em maior eficiência econômica.
Custos Fixos são custos associados a fatores fixos independentes do nível
da produção da firma no momento. Quando há um elevado custo fixo inicial, haverá
custos médios decrescentes, ou seja, o custo declina com o aumento da produção.
Em tais casos, um mercado com poucas empresas de maior porte apresentará
economias de escala, pois os custos médios serão menores em relação ao caso
em que muitas empresas menores competem no mercado.24

Assim, mesmo em mercados com alta concentração, ou seja, com atuação de
um número reduzido de distribuidoras, espera-se que a rivalidade entre elas seja
alta dada a homogeneidade do produto, a importância da concorrência na dimensão
preço e a relevância das economias de escala para a viabilidade econômica da
operação (Box 2).
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Ademais, as distribuidoras de GLP operam aquém da capacidade de tancagem
disponível em sua infraestrutura 21 e os custos fixos regulares representam parcela
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tende a ser mais fácil por meio de um revendedor monobandeira do que por meio de
um revendedor multibandeira, aquele que vende o produto de mais de uma marca.
Predomina no mercado a atuação de distribuidores com revendedores exclusivos
(monobandeira), como será evidenciado na próxima seção (Gráfico 1).
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21. Contribuição à Consulta Pública ANP nº 17/2014, LCA, outubro de 2014.
22. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB
23. TUROLLA, Frederico Araujo; OHIRA, Thelma Harumi. A Economia do Saneamento Básico. III Ciclo de Debates do Grupo de Estudos
em Economia Industrial, Tecnologia e Trabalho da PUC-SP, 2005.
24. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8ª Edição, 2009.

Apesar de custos logísticos elevados, o preço médio do GLP ofertado ao
consumidor final não destoa daquele praticado nas demais regiões do país. Segundo
dados da ANP, em novembro de 2014 o preço médio do botijão P13 variou de R$
40,87 a R$ 55,63 nos mercados estaduais. No Amazonas, o preço médio foi de
R$ 46,10, pouco acima do registrado no Distrito Federal (R$44,40), onde operam
cinco distribuidoras com participação de mercado superior a 9%. A manutenção
dos preços baixos nestes mercados é uma forma de reação das distribuidoras ali
atuantes frente à ameaça de entrada de novos concorrentes. Assim a rivalidade
de materualiza, em benefício do consumidor local.

2.2

Revenda

O consumo residencial representa hoje 78% do consumo aparente de GLP,
essencialmente na forma de botijões P13 utilizados para a cocção de alimentos. Tratase, portanto, de um produto essencial no cotidiano da população. De acordo com a
PNAD, 25 o GLP alcança 95% dos lares no Brasil, de tal forma que a capilaridade do
abastecimento é fundamental para o atendimento da demanda geograficamente dispersa.
Esta pulverização da distribuição ocorre por meio de 56 mil revendedores autorizados
pela ANP, que realizam o transporte do produto através de variados tipos de veículos,
como caminhões, utilitários, embarc ações fluviais, motocicletas, bicicletas, e carroças.
Os revendedores são classificados em classes de 1 a 6, conforme sua capacidade de
armazenamento, e são responsáveis por mais de 96% das vendas de GLP envasado em
todo o país. 26 Os 4% restantes da comercialização de envasados são feitos diretamente
pelas distribuidoras.
Nos últimos cinco anos, o número de revendedores autorizados aumentou em
mais de 100% (Gráfico 1), em grande parte devido à formalização de agentes que antes
atuavam clandestinamente. Uma das principais iniciativas responsável pela diminuição
dos clandestinos foi o Programa Gás Legal, que reuniu a ANP, o Sindigás e outras
entidades em ações repressivas e campanhas de esclarecimento a respeito dos riscos
trazidos à segurança pública pela atividade dos clandestinos no mercado.
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As empresas Fogás e Amazongás possuem participação conjunta de 2,55%
no mercado nacional, mas são as principais distribuidoras de GLP atuando nos
estados de Amazonas, Acre, Roraima, e Rondônia. A partir dos municípios de Manaus
e Porto Velho, onde estão localizadas suas maiores bases de engarrafamento, o
abastecimento do produto envasado é feito para toda a região através de rodovias
e vias fluviais.
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Box 2 – Rivalidade na região Norte

88

25. Pesquisa Nacional de Amostra de Domícilios – IBGE.
26. Fonte: Pesquisa interna do Sindigás.

Gráfico 1 – Número de revendedores de GLP: 2009-2014 (milhares)
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Também se observa aumento expressivo de revendedores multibandeiras, que
são aqueles que vendem GLP envasado de mais de uma distribuidora, não pertencendo
a uma rede de revenda exclusiva, o que passou a ser permitido desde a Portaria ANP
Nº297/2003.
À luz desses elementos, a próxima seção investiga a lógica econômica de distintos
arranjos de comercialização de GLP envasado no Brasil.

3.

Lógica econômica da configuração atual de
comercialização do GLP envasado

3.1

Aspectos jurídicos e regulatórios

A Lei Nº 9.478,conhecida como Lei do Petróleo, dispõe sobre as definições das
atividades econômicas reguladas nos setores de derivados de petróleo. A legislação
define a distribuição como “atividade de comercialização por atacado com a rede varejista
ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito
envasado, exercida por empresas especializadas” (Art. 6°, inciso XX). E define a atividade
de revenda como a comercialização a varejo dos produtos derivados do petróleo (Art. 6°,
inciso XXI). A legislação não faz nenhuma restrição a uma mesma pessoa jurídica em
exercer simultaneamente as duas atividades.
No caso do GLP, as atividades de distribuição e revenda foram regulamentadas,
respectivamente, pela Portaria Nº 297/2003 e pela Resolução Nº 15/2005, que representam
o atual marco regulatório do setor. A Resolução ANP Nº 15/05 autoriza as distribuidoras de
GLP a comercializarem recipientes transportáveis do produto tanto para os revendedores
autorizados pela ANP, como diretamente para o consumidor final – desde que a distribuidora
também esteja autorizada pela Agência a operar comorevendedor.
Já a Portaria ANP Nº 297/03 regulamenta a comercialização de GLP envasado
cheio entre revendedores nos casos em que ambas estão autorizadas pela Agência
a exercerem a atividade de revenda e ambas comercializam produto das mesmas
distribuidoras. O objetivo da norma, neste caso, é impedir a venda para clandestinos
– que não estejam devidamente autorizados a exercer a atividade –, e impedir
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Entendemos que esta obrigação adicional faria com que os revendedores
fornecessem à ANP dados de comercialização por meio eletrônico quando operando
no mercado atacadista. Ou seja, isso não cria dificuldades adicionais de operação
para os revendedores, sem efeito, portanto, nas condições de entrada no mercado e
na estrutura de custos dos agentes.
A presente seção objetiva demonstrar que a regulamentação atual, a despeito
da necessidade de ajustes, resultou num arranjo mais flexível, dando maior liberdade
de organização ao mercado. Isso permite que a eficiência econômica predomine na
determinação do arranjo final entre distribuidores e revendedores de GLP para o
abastecimento do mercado. No entanto, a regulamentação pode ser aprimorada conferindo
tratamento simétrico aos distribuidores e revendedores que atuam, respectivamente, no
varejo e no atacado, no que diz respeito ao envio de informações para a ANP.

3.2

Vendas entre Distribuidor e Revendedor

Historicamente, as empresas distribuidoras de GLP surgiram tendo como foco
principal o engarrafamento e a venda direta de GLP ao consumidor. O produto era
tradicionalmente transportado por carretas e vendido de porta em porta nos bairros
residenciais. Este processo ficou conhecido como entrega automática, pois os caminhões
passavam com periodicidade definida em cada localidade. Além da entrega automática,
as distribuidoras atuavam com lojas e revendas próprias, normalmente nos grandes
centrosmetropolitanos.
Nas últimas décadas, políticas públicas direcionadas à redução do preço do GLP
possibilitaram a massificação do gás de cozinha no Brasil,27 que passou a substituir a
utilização de lenha para a cocção de alimentos nas áreas de menor densidade urbana.
Ao contrárioda
lenha, que emite poluentes prejudiciais à saúde com a sua combustão, o GLP é um
combustível que não produz resíduos tóxicos, além de apresentar rendimento energético
significativamentesuperior.28
Com o aumento da penetração do GLP em localidades mais distantes dos grandes
centros e em domicílios de baixa renda – nos quais há apenas um botijão disponível –,
a dinâmica da distribuição e venda do produto alterou-se significativamente. Como, em
geral, a demanda por gás de cozinha se dá durante o ato de cocção, quando se detecta
a sua escassez, a necessidade de reposição do produto é imediata. Portanto, o acesso
rápido e local a um fornecedor de GLP tornou-se imperativo à dinâmica da atividade,
resultando na pulverização dos pontos de venda próximos à residência do consumidor.

27. ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços de GLP. Ecostrat Consultores, novembro de 2009.
28. MOURA, A.C. Novas Tendências de Consumo de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo no Brasil. Centro Universitário do Instituto
Mauá de Tecnologia, 2012.
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Nota-se que o atual marco regulatório não se atentou à necessidade de impor aos
revendedores que atuam no mercado de atacado as mesmas exigências feitas ao agente
distribuidor no que diz respeito ao envio de informações para a ANP. Os revendedores
não estão obrigados a enviar dados de venda ao Sistema de Informações de Movimentação
de Produtos (SIMP), que permite à ANP monitorar o fluxo de derivados do petróleo na
cadeia a jusante.
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que uma revendedora credenciada por um distribuidor comercialize produtos de
outras marcas.

90

As distribuidoras optam em sua maioria pelo estabelecimento de redes de
revendedores exclusivos (monobandeiras), mediante contratos de cessão de uso e
exclusividade da marca. No entanto, elas também comercializam através de revendedores
multibandeira, que vendem GLP de mais de uma marca. Em mercados nos quais as
distribuidoras são entrantes ou possuem participação reduzida, as revendas multibandeira
colocam-se como canal de venda viável para obter aumento na participação de mercado,
dados os elevados custos associados à formação de rede de revendedores exclusivos.
Como já mencionado anteriormente, os revendedores são responsáveis atualmente
por 96% das vendas totais de GLP envasado ao consumidor, e este se coloca como o
arranjo mais eficiente para atendimento do maior número de consumidores ao menor
preço possível, com capilaridade dispersa nos 5.561 municípios brasileiros.
No entanto, esse não é o único arranjo possível e necessário para o atendimento
pleno do mercado, como se vê a seguir.

3.3

Vendas entre Revendedores

O marco regulatório permite que os agentes cadastrados como revendedores de
varejo também comercializem GLP envasado cheio entre si, conferindo maior flexibilidade
de organização ao mercado, de forma a abastecer toda a população. Dois exemplos
permitem ilustrar a prática de transações entre revendedores.
Em municípios como Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Acre, a distribuição de GLP
é feita por via fluvial a partir de Manaus, onde se localizam as bases de engarrafamento
mais próximas. Devido à dificuldade de acesso e à demanda limitada, o abastecimento
pela distribuidora é feito a cada 30 ou 40 dias. Ao longo deste período, um revendedor
de classe 1 ou 2 pode enfrentar situação de escassez do produto e recorrer a um
revendedor de classe maior (4 ou 5) com disponibilidade de estoque. Se esta transação
não fosse possível, a localidade atendida pela revenda menor poderia ficar desassistida
até a próxima entrega da distribuidora. Assim, espera-se que havendo limitação ao
arranjo atual, o mercado encontre uma alternativa para abastecimento com, por exemplo,
as distribuidoras atuando com depósitos locais.
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Como já relatado na seção 2.1, os ganhos de escala advindos da rede de distribuição
são essenciais para a viabilidade econômica da atividade, e as distribuidoras têm
incentivos a aumentar o volume de venda e assim diluir os custos fixos. Com o aumento da
complexidade da cadeia logística de distribuição, baseada em unidades de engarrafamento
concentradas próximas aos polos produtivos e pontos de venda espalhados por todo
o território nacional, a eficiência logística tornou-se relevante vetor de agregação de
valor das distribuidoras, que optaram predominantemente pela comercialização de GLP
através de agentes revendedores.
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Sem esta capilaridade, haveria demanda reprimida pelo produto dada a sua essencialidade
e baixo nível de substitutibilidade.29
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29. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB

Por exemplo, devido à falta de uniformidade na cobrança de ICMS no Brasil, os
revendedores podem comprar GLP de uma unidade engarrafadora localizada num estado
e vendê-lo a revendedores localizados em estados nos quais o ICMS é maior. Como não
são obrigados a reportar o CNPJ comprador à ANP, os revendedores localizados próximos
às fronteiras estaduais podem ofertar o GLP ao revendedor de um estado vizinho a
um custo mais baixo que a própria distribuidora por conta da sonegação fiscal. As
distribuidoras, por outro lado, são obrigadas a informar todas suas operações de venda
à ANP, e são proibidas de vender GLP para revendedores clandestinos. Segundo relatado
pelas empresas, um bloqueio interno de sistemas impede o faturamento de vendas para
CNPJs nãoautorizados.

3.3

Vendas diretas dos Distribuidores para os Consumidores

A regulação atual, ao permitir flexibilidade na comercialização do GLP, acomoda
distintos arranjos para o atendimento ao consumidor final. A comercialização de GLP se
dá através de revendedores quando esse arranjo encontra maior eficiência do que o de
venda direta pelas distribuidoras. A seguir, destaca-se que a escolha de venda direta
é motivada tanto por motivos estratégicos de fidelização do consumidor e melhorias
nas práticas de atendimento quanto por motivo de maior eficiência logística. Ambas as
motivações possuem aspectos pró- competitivos, que reforçam a rivalidade do mercado
– seja em operações diretas ou via rede de revendedores exclusivos – e, como resultado
final, beneficiam o consumidor.
3.3.1

Estratégia de mercado

De forma genérica, em diversos mercados, o varejo coloca-se como elo intermediário
entre a indústria (produtor) e o mercado consumidor, responsabilizando-se por manter
o comprador informado das características do produto adquirido (prestando assistência
técnica, quando necessário) e traduzindo as demandas e preferências do consumidor
para a produção. Estas interações estão esquematizadas na Figura 4.
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Entretanto, o atual marco regulatório não torna compulsório o envio de dados de
venda ao SIMP de revendedoras atuando no atacado, o que dá margem para práticas de
evasão fiscal e venda de GLP para revendedores clandestinos, dada a falta de controle
e rastreabilidade dessastransações.
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Em municípios das regiões Norte e Centro-Oeste, que possuem grande extensão
territorial e são esparsamente povoados, o abastecimento das localidades mais remotas
também é feito por revendedores de classes mais elevadas, que distribuem GLP às
revendas de menor porte ali estabelecidas.
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Figura 4 – Fluxo Indústria-Varejo-Consumidor
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Fonte: BNDES (2009).

A opção do produtor em criar e manter canais de venda com o consumidor reflete a
importância em acessar diretamente o mercado varejista. Segundo estudo publicado pelo
BNDES,30 o contato direto com o consumidor permite à indústria identificar e acompanhar
suas preferências com maior agilidade e fornece subsídios para que a empresa efetue
ajustes de estratégia visando melhorar o atendimento e criar novos canais de venda. A
venda direta é entendida como um momento de experiência para o consumidor e para
a indústria, em que esta pode testar as possibilidades de seus produtos, sem entrar em
conflito direto com os seus parceiros revendedores, que são responsáveis pela maior
parte dasvendas.
Ou seja, não se trata de uma estratégia de substituir por completo a revenda,
em que haveria uma integração vertical do processo, mas sim uma ação estratégica
de mercado localizada, na qual a ponta produtiva entende as práticas que estão mais
alinhadas com o seu mercado consumidor.
Apesar de as empresas distribuidoras de GLP não se caracterizarem como
indústria propriamente, dado que a maior agregação de valor na cadeia do produto
se faz através da distribuição, é possível traçar um paralelo entre o modelo proposto
e o mercado de GLP, visto que a qualidade do serviço prestado é entendido como um
vetor competitivo relevante para a fidelização do consumidor. Segundo relatos das
distribuidoras de GLP, os canais de comercialização direta permitiram o desenvolvimento
de uma curva de aprendizado em vendas e relacionamento com o cliente, gerando
conhecimento e padronização de procedimentos que são posteriormente transferidos
para a rede de revenda.
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Formas de organização
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30. GUIDOLIN, S., DA COSTA, A.C., NUNES, B. Conectando indústria e consumidor: desafios do varejo brasileiro no mercado global.
BNDES Setorial 30, p. 3 – 61, setembro de 2009.

Box 3 – Serviços Diferenciados
Um exemplo de serviço diferenciado é a adoção de horário estendido de
atendimento nos pontos de venda. Como o uso doméstico de GLP ocorre para a
cocção de alimentos, existem horários de pico de demanda pelo produto, que
ocorrem ao redor dos horários das refeições. No Brasil, isto significa que existe
demanda pelo produto desde as 6h da manhã até o final da noite. Se o consumidor
não tiver acesso a um ponto de venda fora do horário comercial, ele poderá ficar
desassistido ou buscar os serviços de outra marca. Apartir da identificação de
uma especificidade da demanda, as distribuidoras podem definir padrões de
atendimento e incentivar sua rede de revendedores a adotá-los.32
Outro serviço diferenciado é a instituição de Programas de Fidelidade
nos quais o consumidor acumula pontos ao comprar botijões daquela marca, que
poderão ser trocados por descontos em compras futuras.
Adicionalmente, nos últimos anos, as empresas distribuidoras de GLP
também criaram novas interfaces de atendimento direto ao consumidor pelo
uso de Tecnologias da Informação e Comunicações (TICs), o que significa que a
entrega do gás também pode ser solicitada através de aplicativos de e-commerce
em smartphones ou por mensagem de texto, otimizando o atendimento aos
consumidores.

A manutenção de um canal direto de atendimento pode representar uma alternativa
de continuidade de fidelização, por exemplo, quando um revendedor de determinado
local opta por trocar de bandeira e não atuar mais com a marca do distribuidor. Neste
caso, é de interesse do distribuidor manter sua participação de vendas naquele mercado,
enquanto prospecta um novo revendedor credenciado que reassumirá a operação no
futuro. A decisão de oferecer ao consumidor um canal direto de atendimento coloca-se
como estratégia temporária para preservação da carteira de clientes e carrega fator de
manutenção da rivalidade no mercado entre as distribuidoras. O consumidor é beneficiado
ao não ter limitadas, nem temporariamente, as suas opções de compra.
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além do preço, confiança, rapidez de entrega/proximidade, qualidade, segurança e
marca são fatores motivacionais de aquisição do Gás LP.
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Dada a natureza homogênea do GLP, as empresas distribuidoras desenvolvem
estratégias de diferenciação através dos serviços de atendimento prestados ao
consumidor, tais como canais de teleatendimento, entrega programada, assistência
técnica, procedimentos de segurança, etc. Para tanto, as estratégias de diferenciação
são relevantes entre as distribuidoras competindo no mercado, que a utilizam como
instrumento de construção de reputação, fidelização de clientes e preservação de
participação de mercado.31 Segundo pesquisa da Copernicus, encomendada pelo Sindigás,
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31. ARAÚJO JÚNIOR, J.T. O Papel da Marca no Setor de GLP. Ecostrat Consultores, julho de 2010.
32. Informações obtidas pela LCA em pesquisa primária realizada junto a associadas do Sindigás.

Atualmente, as empresas distribuidoras de GLP atendem de forma direta,
majoritariamente, o mercado de varejo em regiões próximas às suas unidades de
engarrafamento, localizadas em regiões metropolitanas densamente povoadas. Estima-se
que as vendas diretas representem em torno de 4-5% do faturamento das distribuidoras
na venda de envasados – participação que pode variar de acordo com a localidade.
Como os custos de transporte e logística são determinantes na composição final
do preço de GLP, quanto mais distante da base de engarrafamento usualmente mais
caro será o preço de venda do produto.33 Nas localidades mais próximas, onde os custos
de transporte são reduzidos, as distribuidoras têm condições de montar uma operação
própria de revenda caso haja concentração de demanda. Como a escala da rede de
distribuição é essencial para a viabilidade econômica das empresas, a atuação neste
mercado indica que ali elas identificam a atuação direta como solução mais eficiente.
Neste caso, a distribuidora incorrerá numa estrutura de custos similar àquela do
revendedor, adquirindo caminhões de entrega apropriados e contratando funcionários
que se dedicam exclusivamente a esta atividade, mas eliminando custos adicionais de
fidelização de cadeia de revenda, marketing, treinamentos, armazenagem, etc., caso
optasse pela comercialização através de um revendedor.
É importante destacar que nestas mesmas localidades os revendedores também
podem continuar atuando na comercialização, desde que ofereçam algum tipo de agregação
deeficiência.
A eficiência de custos da distribuidora para competir com revendedores a jusante
no mercado de GLP envasado costuma ser observada dentro de um raio limitado de
atuação. A partir de determinada distância, com a elevação dos custos de transporte e
diminuição da densidade de demanda, as empresas distribuidoras tenderão a optar por
não atuar no varejo, pois a estrutura de custos dos revendedores é potencialmente mais
eficiente para atender as demais localidades. Esta dinâmica está esquematizada na Figura
5. A área circular representa as localidades nas quais distribuidoras e revendedores
atuam de forma competitiva. Fora da área circular, os revendedores tenderão apresentar
estrutura de custos mais vantajosa para o atendimento ao consumidor.
Entretanto, mesmo em localidades mais distantes das unidades de engarrafamento,
é possível que as distribuidoras identifiquem mercados com concentração de demanda
suficiente que justifique a sua participação direta naquele mercado. No entanto, isto irá
depender de uma avaliação da eficiência de atuação dos revendedores multibandeira
e de outras marcas que ali atuam.
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3.4.2 Eficiência e agregação de serviços
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Dessa forma, conclui-se que ao usar a venda direta como estratégia de mercado,
o distribuidor gera benefícios aos consumidores, seja por uma melhora na qualidade
dos serviços, seja pela manutenção sem interrupções da concorrência entre as diversas
marcas no mercado.
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33. ARAÚJO JÚNIOR, J.T. A Evolução Recente dos Preços GLP. Ecostrat Consultores, novembro de 2009.

DISTRIBUIDORA

REVENDEDOR

CONSUMIDOR

Elaboração: LCA Consultores.

4.

Razões para distintos arranjos de
comercialização do GLP envasado

O mercado de GLP envasado convive com o enorme desafio da capilaridade, devendo
estar presente em mais de 95% dos domicílios brasileiros, além de estabelecimentos
comerciais, no momento em que a demanda surge.
Conforme já apresentado, a atividade de distribuição envolve elevados sunk costs
e custos fixos. A carteira de clientes é, portanto, de suma importância para a viabilidade
econômica da distribuição, pois é assim que se conferem ganhos de escala necessários
para diluição dos custos fixos. 34 Dada a relevância dos revendedores no sentido de
ampliar a carteira de clientes e a escala de operação, não se reconhecem incentivos
para a estratégiade uma distribuidora causar prejuízo à sua rede de revenda. A venda
direta ocorre por conta de eficiências locais e são apropriadas para o desenvolvimento
de estratégias de mercado.
Isto, no entanto, pode significar pressões competitivas para os revendedores de
outra empresa distribuidora. É possível que determinada localidade ou cliente seja
atendido por revendedores das distribuidoras B e C. Se a distribuidora A identifica este
como sendo um mercado potencial e estratégico para ganhos de escala e acredita poder
atendê-lo com maior eficiência, ela terá incentivos para atuar a jusante, ofertando seu
produto diretamente no varejo.

34. SEAE - Ofício nº 4769/2003/SDE/GAB
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Figura 5 – Estrutura competitiva na revenda
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Destaca-se que a prática de preços diferentes para distintos canais de vendas
pode ser considerada legítima, dado que cada forma de comercialização implica em
custos distintos. Por exemplo, pode ser considerada pró-competitiva a prática de preços
inferiores para revendedores de maior porte, já que esta relação comercial deve envolver
menores custos de logística e de transação, além de diminuir o risco de operação do
distribuidor. 35 A discriminação de preços pode ser considerada anticompetitiva quando
a única racionalidade para a conduta estiver pautada na tentativa de aumento artificial
dos custos do rival no segmento a jusante, com vistas a eliminar esta concorrência
do mercado. 36
A despeito de se identificar lógica econômica que apoie e justifique vendas diretas,
não se encontra nesse mercado características que justifiquem como predominante
a estratégia de integração vertical plena. O conceito de dupla margem, por exemplo,
não se aplica nesta situação, pois não há monopólio nos dois segmentos de mercado. A
situação de dupla margem ocorre quando há possibilidade de poder de mercado tanto
na distribuição quanto na revenda. Como cada um dos agentes busca, individualmente,
a maximização dos lucros, ambos cobrarão uma margem sobre o preço do produto
vendido.37 A consequência da dupla margem é um preço final ao consumidor maior do
que ele encontraria caso houvesse uma integração vertical da cadeia. Em tal situação,
a integração vertical traria um arranjo mais eficiente, gerando ganhos às firmas e aos
consumidores. Entretanto, esse caso não é aplicável à cadeia de GLP, em que se observa
grande número de revendedores atuando no varejo (cerca de 56 mil) e rivalidade entre
os distribuidores nos mercados estaduais.

35. Essa discriminação de preços é denominada discriminação de 2º grau. Nessa discriminação, diferentes unidades do produto
são vendidas a preços diferentes, mas cada consumidor que compre o mesmo montante pagará o mesmo preço. Tal discriminação é
eficiente e, muitas vezes, pró-competitiva. Fonte: VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8ª Edição, 2009.
36. Caso seja identificada uma conduta anticompetitiva, o revendedor pode denunciar a prática ao CADE que, se julgar procedente,
pode instaurar um Processo Administrativo para melhor avaliação do caso.
37. MOTTA, M. Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press, 2004.

Lógica Econômica e Efeitos Esperados de Distintos Arranjos para a Comercialização de GLP Envasado no Brasil

Uma vedação à atuação das distribuidoras a jusante tende a resultar na instalação
de arranjo menos eficiente. Criar-se-ia uma reserva de mercado para atividade de revenda
que, em última instância, poderia limitar a rivalidade a montante, entre as distribuidoras.
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Ocorre que, conforme apresentado, há rivalidade entre os distribuidores. Assim,
mesmo se hipoteticamente um distribuidor adotasse a referida estratégia, os revendedores
encontrariam alternativa de abastecimento nos demais fornecedores a montante. As
distribuidoras B e C, frente a esta pressão competitiva, teriam duas opções para manter
sua participação naquele mercado: (i) ou reduzir o preço de distribuição do GLP e manter
a comercialização através de revendas, (ii) ou reagir da mesma forma que a distribuidora
A e atuar diretamente a jusante. Se optarem pela segunda alternativa, isto significa que
este se colocará como o arranjo concorrencial mais eficiente neste caso: as distribuidoras
atuam diretamente na venda para o varejo e rivalizam entre si numa competição por
preços. Este arranjo possibilitará um preço de GLP mais baixo para o consumidor.
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Sob o ponto de vista conjunto das firmas, este será um resultado ineficiente
no qual o lucro somado das duas será inferior ao lucro obtido na existência de uma
integração vertical. Em tais casos, a integração vertical é eficiente, pois permitirá
às firmas coordenar o resultado ótimo, ou seja, internalizar a externalidade que
uma gera sobre a outra. O resultado final levará a ganhos tanto para as firmas
quanto para o consumidor final.
Fonte: MOTTA, M. Competition Policy – Theory and Practice. Cambridge University Press, 2004.

Considerações Finais
Os distintos arranjos de comercialização no mercado de GLP envasado resultam
de características distintas do próprio mercado, que comportam situações diversas, sem
que se notem práticas anticompetitivas como motivação para tal.
Nos arranjos apresentados não se encontram possíveis justificativas ao conteúdo da
pré-consulta apresentada pela Superintendência de Abastecimento, feita no dia 15/07/2014,
que sugere restrições à comercialização entre revendedores – com sinalização posterior
de se restringir também distribuidoras de venderem GLP envasado diretamente para
o consumidor final – para inibição de venda irregular, sem prejuízo da capilaridade de
comercialização do GLP.
Nos últimos anos, o número de revendedores autorizados mais que dobrou como
resultado de diversos programas de combate a irregularidades desenvolvidos pela ANP
e pela própria simplificação do processo de autorização de revendas.
A regulamentação atual, ao dar maior liberdade de organização ao mercado, permite
que o arranjo mais eficiente predomine. Assim, há situações em que o consumidor é
atendido por revendedores e há situações em que se obtém maior eficiência com a
venda direta pelas distribuidoras.
Conforme demonstrado, essa pluralidade de arranjos não se mostra prejudicial
à concorrência. Existe rivalidade entre as distribuidoras, e as empresas tenderão a
atuar à jusante no varejo somente quando esta se coloca como a opção mais eficiente
para garantir ganhos de escala. Neste sentido, o presente marco regulatório defende a
concorrência e a otimização de bem estar do consumidorfinal.
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Externalidades negativas podem afetar firmas verticalmente separadas
quando há poder de mercado a montante e a jusante. Na maximização de lucro
das firmas, ambas escolhem o lucro de monopólio sobre seus custos produtivos,
caracterizando o problema de dupla margem. Como consequência, os consumidores
pagam um preço maior e consomem menos unidades do produto, gerando um peso
morto neste mercado.
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Box 4 - Dupla Margem (Double marginalization)
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Restrições à comercialização, por outro lado, podem reduzir a rivalidade entre
os agentes ao criar reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva para a
sociedade. Ao contrário, é possível que isto gere menor eficiência no abastecimento, com
a construção de arranjos alternativos de suprimento, e restrições à competição. Os dois
efeitos tendem a gerar pressão positiva sobre o preço, prejudicando o consumidor final.
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Esse aprimoramento se aproxima do propósito explicitado pela ANP na pré-consulta
pública supracitada ao conferir maior acurácia à base de dados da ANP, que tem papel
relevante na transparência e disponibilidade de informações para os agentes do setor.
Espera- se com isso restrições às fraudes fiscais de ICMS e às vendas para clandestinos,
o que contribui para o ambiente competitivo.
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Entendemos que o marco atual possa ser aprimorado, ao se conferir simetria
em termos de obrigações regulatórias a distribuidores e revendedores, que atuam,
respectivamente, no varejo e no atacado – no que diz respeito ao envio de informações
para a ANP. Ou seja, entende-se que os revendedores que comercializam GLP envasado
cheio para outros revendedores devem contribuir com a ANP fornecendo informações
sobre a destinação de suas vendas, assim como já o fazem asdistribuidoras.

99

Voltar ao índice

2015

Verticalização no mercado
brasileiro de GLP
Tulio Freitas do Egito Coelho

I.

Introdução e delimitação do escopo do presente parecer

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) publicou
Consulta Pública nº 6/2015, visando à obtenção de subsídios e informações sobre a minuta
de resolução que estabelece requisitos necessários à autorização para o exercício da
atividade de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (“GLP”).
Apesar de as minutas de regulamentação11 manterem a permissão para que as
distribuidoras atuem na revenda varejista de GLP, em recipientes transportáveis (ou
“GLP envasado”), alguns documentos que subsidiam a consulta pública2 demonstram
posicionamentos divergentes sobre o tema entre três setores diferentes da própria ANP,
quais sejam, a Superintendência de Abastecimento (“SAB”), a Coordenação de Defesa da
Concorrência (“CDC”), e a Procuradoria-Geral (“PROGE”).

Por sua vez, a CDC não vislumbra motivo, do ponto de vista concorrencial, que
justifique tal vedação4. Essa posição é reforçada pela PROGE, que se manifestou por duas
vezes sobre o tema, por intermédio de pareceres que divergem de notas técnicas da
SAB. A divergência de posicionamentos, inclusive na própria SAB, a respeito do assunto
dá destaque à polêmica que esse tema contempla.
Nesse contexto, fomos consultados pelo Dr. Sergio Bandeira de Mello, Presidente
do SINDIGÁS, para elaborar parecer, sob a perspectiva concorrencial, sobre se e como a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) afeta o tema
da verticalização entre os mercados de distribuição e revenda de GLP.
Para a elaboração do presente parecer, foram analisados os seguintes documentos:
(i) Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias nº 211/SEAE/2015; (ii) Nota Técnica nº 151/
SAB/2015; (iii) Nota Técnica nº 068/CDC/2014; (iv) Nota Técnica nº 084/CDC/2014; (v)
Parecer elaborado pela LCA Consultores; (vi) Parecer preparado pela Ecostrat Consultores,
contratado pela Sindigás; (vii) Parecer de autoria de Vinhas e Redenschi Advogados,

1. Essas minutas foram embasadas em notas técnicas da Superintendência de Abastecimento da ANP.
2. Alguns documentos novos foram incluídos durante o processo de consulta, tais como a Nota Técnica n° 151/SAB/2015, inserida
em 29/05/2015, além de documentos e pareceres encaminhados por terceiros interessados.
3. “(...) delineia-se necessário e salutar o estabelecimento, pela ANP, de novo modelo regulatório para o setor de GLP mediante
permissão do distribuidor comercializar recipientes transportáveis somente com revendedor de GLP autorizado pela ANP, bem
como GLP a granel com consumidor final que disponha de Central de GLP (...) sugere-se que seja adotado modelo regulatório
semelhante ao setor de combustíveis líquidos conforme Resolução ANP nº 58, 17/10/14 (Distribuição de Combustíveis Líquidos) e
Resolução ANP nº 41, 05/11/13 (Revenda de Combustíveis Automotivos), vedando a participação de distribuidor de GLP no quadro
societário de revendedor de GLP autorizado pela ANP, conforme formulários de sugestões constantes do Anexo II.” (Nota Técnica
151/SAB/2015, fl. 12)
4. “A integração vertical, hoje permitida na regulamentação vigente, não parece representar risco ao ambiente competitivo. Ao
mesmo tempo, as estratégias adotadas pelas distribuidoras de GLP indicam, aparentemente, a intenção dessas empresas de atuar
apenas marginalmente na revenda direta ao consumidor final do combustível, como forma de aproveitar as instalações já existentes
para a atividade de distribuição de GLP”. (Nota Técnica 068/CDC/2014, fl. 19)

Regulação do setor de GLP no Brasil

primeira versão da norma sob consulta - que não contemplava a vedação - e sua própria
nota técnica em que advoga pela vedação.

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

Segundo a SAB, deveria ser vedada a integração vertical nos mercados de
distribuição e revenda de GLP envasado, à semelhança do que acontece no mercado
de combustíveis líquidos 3. É de se notar que a posição da SAB foi modificada entre a
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contratado pela Sindigás; (viii) memorando contratado pela FENG; (ix) jurisprudência do
CADE mencionada ao longo do presente parecer; (x) Parecer PROGE n° 73/2014; e (xi)
Parecer PROGE nº 75/2014.
As conclusões deste parecer estão sumarizadas a seguir.

II.

Sumário dos argumentos

Induziria a colusão upstream, pois facilitaria monitoramento de preços - tal como
teria sido reconhecido pela jurisprudência do CADE.

b)

Aumentaria barreiras à entrada, pois exigiria entrada simultânea tanto no mercado
de distribuição, como no de revenda.

c)

Permitiria price squeeze, uma vez que as distribuidoras poderiam vender mais
barato ao consumidor, como forma de prejudicar os revendedores.

d)

Permitiria o fechamento de mercado (negativa de acesso a redes de distribuição
ou de fornecimento de GLP envasado a independentes).
5

Por fim, o memorando FENG indica ainda que o setor de combustíveis líquidos já
possuiria proibição de verticalização e que, em razão da alegada similaridade do setor
de GLP envasado, neste também deveria ser vedada a verticalização. Para sustentar
essa tese, o memorando cita voto do ex- conselheiro do CADE, Carlos Ragazzo, que
supostamente daria suporte aoentendimento.
Contudo, os casos mencionados não se alinham à conclusão daquele parecer:
a)

Em primeiro lugar, alguns dos casos citados no memorando FENG não representam
posicionamento final do CADE. A propósito, a instrução de alguns processos sequer
foi finalizada, pelo que seria um equívoco utilizar tais casos para sustentar eventual
tendência à colusão no mercado de distribuição.

b)

Em segundo lugar, foram ignorados diversos fatores peculiares em cada caso.
Uma vez analisados os casos de forma adequada, fica claro que os casos não dão
suporte à tese aventada pelo memorando FENG.

c)

O memorando selecionou os casos de forma viesada, ignorando que o setor de
revenda também é alvo de diversas investigações, bem como é parte em muitos
dos casos selecionados.

d)

Nessa linha, condenações por colusão no setor de revenda indicam que a vedação
à verticalização será prejudicial à concorrência. Tal raciocínio encontra suporte
em voto proferido pelo ex-Conselheiro Carlos Ragazzo no caso em que, de acordo
com o memorando FENG, ele supostamente apoiaria a não-verticalização.

5. Maior semelhança existe com o mercado de lubrificantes, pois estar-se-iam comparando produtos envasados em contraposição
a produtos enlatados, em que não existem restrições para a atuação de revendedores no atacado ou de distribuidores no varejo,
em claro incentivo ao desenvolvimento de arranjos comerciais mais competitivos.
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a)

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

O memorando contratado pela FENG (“memorando FENG”) elenca alguns casos
que tramitaram ou tramitam no CADE, na tentativa de aventar supostas preocupações
concorrenciais derivadas da verticalização no mercado de GLP envasado. Segundo o
memorando FENG, a verticalização:
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e)

Conforme visto em Parecer da SEAE, a restrição à verticalização poderia mesmo
representar uma barreira à entrada, pois impediria que o distribuidor vendesse
diretamente ao consumidor final, tendo de contratar um revendedor.

f)

Não há indícios de price squeeze, tampouco racionalidade para tal prática. E,
mesmo se houvesse, a ANP rapidamente conseguiria detectá-la6.

g)

Uma vez que não há distribuidora que individualmente tenha parcela substancial
de mercado, não existe tendência a fechamento de mercado.

Em suma, com o devido respeito, a análise da dinâmica concorrencial procedida
pelo mencionado memorando é inadequada e nenhum dos problemas apontados pela
Associação aplica-se ao presente caso. Cada um desses argumentos será exposto com
mais detalhes na sequência.

III.

A vedação à verticalização não tem
fundamento jurídico ou econômico

III.a Os casos selecionados não representam posicionamento final do CADE

Ademais, as investigações relacionadas ao Distrito Federal9 e a Campina Grande10
estão em estágio muito preliminar, de inquérito administrativo, tendo sequer havido a
instauração do processo administrativo. Antes da instauração do processo administrativo
não existe acusação formal contra quem quer que seja, razão pela qual as empresas
mencionadas sequer foram notificadas para a apresentação de defesa. Nesses casos não
houve defesa, dilação probatória, e, é claro, nenhuma manifestação de caráter acusatório
pela Superintendência-Geral, órgão do CADE que serve como espécie de “primeira

6. Em verdade, a resposta adequada a qualquer acusação pontual de price squeeze é denunciar as alegadas práticas abusivas ao
CADE ou à ANP (que inclusive mantém convênio com o CADE), e não editar norma regulatória proibitiva, com a criação de reserva
de mercado aos revendedores, cujos prejuízos aos consumidores vêm sendo demonstrados pelas sucessivas condenações de
revendedores e de seus sindicatos peloCADE..
7. Pág. 20 do memorando FENG. processo administrativo nº 08012.001286/2012-65 Representante: Cade ex officio. Representado:
Copagaz Distribuidora de Gás S.A. Julgado em 12 de março de 2014.
8. Pág. 18 do memorando FENG. processo administrativo nº 08012.002568/2005-51. Representante: SEAE/MF. Representados: Paragás
Distribuidora Ltda., SHV Gás Brasil Ltda. e Tropigás - Liquigás Distribuidora S/A.
9. Pág. 22 do memorando FENG. Inquérito Administrativo nº 08012.006043/2008-37 Representante: SDE ex officio. Representados:
Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras Varejistas de Gás Liquefeito de Petróleo do Distrito Federal – Sindvargas/
DF, José Carlos Lelis dos Santos, Jucelino Oliveira Melo, Hermes Nunes e outros.
10. Pág. 21 do memorando FENG. Inquérito Administrativo nº 08700.003067/2009-67 . Representante: Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Representados: Distribuidores e Revendedores de GLP de Campina Grande/PB.
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Primeiramente, em dois dos casos (um envolvendo a Copagaz7 e outro o estado
do Pará 8) foram celebrados acordos para que o processo fosse encerrado com relação
às partes que o assinaram. Assim, se cumpridas as obrigações estabelecidas no acordo,
o processo será arquivado com relação a essas partes, sem análise de mérito. Quanto
ao caso do Pará, o Tribunal ainda não julgou o processo administrativo com relação ao
representado que até o momento não celebrou acordo. Já quanto ao caso Copagaz, como a
única representada celebrou acordo, não haverá julgamento pelo CADE. Portanto, nesses
dois casos não há decisão do CADE a ser analisada.

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

Primeiramente, os casos selecionados pelo memorando FENG sequer poderiam ser
utilizados como manifestação do entendimento do CADE a respeito do assunto.
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instância”, responsável por instruir, investigar e emitir parecer com recomendações não
vinculativas ao Tribunal Administrativo do CADE11.
Cumpre esclarecer que pareceres eventualmente exarados pela Procuradoria
Federal Especializada junto ao CADE (“ProCADE”) ou pelo Ministério Público Federal
(“MPF”), no âmbito dos processos acima, também não são vinculativos e não podem ser
utilizados como representativos do entendimento do CADE.
Os casos envolvendo Porto Alegre e Canoas12 e o Triângulo Mineiro13 estão sendo
discutidos na justiça, por meio de ações anulatórias, sendo que, em ambos, algumas
representadas obtiveram a suspensão da eficácia da decisão do CADE 14. A esse respeito
destaca-se que, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.390.875-RS, relacionado a
Ação Civil Pública que tem por objeto os mesmo fatos investigados pelo CADE envolvendo
Porto Alegre e Canoas, o Superior Tribunal de Justiça(“STJ”) reconheceu que não houve
formação de cartel no presente caso, mas sim o cumprimento de regras pré-estabelecidas
e implementadas pelo Poder Público, através dos órgãos defiscalização:
24. Tal conduta (condenação das distribuidoras) ofende o princípio da confiança,
pois as empresas acusadas agiam em estrita obediência as normas públicas
federais e sob a supervisão dos órgãos reguladores competentes.15

III.b Os casos mencionados não dão suporte à tese aventada nomemorial
(i) Caso de convite à cartelização - Copagaz16
Trata-se de processo administrativo instaurado em 2012, em face de uma só
distribuidora (Copagaz), com vistas a apurar suposto convite a cartel no estado de
São Paulo.

11. O Tribunal é o único órgão com função de fato decisória.
12. Pág. 20 do memorando FENG. Procedimento Administrativo nº 08000.009354/1997-82 Representante: CADE / SDE / ex-officio.
Representadas: AgipLiquigás do Brasil S/A, Supergasbrás - Distribuidora de Gás S/A (Multigás), Companhia Ultragás 5/A, Nacional
Gás Butano Distribuidora Ltda., Minasgás S/A - Distribuidora de Gás Combustível e Pampagás Ltda. - Distribuidora de Gás Liquefeito
de Petróleo.
13. Pág. 16 do memorando FENG. processo administrativo nº 08012.006019/2002-11. Representante: Antônio Jader Lopes - ME
Representados: Agip do Brasil S.A., Cia Ultragaz S.A., Copagaz Distribuidora de Gás Ltda., Minasgás Distribuidora de Gás Combustível
Ltda. e Supergasbrás Distribuidora de Gás Ltda. (ambas sucedidas por SHV Gás Brasil Ltda.), Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.,
Onogás S.A. Comércio e Indústria., SPGás Distribuidora de Gás S.A. (atual denominação de Shell Gás (GLP) Brasil S.A.), Carlos José Dantas,
Caetano Guimarães, Pedro Paulo Martins, Antenor Gomes de Moraes Filho,JoãoCarlosNicolau,JoãoGomesdeSousaeJoséDuartedeAlmeida.
Julgadoem04dejunhode2008.
14. Porto Alegre e Canoas: Ação Anulatória n. 19949-05.2015.4.01.3400, ajuizada pela Liquigás Distribuidora S.A em face do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, ora em trâmite na 17ª Vara Federal do da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o objetivo
de anular a decisão proferida do PA08000.009354/1997-82.
Triângulo Mineiro: Ação Anulatória n. 0027416-45.2009.4.01.3400, ajuizada pela Liquigás Distribuidora S.A em face do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, ora em trâmite na 9ª Vara Federal do da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o objetivo
de anular a decisão proferida do PA 08012.006019/2002-11
15. Voto em Recurso Especial nº 1.390.875-RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25 de agosto de2015.
16. Pág. 20 do memorando FENG. processo administrativo nº 08012.001286/2012-65. Representante: Cade ex officio. Representado:
Copagaz Distribuidora de Gás S.A. Processo suspenso, tendo em vista a assinatura de TCC nos autos do Requerimento
08700.003017/2015-28.
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Contudo, ainda que assim não se considerasse, o memorando FENG ignorou diversos
fatores peculiares a cada caso. A partir da sua análise adequada, fica claro que os casos
não dão suporte à tese aventada no tal memorando, como se verá a seguir.

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

Em suma, os casos selecionados no memorando FENG não podem ser utilizados
para sustentar qualquer tese, pois não representam decisão definitiva, além de, no caso
Porto Alegre e Canoas, a decisão do CADE contrariar frontalmente o julgado do STJ.
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A conduta consistia no envio, pela Copagaz, de correspondências a empresas
concorrentes, sugerindo preço mínimo de revenda dos botijões. Outras distribuidoras
expressamente rejeitaram a sugestão da representada, conforme foi reconhecido nos
autos do processo:
Resposta da Liquigás a Ofício do CADE:”Por infrutíferas vezes a Liquigás refutou o
conteúdo das referidas correspondências, solicitando expressamente ao emissário
(Sr. Ueze Zahran) que cessasse o envio das mesmas, posto que a Liquigás possui
políticas comerciais estruturadas dentro das normas aplicáveis ao setor, bem como
na Lei de Defesa da Concorrência.(...)
Portanto, cabe ressaltar que a Liquigás, por diversas vezes, deixou claro para a
Copagaz que correspondências daquela natureza não surtiriam quaisquer efeitos
na administração da empresa, uma vez que a Liquigás possui políticas próprias
e independentes para formação do preço dos produtos que comercializa. Por esta
razão a Liquigás não aceita e não discute qualquer questão de cunho comercial
ou estratégico com aconcorrência”1717.

datada de 16/12/2010 e dirigida ao escritório da SHV naquele município. À fls.
196, a SHV acostou cópia de correspondência enviada à Copagaz, registrada no
15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, datada de 25/01/2011, na qual repete os
esclarecimentos prestados diante da notificação extrajudicial de15/09/2010.”18
Dessa forma, a conduta da Copagaz foi puramente unilateral, sendo certo as
distribuidoras concorrentes explicitamente se distanciaram da conduta. Assim, a
investigação na verdade indica uma não propensão à cartelização por parte do setor,
tendo em vista o ostensivo comportamentonão colaborativo entre as distribuidoras, tal
como reconhecido pelo CADE.
(ii) Caso envolvendo Porto Alegre e Canoas
No caso de Porto Alegre e Canoas (recentemente julgado pelo STJ favoravelmente
às empresas, relembre-se), o suposto acordo nada mais era do que um Sistema Integrado
de Abastecimento (“SIA”), criado pelo próprio agente Regulador (o extinto Conselho
Nacional do Petróleo – CNP), com o intuito de organizar a distribuição de GLP envasado
para os postos de revenda e consumidores de Porto Alegre eCanoas.
Durante a instrução, tanto a SEAE como a ProCADE manifestaram-se pelo
arquivamento do processo, pois entenderam, dentre outros, que as normas regulatórias
emitidas por parte da Administração podem configurar excludente de ilicitude. Assim,
recomendou-se o arquivamento do processo com a observação de que não havia provas

17. processo administrativo nº 08012.001286/2012-65. Representante: Cade ex officio. Representado: Copagaz Distribuidora de Gás
S.A. Processo suspenso, tendo em vista a assinatura de TCC nos autos do Requerimento 08700.003017/2015-28, fl. 250, Resposta
da Liquigás ao Ofício do CADE.
18. processo administrativo nº 08012.001286/2012-65, Nota Técnica nº 27, pág. 10.
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57. No Anexo III da defesa apresentada pela Supergasbrás (a fls. 185-190)
está acostada notificação extrajudicial idêntica àquela juntada no Anexo II, desta
feita registrada no 1º Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Campinas,
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Nota Técnica da SG:”56. A SHV anexou ainda à sua defesa correspondência
registrada no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo e enviada em
18/10/2010 à Copagaz (a fls. 183), na qual esclarecia que, in verbis: (i) A SHV nãoadota
quaisquer práticas ilegais de preços; ao contrário, a atuação comercial da SHV é
rigorosamente pautada pelo respeito incondicional aos ditames concorrenciais.(...)
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de condutas que excedessem o escopo do SIA e que eventualmente fossem contrárias
à lei de defesa daconcorrência.
O Tribunal do CADE, por sua vez, reconheceu que os órgãos fiscalizadores
regularam o mercado de distribuição de GLP na região, através do SIA, objetivando
organizar o formato da distribuição, facilitar a sua fiscalização, evitar a proliferação
de revendedores clandestinos e propiciar segurança ao consumidor. Assim, entendeu
que, por um período,
“118. (...) a falta de espaço concorrencial devido ao controle de preços e a ciência
do regulador sobre o sistema por ele anteriormente organizado e empreendido,
mesmo que sem embasamento legal, poderia justificar uma dupla interpretação
legal que levaria a uma “excludente de culpabilidade” sob a lei 8.884/1994”.19

(iii) Caso envolvendo Campina Grande
Conforme visto no item III.a, o caso de Campina Grande ainda está em estágio
muito preliminar de análise na Superintendência-Geral do CADE, não podendo a mera
existência de um inquérito servir como indício de colusão no setor. De todo modo, o
caso ainda assim não poderia ser usado em suporte à tese da vedação à verticalização,
como o faz o memorando FENG.
A investigação em Campina Grande, como o próprio memorando FENG indica,
envolve distribuidores e revendedores,sendo que a Nota Técnica da ANP conclui que
apenas a revenda (não a distribuição) apresentou indícios econômicos de cartel:
“Os baixos níveis de dispersão dos preços ao consumidor final combinados com
margens médias brutas de revenda muito elevadas configuram indícios de

19. Procedimento Administrativo nº 08000.009354/1997-82. Representante: CADE / SDE / ex-officio. Representadas: AgipLiquigás
do Brasil S/A, Supergasbrás - Distribuidora de Gás S/A (Multigás), Companhia Ultragás 5/A, Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.,
Minasgás S/A - Distribuidora de Gás Combustível e Pampagás Ltda. - Distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo, Voto, pág. 3808.
20. Voto do Conselheiro-Relator Eduardo Pontual, Fl. 3809: “121 . Assim sendo, entendo que as representadas AgipLiquigás,
Supergasbrás. Nacional Gás Butano e Minasgás atuaram como um cartel entre agosto de 1996 e setembro de 1997”.
21. Voto do Conselheiro-Relator Eduardo Pontual, Fl. 3811: “a boa-fé do infrator - a má-fé dos infratores é minimizada tendo em
vista o fato de o setor de GLP ter sido regulado durante a maior parte do período em que vigorou o chamado “Sistema Integrado
de Abastecimento”, bem como que tal sistema foi iniciado por pessoa que representava o regulador no Rio Grande do Sul, ainda
que de modo pessoal e extrapolando os limiteslegais.”
22. Voto em Recurso Especial nº 1.390.875-RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25 de agosto de2015.
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Em suma: não apenas a SEAE e a ProCADE entenderam que a iniciativa não partiu
das empresas (mas sim do ente regulador), como o próprio Tribunal do CADE reconheceu
tal fato. De todo modo, a decisão do CADE está atualmente suspensa e em discussão no
judiciário, sendo que até mesmo o STJ já reconhecera, em Ação Civil Pública referente
aos mesmos fatos, porém posteriormente ao julgamento do CADE, que não houve qualquer
ilícito concorrencial naquele caso (vide citação acima22).
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Como visto, o CADE reconheceu que o suposto ilícito havia sido organizado pelo
próprio ente regulador, não tendo a iniciativa partido das empresas. Contudo, entendeu que
a edição de uma Portaria em agosto 1996 teria inovado no cenário regulatório, tornando
o SIA (criado no início da década) incompatível com a regulamentação vigente. Assim,
a condenação pelo CADE foi parcial: o Tribunal entendeu que as partes não praticaram
conduta ilícita até a edição da referida Portaria20, bem como reconheceu que a conduta
posterior à mencionada Portaria não configurou má-fé das empresas, para efeito de
agravamento da sanção imposta21. Tanto é assim que a multa foi aplicada no mínimo
legal, de 0,1% do faturamento das empresas.
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que alguns revendedores de GLP localizados em Campina Grande podem estar
agindo de uma forma coordenada para uniformizar os preços ao consumidor
final em níveis altos de modo a garantir margens acima daquelas obtidas em
mercadoscompetitivos.
[...] Por todo o exposto, com base na análise estritamente econômica, há indícios
de cartel no mercado de revenda de GLP em Campina Grande - PB no período
analisado.23” [grifou-se]
Assim, o caso em verdade indica possível conluio entre os revendedores - o que
tem a potencialidade de gerar os efeitos negativos que serão discutidos no item III.c.
(iv) Caso envolvendo o DistritoFederal
O caso envolvendo o Distrito Federal, assim como o de Campina Grande, também
está em estágio muito preliminar de investigação, tendo sequer sido instaurado processo
administrativo24.

Assim, considera-se que há indicativos de que alguns agentes possam estar
agindo de uma forma coordenada para alinhar os preços no mercado de revenda
de GLP na região geográfica do Distrito Federal excluindo as cidades satélites,
no período de dezembro de 2007 a novembro de 2008, com o objetivo de elevar
as margens acima das em (sic) níveis competitivos. Dessa forma, com base na
análise estritamente econômica, há indícios de cartel no mercado de revenda de
GLP.”25 25 [grifou- se]
De outro lado, o Ministério Público do Distrito Federal e Território ingressou com
Ação Civil Pública contra as distribuidoras de GLP, tendo em vista os mesmos fatos objeto
do inquérito administrativo do CADE, havendo tal ação sido julgada improcedente, por
falta de provas, pela sexta vara cível de Brasília:
“São muitas as degravações, mas repito que não vislumbrei a formação de cartel
pelas interceptações telefônicas. Foi possível verificar um mercado acirrado e
dividido, com vários revendedores clandestinos; brigas por poder no sindicato;
lados opostos em relação aos preços, entre vários distribuidores, onde uns têm
apoio e outros não; situação de descontentamento de muitos distribuidores que
tiveram fornecimento suspenso, por repassarem para outros que revendem de
forma clandestinaetc.
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“Os baixos níveis de dispersão dos preços ao consumidor final combinados com
margens médias brutas de revenda muito elevadas configuram indícios de que
alguns revendedores de GLP localizados no Distrito Federal excluindo as cidades
satélites podem estar agindo de uma forma coordenada para uniformizar os
preços ao consumidor final em níveis altos de modo a garantir margens acima
daquelas obtidas em mercados competitivos.(...)

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

Ademais, essa investigação começou a partir de denúncia de cartel entre
revendedores e, também nesse caso, a Nota Técnica da ANP mostra que apenas a
revenda (não a distribuição) apresentou indícios econômicos de cartel.
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23. Inquérito Administrativo nº 08700.003067/2009-67. Nota Técnica nº 038/CDC da ANP.
24. Único que poderia resultar em penalidades para o administrado.
25. Inquérito Administrativo nº 08012.006043/2008-37 Representante: SDE ex officio. Representados: Sindicato das Empresas
Transportadoras e Revendedoras Varejistas de Gás Liquefeito de Petróleo do Distrito Federal – Sindvargas/DF, José Carlos Lelis
dos Santos, Jucelino Oliveira Melo, Hermes Nunes e outros, pág.66, NotaTécnica da ANP.

[...] Assim, conforme mencionado, ficando no campo meramente indiciário,
ausente comprovação cabal da prática de ilícito contra a ordem econômica, a livre
concorrência, outra solução não há senão a improcedência do pedido.” 26 [grifou-se]
Assim, ao se atentar para o contexto e os detalhes, fica claro que em verdade os
casos não dão suporte à tese de que haveria uma tendência à cartelização por parte
das distribuidoras de GLP. Ao contrário, as manifestações técnicas da ANP e decisões
judiciais existentes até o momento indicam ausência de comportamento colusivo no
mercado de distribuição. Por outro lado, há julgados do CADE em número suficiente
para demonstrar uma preocupação frequente daquela autarquia com a prática colusiva
na revenda de GLP. A pretensão de impedir que as distribuidoras atuem na venda de
GLP envasado é totalmente infundada e não terá qualquer efeito pró-competitivo em
relação ao mercado de revenda, como equivocadamente advoga a FENG. Em verdade, a
proibição resultará no contrário: em redução da concorrência!

III.c

Os casos foram selecionados de forma a excluir
condenações dosrevendedores

Ademais, houve uma seleção enviesada de casos, de modo a excluir as condenações
de revendedores de GLP e de combustíveis, que não foram indicadas no memorando
FENG. Examinemos brevemente esses casos de condenação da revenda:

A investigação teve por objetivo averiguar a ocorrência de convite à cartelização,
limitando e prejudicando a concorrência entre os revendedores de GLP filiados ao
sindicato representado.
Esse processo administrativo foi iniciado a partir da denúncia de que os
representantes do Sindicato dos revendedores encaminharam documento aos filiados
com convite à cartelização. O Parecer da SDE no caso destaca que, durante a instrução
do caso, foi identificada uma carta do Presidente do Sinergás determinando o preço
a ser praticado, bem como reclamando que as distribuidoras estariam praticando
preço inferior ao pretendido pelos revendedores. 29 Tal reclamação torna ainda mais
eloquente a importância da participação verticalizada das distribuidoras na revenda,
como fator claramente pró-competitivo, com comprovado aumento da rivalidade entre
os agentes do mercado.

26. TJDFT, Sexta Vara Cível de Brasília. Sentença. Ação Civil Pública nº 2013.01.1.141880-0. Requerente: Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios. Requerido: Liquigás Distribuidora S.A. e outros. Juiz Jerry Adriane Teixeira.
Brasília, 6 de março de 2015. Disponível em <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=
tjhtml122&ORIGEM=INTER&CIRCUN=1&SEQAND=204&CDNUPROC=20130111418800>. Acesso em 05 de novembro de 2015.
27. processo administrativo nº 08012.003068/2001-11. Representante: Ministério Público do Estado de Goiás – Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Consumidor. Representada: Sinergás e Zenildo Dias do Vale. Julgado em 13 de abril de 2005.
28. Com a Nova Lei da Concorrência (nº 12.529/2011), as funções da SDE com relação ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
foram absorvidas pela atual Superintendência-Geral do CADE.
29. “Já na correspondência “Denúncia aos Presidentes” (fls. 238), o presidente do SINERGÁS afirma que em maio de 2001 o preço
de revenda deveria ser de R$ 19,30 (conforme sugere a Portaria investigada) em Goiânia e outras cidades e de R$ 24,00 no interior
do Estado. Em seguida, o Sr. Zenildo Dias reclama das distribuidoras, pelo fato de haver, passado um ano da liberação dos preços
de GLP, distribuidora vendendo gás para depósitos a R$ 13,60.” (fl. 299 dos autos)
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Em 16 de maio de 2001, a então Secretaria de Direito Econômico (“SDE”)28, vinculada
ao Ministério da Justiça, instaurou o processo administrativo nº 08012.003068/200111, em desfavor do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás (“Sinergás”) e de seu
Presidente.

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

(i) Cartel de GLP no Estado de Goiás.27
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A investigação revelou, ainda, que o Sinergás organizou uma paralização do
setor de revenda que, em fevereiro de 2003, interrompeu “o carregamento de gás das
distribuidoras que abasteciam, com a justificativa de que a guerra de preços existente
entre as distribuidoras estaria prejudicando o mercado de revenda”. 30 Ao final do
processo, ambos Sinergás e seu Presidente foram condenados, com o entendimento
de que a conduta por eles praticada prejudicava a livre concorrência no mercado de
revenda de GLP:
“(...) verifica-se que o SINERGÁS está atuando de forma a conter as disputas
concorrencialmente sadias que poderiam ocorrer no mercado de distribuição,
forçando uma equalização de preços praticados pelas engarrafadoras aos seus
revendedores (os duplos).”31
Em suma, o CADE concluiu que as revendedoras eram as responsáveis por
prejudicar a livre concorrência por meio de condutas coordenadas e, ainda mais,
tentavam envolver as distribuidoras, as quais estariam concorrendo fortemente entre
si. Como será visto mais adiante, a possibilidade efetiva de cartelização na revenda,
sem que as distribuidoras possam vender diretamente e assim desestabilizar eventual
cartel, torna a proposta de vedação à verticalização ainda mais preocupante.

A instauração do processo administrativo se deu a partir de representação oferecida
pela Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. A representação
foi acompanhada de inúmeros documentos e notícias jornalísticas que apontaram o
aumento paralelo nos preços do GLP comercializado pelas revendedoras no município
de Goiânia/GO. Dentre os quais, cabe destacar documento que o Sinergás repassou à
imprensa, noticiando aumento de preço no GLP a ser implementado, conforme decidido
por assembleia realizada peloSindicato.
O CADE entendeu que a continuidade da conduta foi confirmada por entrevistas
dadas pelo presidente do sindicato, revelando contínuas decisões pelo aumento de preço
do GLP, por parte dos revendedores de gás. Ainda, em 2009, o Presidente do Sinergás
informou à imprensa goiana e aos revendedores de GLP que o gás de cozinha sofreria
um aumento de 20% em seupreço.
Adotou-se, igualmente ao caso anterior, medida preventiva em face de ambos os
representados, determinando a imediata cessação da prática investigada. Ao final do
processo, os representados foram condenados pela prática de convite à cartelização,
com a majoração da multa em razão de reincidência:
“61. Dessa forma, tendo em vista o que foi exposto com relação ao SINERGÁS e ao
seu presidente. Sr. Zenildo Dias do Vale, bem como as pesquisas do PROCON/GO,
o estudo realizado pela ANP e a jurisprudência do CADE, o DPDE entendeu que
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Essa investigação teve por objetivo apurar novamente convite à cartelização no
Estado de Goiás, por parte do Sinergás e de seu presidente. Esse processo, instaurado
em 2007, tinha por objeto a mesma conduta e mesmas partes do caso condenado em
2005 (item acima).
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(ii) Cartel de GLP no Estado de Goiás (Reincidência)3232
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30. Parecer da SDE, pág 15, nos autos do processo administrativo 08012.003068/2001-11, pág. 305.
31. Parecer da SDE, pág 25, nos autos do processo administrativo 08012.003068/2001-11, pág. 315.
32. processo administrativo nº. 08012.008611/2007-53. Representante: Ministério Público do Estado de Goiás Representados: Sindicato
das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste - SINERGAS e Zenildo Dias do Vale. Julgado em 27 de agosto de 2014.

as constantes sugestões de preços feitas pela SINERGÁS serviram de fato como
um referencial de preços para os revendedores de GLP, impedindo que o agentes
do mercado atuassem livremente. Logo, a prática adotada pelos Representados
influenciou a adoção de conduta comercial uniforme por parte dos revendedores de
GLP em Goiânia e entorno, com prejuízo à livre concorrência e ao consumidor final”33.
(iii) Cartel no município deParnavaí-PR34
Em 2003, a SDE instaurou processo administrativo em desfavor de seis empresas
distribuidoras de GLP, atuantes no Município de Paranavaí/PR, e de seis de seus prepostos,
para averiguar a ocorrência de infrações à ordem econômica, consistentes em impedir
o acesso de novas empresas ao mercado e criar dificuldades de funcionamento de
concorrentes, divisão do mercado de serviços e fixação em acordo com os concorrentes
do preço de revenda de GLP:
“Além disso, o pequeno número de revendedores atuantes naquela cidade, mantido
de certa forma artificialmente pelos bloqueios impostos à entrada de novos
concorrentes pelos representados, criou um ambiente propício para a adoção
de comportamentos colusivos. Assim sendo, a pequena dispersão dos preços, as
barreiras artificiais à entrada de novos competidores e as afirmações do Sr. Dílson

Nos autos do referido processo foram juntadas provas, declarações de revendedores,
além de outros testemunhos prestados ao Ministério Público do Estado do Paraná. Nessas
declarações estão relatos de distribuidores e revendedores que tentaram se estabelecer
na cidade, mas sofreram ameaças e repressão dos revendedores locais. Como se percebe
do trecho acima, as distribuidoras concorriam entre si, tanto que buscaram abrir novas
revendas e vender diretamente, sendo as restrições à livre concorrência praticadas
apenas pelos revendedores estabelecidos. Como será visto, tal situação torna ainda mais
preocupante a vedação à verticalização36.

33. processo administrativo nº. 08012.008611/2007-53. Representante: Ministério Público do Estado de Goiás Representados:
Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste - SINERGAS e Zenildo Dias do Vale. Julgado em 27 de agosto
de 2014, Voto, pág.
34. processo administrativo nº. 08012.009160/2002-67. Representantes: Luiz Sérgio de Oliveira (Coordenador do PROCON de
Paranavaí/PR) Representados: Peça Gás Comércio de Peças e Acessórios e Gás Ltda, Lanziani & Janeiro Ltda, Rigobelo & Rigobelo
Ltda (Gás Lar), N. Simões & Gonçalves Ltda, Rg Comércio de Gás Ltda, Comércio de Gás Zeponi, Álvaro Cezar Araújo Sandri, Cleto
Lanziani Janeiro, Alexandre Rigobelo, Nestor Simões, Rubens Garcia e Geraldo Valentim dos Reis. Julgado em 06 de abril de2005.
35. Parecer da SDE, pág 31, nos autos do processo administrativo 08012.009160/2002-67, pág. 863.
36. O novo arranjo comercial somente poderá reduzir a rivalidade entre as marcas e permitirá, sim, que revendedores dominemos
mercados locais, como nos casos citados no presente parecer (e omitidos do memorando da FENG).
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Essa situação parece não ter passado desapercebida pelas próprias distribuidoras
de GLP, já que, a despeito da diminuição de 46% do volume de gás de cozinha
comercializado em Paranavai, entre os anos 1999 a 2002, conforme informado pela
ANP, as engarrafadoras Minasgás, Ultragaz e Nacional Gás Butano resolveram
credenciar outros revendedores naquela cidade. Também a Copagaz, que entre
1999 a 2002 teve sua participação de mercado reduzida de 5% a 0,9%, resolveu
credenciar um revendedor para realizar vendas em Paranavaí, sendo que esta
nova empresa está sediada nesta própria cidade e atende aos consumidores
diretamente, mediante entrega a domicilio ou por vendas na portaria de seu
depósito”35. [grifou-se]

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

dos Santos levam à conclusão de que a uniformidade dos preços de revenda de gás
em Paranavaí-PR teve como causa a combinação de preços entre osrevendedores
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Ao final do processo, o CADE entendeu que os revendedores incumbentes fixaram
o preço de revenda de GLP, bem como impediram a entrada de novas empresas37 e
dificultaram o funcionamento de concorrentes, pelo que os representados foram condenados.
(iv) Cartel em São Sebastião-DF38
A SDE instaurou processo em desfavor de quatro revendedoras e cinco pessoas
físicas, para apurar a possível prática de fixação conjunta de preços de revenda de GLP,
no mercado de São Sebastião/DF.
O fato teria ocorrido em meados de julho de 2000, e foi comunicado por um
revendedor de gás GLP, que procurou a Delegacia de Defesa do Consumidor do Distrito
Federal (“DECON/DF”) e denunciou aqueles revendedores e seus dirigentes por constrangêlo ilegalmente a fixar preços de revenda de gás de cozinha.
Durante a investigação, a SDE, a SEAE e a ProCADE recomendaram a condenação
dos representados:

“Em suma, entendo que restou configurada a formação de cartel, situação concreta
que denota efeito lesivo à ordem econômica, à concorrência e aos consumidores
que se viram obrigados a aceitar preços uniformes, praticados pela maioria dos
revendedores de GLP 13 Kg do mercado relevante, inviabilizando substituição
pelaconcorrência.”41
Ao final do processo, as representadas foram condenadas por fixação de preço
e por se coordenarem para evitar a entrada de novos competidores no mercado de
revenda de GLP.

37. Estaria a ANP disposta a, por meio de regulamentação, impedir a participação de novos concorrentes nos mercados?
38. processo administrativo nº. 08012.004860/2000-01. Requerentes: Delegacia de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (DECON/
DF). Representadas: AMV Mota Distribuidora de Gás-ME, AN de Faria Sousa Distribuidora de Gás-ME., Maria de Fátima Rezende
de Prado-ME, Trevo Materiais de Construção Ltda., Osvaldo Cruz de Mesquita, Francisco Armínio Bezerra, Armínio Bezerra Filho,
Leonardo Carluccio e Maria de Fátima Rezende Prado. Julgado em 05 de outubro de2004.
39. Parecer da SDE nos autos do processo administrativo 08012.004860/2000-01.
40. Parecer do ProCade nos autos do processo administrativo 08012.004860/2000-01, pág. 344.
41. Parecer da SDE, pág 10, nos autos do processo administrativo 08012.004860/2000-01.
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“A fixação de preços máximos para revenda por parte do governo não era fato
impeditivo para que a concorrência entre os fornecedores se efetivasse. No
caso em tela, a contrariu sensu, os representados valeram-se do tabelamento
máximo para forçar um dos revendedores - diga-se de passagem, o único que
não tinha preço semelhante - a aderir ao preço por eles praticados, o que reforça
a caracterização da infração prevista na lei antitruste.”40[grifou-se]
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“Ainda que se possa alegar que o mercado de revenda de gás de cozinha em São
Sebastião/DF apresente características favoráveis a paralelismos de preços, como
a presença de poucos revendedores, homogeneidade do produto, visibilidade dos
preços praticados, etc., as circunstâncias que acompanham tal ‘paralelismo’ apontam
para a existência de uma cooperação explícita entre os agentes econômicos
representados, que supostamente atuavam de forma deliberada para a formação
de preços em conjunto no mercado ora apreciado”39.[grifou-se]
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III.d A proibição à verticalização facilitaria a colusão
entre revendas no mercado downstream
É fato que houve uma seleção enviesada de casos pelo memorando FENG, sendo
certo que também existem condenações de revendedores, não apenas de GLP, como
também de combustíveis – e em número maior do que na distribuição de GLP, onde
há apenas duas condenações, ainda assim com todas as ressalvas apontadas acima 42.
Tais condenações de revendedores são indicativos claros de tendência à colusão entre
as revendas no mercado downstream. Nesse sentido, não pode haver dúvida de que
qualquer impedimento à verticalização das distribuidoras, para que atuem na revenda,
caracteriza inegável restrição à concorrência no mercado downstream, em evidente
prejuízo ao consumidor.
Em primeiro lugar porque, ao impedir que as distribuidoras concorram com os
revendedores, a vedação à verticalização iria criar uma reserva de mercado para os
revendedores, reduzindo assim a concorrência no mercado de revenda de GLP.

“Partindo do pressuposto de que algum grau de verticalização é desejável, há
jurisdições que, ao contrário da brasileira, estabelecem limites para a porcentagem
do número de postos em que a distribuidora é sua proprietária e opera, ou que
é apenas proprietária, terceirizando a sua operação. E por que esse grau de
verticalização é desejável? A resposta para essa pergunta reside na economia
de custos de transação que o modelo societário apresenta (ao que se poderia
ainda acrescentar a eliminação de duplo mark-up e o conseqüente aumento de
demanda para o produto). Nessa circunstância, em que há um limite jurídico para
a verticalização, os riscos de surgimento de condutas anticompetitivas estariam,
ao menos a priori, controlados, gerando incentivo para uma competição em que
sociedades verticalizadas estariam necessariamente competindo com grupos de
revenda “puros”, potencialmente suficientes a desincentivar a coordenação no
setor de revenda e no de distribuição. (...)
[É preciso] avaliar se a proibição à verticalização, tal como disposta na Portaria
ANP No. 116, merece revisão diante dos possíveis ganhos de eficiência decorrentes
da verticalização societária-operacional, desde que, a exemplo de modelos
internacionais, respeite-se um limite à essa possibilidade de operação, mantendose um número significativo de revendedores livres.”43 [grifou-se]
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Ressalte-se que tal raciocínio foi exposto pelo ex-Conselheiro do CADE, Carlos
Ragazzo, no caso em que, de acordo com o memorando FENG, ele supostamente apoiaria
a não-verticalização no segmento de combustíveis:

Verticalização no mercado brasileiro de GLP

Ademais, a vedação à verticalização das distribuidoras as impediria de desestabilizar
eventuais cartéisde revendedores.E as distribuidoras têm evidente incentivo econômico
para desestabilizar a coordenação dos revendedores, uma vez que o cartel da revenda
reduziria a receita das distribuidoras, ao diminuir o seu volume de vendas. Assim,
proibir as distribuidoras de revenderem GLP diretamente ao consumidor inegavelmente
restringe a concorrência no mercado de revenda, em benefício apenas dos próprios
revendedores.
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42. Inclusive, as diversas condenações no âmbito do varejo de gasolina resultaram na elaboração, pelo CADE, de um caderno sobre
o setor. Disponível em <http://www.cade.gov.br/upload/Cadernos%20do%20Cade%20-%20Varejo%20de%20Gasolina.pdf>. Acesso em
02 de novembro de 2015.
43. processo administrativo nº 08012.005545/1999-16. Representante: Procon e outros. Representada: Sinpeb e outros. Julgado em
28 de abril de 2010. Publicado em 30 de abril de 2010, fls. 36-37.

Ou seja, ao contrário do que faz entender o memorando FENG, a opinião do exConselheiro do CADE no caso acima é até mesmo favorável, a priori, à verticalização
das distribuidoras para que atuem na revenda, trazendo assim maior concorrência às
revendas “puras”. O então Conselheiro Ragazzo chegou mesmo a sugerir que a SEAE
exerça sua função legal de advocacia da concorrência, para examinar se a Portaria
ANP 116, que proíbe a verticalizada no mercado de combustíveis, deveria ser revista,
em vista de seu possível impacto anticoncorrencial44.
Ocorre que a SEAE fez exatamente isso em relação ao setor de GLP, no âmbito
da Consulta em questão:
“50. As informações apresentadas não parecem permitir a conclusão de que
a estrutura atual esteja conduzindo a práticas anticoncorrenciais. A elevada
capilaridade da revenda e o fato de algumas empresas de distribuição não optarem
pela participação marginal nesse mercado, parece, em tese, refletir estratégia
negocial, sem evidências que comprovem o exercício do poder de mercado.(...)

Vedação à verticalização aumenta barreiras àentrada
Um fator importante ignorado pelo memorando FENG, e indicado pela SEAE, é
que a restrição à verticalização é uma evidente barreira à entrada, pois impediria
que um distribuidor entre no mercado vendendo diretamente ao consumidor final,
consequentemente aumentando os seus custos de transação ao ter que necessariamente
constituir uma rede de revendedores - mesmo que isso não seja o mais eficiente em
determinados mercados relevantesgeográficos
“Em particular, considerando-se a predominância de acordos de exclusividade
entre distribuidores e revendedores, bem como o histórico de entrada no setor,
em que se observa uma maior presença de distribuidoras rivais justamente na
modalidade granel e outras embalagens (em que se insere os vasilhames P-45 e
P-90), a restrição à verticalização poderia trazer impactos negativos à eficiência,
por dois motivos: (i) restrição a tecnologias mais eficientes que poupem elos/
atividades produtivas; (ii) redução da contestabilidade do mercado, por meio do
crescimento de barreiras à entrada, impondo-se ao potencial entrante os custos
para a constituição de uma rede de revendedores associada para o escoamento
de seu produto.” 46 [grifou-se]

44. “Diante dessas constatações, entendo que o SBDC deverá adotar algumas medidas de forma a se tornar efetivo, razão pela
qual recomendo: (...) à SEAE que implemente ações de advocacia da concorrência e advocacia regulatória, avaliando os impactos
da atual política de verticalização entre distribuidores e revendedores e, em especial, do processo de contratualização que hoje
permeia esse setor.” (Idem, fl.43)
45. Fls. 10-12.
46. Fl. 15 da Nota Técnica nº 084/CDC/2014.
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Assim, ao avaliar o tema, a SEAE emitiu parecer indicando que não existe
tendência, por parte das distribuidoras, de dominar o mercado de revenda de GLP
por intermédio da verticalização e que os motivos expostos não são suficientes para
justificar a intervenção pretendida, em vista de seu claro impacto anticoncorrencial.
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57. (...) Como a própria CDC reconhece, a metodologia de aferição da posição
dominante, não dispensa análise detida no mercado relevante nas dimensões
geográfica e de produto, conjugada com a análise estrutural do mercado (barreiras
à entrada, aumento arbitrário de lucros, restrições verticais e o próprio abuso
de posição dominante), o que não se processou no caso em tela.”4545 [grifou-se]
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Trata-se de barreira com especial importância no setor de GLP. Isso porque não
há barreiras à criação de revendas (o que é evidenciado pela pulverização do setor).
A entrada simultânea no mercado upstream (distribuição) e downstream (revenda)
pode ser vantajoso para uma nova distribuidora, pois evitaria que ela tivesse de criar
uma rede de revendedores independentes, quando poderia, num primeiro momento,
simplesmente realizar vendas diretas - ao menos até que seu produto esteja difundido
e atraia o interesse de revendedores independentes mais capilarizados.

III.f

O fechamento de mercado pelas distribuidoras
é economicamenteinviável

Para que haja tendência a fechamento de mercado pelas distribuidoras, conforme
falaciosamente argumenta o memorando FENG, é preciso que diversas condições
sejam cumpridas. Por exemplo, para que o fechamento fosse viável, seria necessário
que uma distribuidora tivesse parcela substancialmente alta de mercado upstream
(distribuição) ou downstream (revenda). Somente assim tal distribuidora poderia
eventualmente dificultar que uma concorrente tivesse acesso a revendedores e/
ou que revendedores tivessem acesso a quantidade viável de fornecimento de GLP.

Considerando que os mercados relevantes de distribuição são analisados, do
ponto de vista antitruste, em âmbito estadual, foi elaborada análise similar
para cada um dos estados da federação (resultados apresentados em anexo).
Conquanto em alguns (...) estados a participação das distribuidoras nas vendas
diretas ao consumidor final apresentem-se acima da média nacional, ainda
assim as participações de mercado obtidas são insuficientes para que se possa
caracterizar, do ponto de vista antitruste, potencial efeito nocivo advento da
atuação vertical das distribuidoras de GLP nos mercados analisados.” 48
Conforme reconhecido pela CDC, nenhuma das distribuidoras tem parcela
substancial do mercado,seja upstream ou downstream, afastando, assim, o potencial
efeito anticompetitivo da verticalização.

III.g Não há indícios de pricesqueeze
O memorando FENG alega ainda que a verticalização levaria ao “price squeeze”,
prática caracterizada pelo aumento artificial dos custos dos rivais por empresas que,
além de concorrentes, controlam o “insumo básico” de que as demais operadoras
dependem. No caso concreto, a FENG alega que a verticalização permitiria que
as distribuidoras aumentassem artificialmente os custos dos revendedores nãoverticalizados.
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“Se observarmos os vasilhames até 13 kg, as vendas diretas das distribuidoras
representam, no primeiro semestre de 2014, apenas 1,81% do total comercializado
nessa modalidade. Se observarmos o mercado de vasilhames acima de 13 kg
até 45 kg o percentual, embora mais elevado, permanece baixo, representando
apenas 5,17% do total de vendas de GLP ao consumidorfinal 4747 .
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Contudo, esse claramente não é o caso, conforme se depreende da análise da CDC:
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47. Percentuais que representam a soma das vendas das distribuidoras rivais (e não percentuais de um único agente ou grupo
econômico), de modo que, mesmo nesse cenário conservador, a participação de mercado é insignificante. Quando consideradas as
participações de mercado de cada uma das empresas, o alegado poder de mercado desaparece por completo.
48. Fls. 18-19.

Contudo, a ANP monitora os preços de distribuição e de revenda, de modo que
qualquer tentativa de price squeeze seria rapidamente detectada:
“Desde 2001, a ANP analisa regularmente o comportamento dos preços de GLP em
555 municípios, com
o objetivo de identificar eventuais condutas concertadas.
A metodologia usada consiste em calcular, a cada semana, os coeficientes
de variação dos preços nos municípios da amostra. Se o coeficiente de um
determinado município estiver abaixo de 0,010 por um período significativo,
de pelo menos 24 semanas, isto revelará um alinhamento de preços. Entretanto,
já a partir das primeiras semanas em que aquele patamar for notado, a CDC
registrará o fato em seu relatório mensal. Assim, qualquer tentativa de formação
de cartel será descoberta imediatamente. Todavia, desde a implantação desta
rotina, não houve registro de algum alinhamento de preços que tenha sido
consolidado.” 49[grifou-se]

IV.

Conclusão

Portanto, nenhum dos alegados problemas apontados pelo memorando FENG e pela
SAB aplicam-se ao presente caso, tendo em vista que: (i) a análise da jurisprudência do
CADE foi superficial, ignorando diversos fatores peculiares a cada caso; (ii) a restrição à
verticalização aumentaria as barreiras à entrada; (iii) não há indícios de price squeeze,
tampouco racionalidade econômica para tal prática - e, mesmo se houvesse, a ANP
conseguiria rapidamente detectá-lo; (iv) não há tendência ao fechamento de mercado
pelas distribuidoras, uma vez que não há qualquer distribuidora que tenha parcela
substancial de mercado; (v) qualquer prática anticompetitiva relevante será detectada
pela CDC, ou a ela denunciada, sem a necessidade de edição de norma claramente
restritiva à concorrência, de constitucionalidade discutível, e em prejuízo a milhares
de consumidores.
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Em outras palavras, ao aumentar os custos dos revendedores de GLP por um
hipotético price squeeze, as distribuidoras estariam reduzindo a demanda desses
revendedores pelo seu produto, sem contrapartida proporcional em um aumento de
receita na venda direta ou por revendedores próprios. Isso porque o volume de vendas
diretas ou por revendedores próprios é muito inferior ao volume demandado pelos
revendedores “puros”. Logo, qualquer tentativa de price squeeze no cenário atual
seria irracional, sob o ponto de vista econômico e, por isso, restringir a verticalização
não é necessário.
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Porém, mesmo que não houvesse esse monitoramento, o price squeeze seria
absolutamente irracional, considerando que (como visto no Item III.f) as distribuidoras
detêm pequena participação de mercado de revenda, pelo que são altamente dependentes
dos revendedores para vender GLP e, assim, auferir receitas. Não existe qualquer
indicação concreta de que esse cenário mudará. Muito pelo contrário.
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49. ARAÚJO JR. José Tavares de. Integração vertical e competição no setor de GLP: anatomia de um falso debate. Julho de 2015, fl. 9.

Assim, não há argumentos que demonstrem os supostos efeitos anticompetitivos
apontados pela SAB e pelo memorando FENG que sustentem a drástica intervenção por
elas pretendidas no mercado de revenda de GLP. Pelo contrário: ficou demonstrado que,
caso seja vedada a verticalização, aí sim haverá efeitos anticompetitivos no mercado,
em face da redução da concorrência na revenda. A proibição de verticalização, como
visto, não apenas irá aumentar as barreiras à entrada no mercado de distribuição, como
também pode incentivar a colusão no mercado de revenda.
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Legal Opinion: Distribuição
e Revenda de GLP proibição da comercialização
de GLP envasado pelas
distribuidoras para os
consumidores finais
Vinhas e Redenschi Advogados

A presente legal opinion trata da consulta formulada pelo Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS sobre os termos das
Audiências Públicas ns. 5 e 6/2015, promovidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, especificamente sobre a proibição da comercialização
de GLP envasado pelas distribuidoras para os consumidores finais.
A análise do tema será dividida em três partes, de forma a abordar as razões que
poderiam, legalmente, justificar a proibição da comercialização de GLP envasado pelas
distribuidoras para os consumidores finais e os seus efeitos jurídicos.

A Lei do Petróleo e as atividades de
distribuição e de revenda de GLP

Inicialmente, vale mencionar que as leis que criaram as agências reguladoras
outorgam competência a elas para prover a regulação de setores específicos da economia.
Tais leis não tratam de situações concretas, mas trazem os valores e objetivos estabelecidos
pelo legislador que devem pautar a atuação dos órgãos reguladores. De fato, determinados
setores da cadeia de petróleo e gás possuem peculiaridades técnicas de difícil identificação
prévia pelo legislador.
Assim sendo, as agências receberam do Poder Legislativo a delegação para regular
determinadas atividades econômicas através de normas infra legais, tendo o legislador,
entretanto, fixado os objetivos fundamentais de tal regulação.
O art. 6º da Lei do Petróleo traz em seus incisos XX e XXI as definições das
atividades de distribuição e revenda de GLP:
“Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as
seguintes definições:
XX - Distribuição: atividade de comercialização por atacado com a rede varejista
ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás
liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e
regulamentos aplicáveis;
XXI - Revenda: atividade de venda a varejo de combustíveis, lubrificantes e gás
liquefeito envasado, exercida por postos de serviços ou revendedores, na forma
das leis e regulamentos aplicáveis; (...)” (grifos nossos)
Os dispositivos legais acima transcritos são meras definições que não trazem
qualquer regra sobre o exercício das atividades de distribuição e revenda.
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1.

Legal Opinion: Distribuição e Revenda de GLP

A primeira parte do texto versará sobre os dispositivos da Lei do Petróleo que
tratam das atividades de distribuição e revenda de combustíveis. A segunda parte
tratará de questões de natureza concorrencial abordadas nos documentos arrolados
nas Audiências Públicas ns. 5 e 6/2015. A terceira parte avaliará o impacto jurídico da
injustificada restrição ao exercício de atividade econômica, face ao princípio da livre
iniciativa.
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Na verdade, qualquer interpretação que se faça do texto acima transcrito, nos
obriga a concluir que ele se limita a conceituar as atividades de distribuição e revenda
de GLP, inexistindo qualquer vedação ao exercício simultâneo de tais atividades por
parte das distribuidoras.
E não há espaço para outra intepretação, porque os próprios incisos XX e XXI do
art. 6o da Lei do Petróleo, após trazerem as respectivas definições de “distribuição”
e “revenda”, determinam que tais atividades serão exercidas na forma das leis e
regulamentos aplicáveis.
Enfim, não há dúvida de que inexiste qualquer dispositivo na Lei do Petróleo que
proíba o exercício da atividade de revenda pelos distribuidores de GLP.
A própria Procuradoria-Geral da ANP compartilha deste entendimento, como se
depreende do Parecer n. 073/2014/PF-ANP/PGF/AGU:
“Quanto à fundamentação jurídica da restrição no inciso XX do art. 6º da Lei
n. 9.478/97, que por sua vez, se presta apenas à apresentar uma definição

Feitas estas ponderações iniciais, sendo incontestável que a Lei do Petróleo não
veda o exercício da atividade de revenda por parte das distribuidoras, passaremos a
avaliar as questões de natureza concorrencial.

2.

As questões de natureza concorrencial nas
audiências públicas ns. 5 E 6 de 2015

2.1

Minuta de Resolução e Nota Técnica n. 151/Sab: uma contradição?

Inicialmente, faz-se necessário mencionar que a minuta de resolução referente a
atividade de distribuição de GLP – arrolada entre os documentos da Audiência Pública
n. 06/2015 – não proíbe que as distribuidoras realizem vendas diretas de GLP envasado
para consumidores.
O art. 22 da referida minuta de resolução é claro:
“Art. 22. O distribuidor somente poderá comercializar GLP:
I – na modalidade envasado, considerando recipientes transportáveis de capacidade
de até 90 (noventa) quilogramas de GLP, com:
(a) revendedor varejista de GLP vinculado autorizado pela ANP;
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Por tal razão, desde sempre a legislação brasileira permite que as distribuidoras
realizem a venda de GLP envasado para consumidores1, nunca tendo sido identificado
pelos órgãos de defesa da concorrência - ou mesmo pela ANP - qualquer efeito danoso
aos consumidores. Ao contrário, os consumidores têm se beneficiado da eficiente e
complexa operação que é realizada por distribuidoras e revendedores em todo o país.
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conceitual da atividade, não há no dispositivo mencionado qualquer recomendação
para implementação da referida intervenção no domínio econômico e na livre
iniciativa.” (grifo nosso)
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1. A Resolução ANP n. 15/2005, atualmente em vigor, dispõe:
Art. 22 – O recipiente transportável cheio poderá ser comercializado diretamente pelo distribuidor ao consumidor ou através de
revendedor de GLP autorizado pela ANP.
Parágrafo único – Quando da comercialização direta ao consumidor, o estabelecimento do distribuidor deverá estar previamente
autorizado pela ANP ao exercício da atividade de revenda de GLP, de acordo com a legislação vigente.

(b) revendedor varejista de GLP independente autorizado pela ANP; e/ou
(c) consumidor final.
II – na modalidade a granel, considerando recipientes transportáveis de capacidade
superior a 90 (noventa) quilogramas de GLP, com:
(a) outro distribuidor de GLP, autorizado pela ANP; e/ou
(b) consumidor final que possua Central de GLP, observada a legislação pertinente.”
(...) (grifo nosso)
No entanto, a Nota Técnica n. 151/SAB, arrolada dentre os documentos apresentados
pela Agência no chamamento para as Audiências Públicas n. 05 e 06 de 2015 - em
momento posterior à aprovação da referida minuta de resolução pela Diretoria da ANP propõe a proibição do comércio de GLP envasado pelas distribuidoras para consumidores.

Interessante notar que a Nota Técnica n. 12/SAB, de 16 de janeiro do corrente ano,
em razão das pertinentes considerações apresentadas pela Coordenadoria de Defesa da
Concorrência da ANP (as quais serão comentadas no tópico seguinte deste texto), previa
em seu Item 3.1.7 a manutenção da possibilidade das distribuidoras realizarem vendas
de GLP envasado a consumidores.
No entanto, como mencionado, em 18 de maio do corrente ano, através da Nota Técnica
n. 151/SAB, antes mesmo de receber formalmente as sugestões dos agentes regulados,
nos parece que a SAB mudou o seu entendimento sobre a proposta de regulamentação
do setor de distribuição de GLP e passou a propor a proibição da comercialização de
GLP envasado pelas distribuidoras para os consumidores.
Assim, passou a existir um flagrante descompasso entre a minuta da resolução
aprovada pela Diretoria da ANP (submetida a consulta pública) e a Nota Técnica n. 151/SAB.
O que de fato está sob consulta? A ANP pretende ou não vedar a comercialização
de GLP envasado pelas distribuidoras para os consumidores?
Ora, na medida em que as notas técnicas existem para justificar as alterações
que se pretende realizar nas normas - assim como as exposições de motivos subsidiam
os projetos de lei - nos parece haver um evidente equívoco neste processo de
consulta pública.
Trata-se de situação sui generis que deveria ser desde logo esclarecida pela
ANP, especialmente para evitar que agentes menos atentos sejam induzidos a erro e se
detenham apenas aos termos da minuta de resolução, deixando de perceber a (eventual)
intenção da Agência de realizar esta significativa alteração no mercado de distribuição
e revenda de GLP.
Ocorre que para os efeitos da consulta que nos foi formulada pelo SINDIGÁS,
devemos considerar a hipótese de que a ANP tem a intenção de proibir o comércio de
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E, no mesmo sentido, considerando que a minuta da resolução é aprovada pela
Diretoria Colegiada da ANP, enquanto a Nota Técnica é aprovada pelo Superintendente
da SAB, poderíamos supor que os comentários que a Agência pretende receber nesta
Consulta Pública deve se ater ao texto da minuta de resolução.
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Na medida em que o objetivo da ANP ao promover a consulta pública é obter
subsídios e informações adicionais sobre a minuta de resolução que estabelece os
requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição de
GLP e a sua regulamentação, poderíamos concluir que a Agência não pretende vedar
a comercialização de GLP envasado pelas distribuidoras para os consumidores finais.
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GLP envasado pelas distribuidoras para consumidores - sobre a qual não se tem certeza,
vale insistir.
Assim, ficando consignada essa aparente contradição, passaremos a avaliar as
razões de natureza concorrencial apresentadas na Nota Técnica n. 151/SAB.

2.2

A ausência de justificativa para restringir a venda de GLP
envasado pelas distribuidoras para os consumidores

A Nota Técnica n. 151/SAB, de forma correta e prudente, foi precedida de consultas
encaminhadas à Coordenadoria de Defesa da Concorrência - CDC da ANP, que é o órgão
competente para avaliar questões de natureza concorrencial no âmbito da Agência.

A conclusão da referida Nota Técnica é bastante objetiva e merece ser transcrita:
“Conforme mencionado na seção anterior, a análise sob a ótica estritamente
concorrencial não identificou indícios da adoção de estratégias, pelas distribuidoras,
de atuação pulverizada nas atividades de revenda de botijões de GLP, bem como
não foram identificadas estratégias direcionadas à elevação da participação das
distribuidoras na revenda direta de vasilhames ao consumidor final. O exame
da localização e do perfil das revendas próprias parece indicar que a motivação
econômica para a atuação vertical dos agentes distribuidores baseia-se no
aproveitamento da infraestrutura (pátio, equipamentos, caminhões) e base de
clientes já existentes para as instalações de distribuição.
Adicionalmente, a observação do quantitativo de postos de revenda de propriedade
de empresas distribuidoras sugere que, na maior parte dos mercados, a atuação
das empresas de distribuição no segmento de revenda não é significativa o
suficiente para gerar efeito permanente e duradouro nos mercados relevantes
de GLP.
A partir das informações disponíveis e das análises efetuadas por esta Coordenadoria,
portanto, não é possível afirmar que o atual arcabouço regulatório do mercado
de GLP, em particular no que se refere à possibilidade de atuação de empresas
distribuidoras diretamente no segmento de revenda de GLP, reflita condições
estruturais de mercado prejudiciais à concorrência.
Em tese, a atual estrutura de mercado e os arranjos entre os segmentos de
distribuição e revenda de GLP resultam do exercício da livre iniciativa pelos
agentes econômicos e, principalmente, parecem estar orientados pela busca de
ganhos de eficiência e aproveitamento de ativos já existentes. Não há elementos
que indiquem a possibilidade de que a atuação direta do distribuidor na atividade
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efeito nocivo sob o ponto de vista concorrencial; e (iv) que sob a ótica concorrencial não
há elementos que justifiquem a vedação da participação das distribuidoras no mercado
de revenda varejista de GLP, pois neste caso a integração vertical não traz prejuízos ao
ambiente concorrencial.
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Em 22 de outubro de 2014, a CDC apresentou a Nota Técnica n. 068/CDC/2014,
que abordou conceitos de defesa da concorrência e trouxe considerações importantes,
como: (i) o fato das revendas detidas pelas distribuidoras apresentarem-se dispersas,
mesmo em nível municipal, não existindo indícios da adoção de estratégias pelas
distribuidoras para atuação pulverizada; (ii) não se observou estratégias direcionadas
à elevação de participação das distribuidoras na revenda varejista; (iii) as vendas aos
consumidores realizadas pelas distribuidoras não representavam parcela significativa
do volume total comercializado no país e, portanto, eram insuficientes para caracterizar
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de revenda varejista de botijões de GLP (nos termos da regulamentação em vigente
da ANP) traga prejuízos ao processo competitivo.” (...) (grifo nosso)
A simples leitura das conclusões acima transcritas nos leva a concluir que a CDC
se manifestou de forma contrária a alteração das normas em vigor, ou melhor, manifestouse de forma contundente contra as razões de natureza concorrencial apresentadas
pela SAB para vedar a comercialização de GLP envasado pelas distribuidoras para os
consumidores.
Posteriormente, em 14 de novembro de 2014, a SAB encaminhou um pedido
de complementação da Nota Técnica acima mencionada, solicitando a análise dos
aspectos concorrências referentes a integração vertical para os seguintes segmentos
de comercialização de GLP: vasilhames com capacidade de até 13 Kg e vasilhames com
capacidade entre 13 Kg e 90 Kg.
Em reposta a esta demanda da SAB, a CDC concluiu que:

das distribuidoras no mercado de revenda de GLP.” (...) (grifo nosso)
E sendo assim, a CDC ressaltou, expressamente, o que já havia afirmado na Nota
Técnica n. 068/CDC/2014, no sentido de que a “atual estrutura de mercado e os arranjos
entre os segmentos de distribuição e revenda de GLP resultam do exercício da livre
iniciativa pelos agentes econômicos e, principalmente, parecem estar orientados pela
busca de ganhos de eficiência e aproveitamento de ativos já existentes.” (grifo nosso)
Face às conclusões trazidas pela CDC nas Notas Técnicas acima citadas, em 16 de
janeiro do corrente ano, a SAB produziu a Nota Técnica n. 12/SAB, mantendo a permissão
de verticalização das distribuidoras no mercado de revenda.2
Entretanto, como mencionado no tópico anterior, posteriormente a SAB alterou o
seu entendimento através da Nota Técnica n. 151/SAB, desconsiderando as conclusões
apresentadas pela CDC e passando a propor a vedação da comercialização de GLP
envasado pelas distribuidoras para os consumidores.
O posicionamento da SAB na referida Nota Técnica pode ser consolidado nos três
argumentos abaixo comentados:
1.

A SAB argumenta que a Nota Técnica n. 068/CDC/2014 considerou apenas as
vendas de GLP no varejo, desconsiderando as vendas para agentes “não regulados”,
razão pela qual a participação das distribuidoras na comercialização de botijões de
20Kg e 45Kg seria de 27,44% ao invés de 2,09% como apontado pela CDC. Assim,
a SAB argumenta que as distribuidoras detêm “posição dominante” por conta do
disposto no art. 36 da Lei n. 12.529/2011.
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majoritariamente por agentes revendedores de GLP. Assim, mesmo considerando
a análise por segmento de vasilhames, nos termos da presente Nota, não se pode
afirmar que o atual arcabouço regulatório do mercado de GLP, em particular
no que se refere à possibilidade de atuação de empresas distribuidoras
diretamente no segmento de revenda de GLP, reflita condições estruturais de
mercado prejudiciais à concorrência. Nesse sentido, não há elementos, sob a ótica
estritamente concorrencial, que justifiquem a adoção de vedação à participação
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“O exame realizado também demonstrou que a venda no varejo é realizada
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Tal equívoco no cálculo realizado pela CDC não é determinante, pois a própria Nota
Técnica n. 068/CDC/2014 explica que “a lei antitruste não objetiva combater o poder de

2. Vide Item 3.1.7 da Nota Técnica n. 12/SAB, de 15 de janeiro de 2015.

mercado, em si, mas o uso abusivo desse poder, normalmente operacionalizado através
da adoção de condutas anticoncorrenciais”. E a própria Nota Técnica, independentemente
dos percentuais apontados, é conclusiva no sentido de que não foram identificadas
condutas das distribuidoras capazes de afetar negativamente a concorrência.
Isto porque tal conclusão da CDC não é lastreada apenas nos percentuais de participação
das distribuidoras e dos revendedores, mas em outros vetores como: (i) menos de 0,5% dos
postos de revenda de GLP pertencem às distribuidoras; (ii) a comercialização dos botijões
de 13Kg pelas distribuidoras para consumidores representa apenas 2,44% em relação a
todo o mercado de GLP; (iii) não há indícios da atuação pulverizada das distribuidoras na
atividade de revenda de GLP envasado e de elevação da participação das distribuidoras
na revenda varejista; (iv) a motivação econômica das distribuidoras para atuar na revenda
é baseada no aproveitamento da infraestrutura existente e base de clientes; (v) na maior
parte dos mercados a atuação das distribuidoras não é significativa o suficiente para gerar
efeito permanente nos mercados de revenda de GLP; (v) a participação das distribuidoras
em percentual superior a 20% se dá tão somente na comercialização de recipientes P-20
e P-45 – que representam 8,8% das vendas de recipientes GLP no Brasil no 1º semestre
de 2014, segundo dados da própria SAB – e ainda assim, somente em parte dos Estados.

Ademais, a integração vertical, por si só, não é capaz de produzir efeitos danosos,
como afirma JOSÉ TAVARES DE ARAUJO Jr.3:
“Um ponto estabelecido na literatura econômica, e ratificado em mais de um século
de jurisprudência internacional, é o de que a integração vertical só constitui
uma questão antitruste quando um monopolista nacional vende seu produto a
empresas não integradas verticalmente num mercado a jusante, onde aquele
monopolista também opera. Neste caso, o monopolista é estimulado a abusar de
sua posição dominante, a fim de prejudicar e/ou eliminar seus concorrentes no
mercado a jusante (Economides, 1998; Beard e outros, 2001; Rey e Tirole, 2006).
Ora, esta situação não se aplica, nem remotamente, ao setor de GLP. Por um lado,
a competição é intensa entre as distribuidoras, e nenhuma delas teria poder para
impor unilateralmente condutas oportunistas no setor de revenda, onde atuam
cerca de 60 mil firmas. Por outro lado, devido à complexidade da logística de
distribuição – onde o produto é engarrafado em 52 localidades e vendido em
5.560 municípios – seria antieconômico integrar verticalmente as atividades de
distribuição e revenda numa única empresa. Assim, a estratégia empresarial
mais conveniente para uma distribuidora é a de estabelecer uma rede nacional
de revendedores. Entretanto, em circunstâncias excepcionais, como, por exemplo,
em locais próximos às unidades de engarrafamento, a venda direta ao consumidor
final pode ser mais eficiente. Isto não significa, obviamente, que o mercado de

3. “O Atual Marco Regulatório do Setor de GLP: Uma avaliação.”, novembro de 2014, pág.11.
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E nesse sentido que se impõe a menção ao que é disposto no art. 36, §1º, da Lei
12.529/2011, segundo o qual não constitui infração à ordem econômica “a conquista de
mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico
em relação a seus competidores.”
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Fundamentalmente, pela leitura das Notas Técnicas da CDC, depreende-se que
o fato das distribuidoras possuírem em alguns estados - e somente em relação aos
recipientes P-20 e P-45 - parcela de mercado superior a 20% não é decorrente de atos
de concentração, mas de ganhos de eficiência.
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revenda seja um foco relevante para estas empresas. Atualmente, tais operações
representam menos de 5% do consumo de GLP no país. Vedar esta prática seria
irracional.”
Em contraponto a tudo que é acima citado, vale destacar que o posicionamento
da SAB na Nota Técnica n. 151/SAB é vago e imprestável para qualquer avaliação de
natureza concorrencial, como quando, por exemplo, afirma que:
“Em suma, os distribuidores apresentaram parcela significativa (igual ou superior
a 20%) na comercialização direta de recipientes transportáveis de 20Kg e 45Kg ao
consumidor em 17 dos 27 Estados do Brasil, sendo que esses Estados possuíram
participação relevante no volume desses recipientes no cenário nacional (84,37%).
Dessa forma, permite-se inferir que a atuação vertical dos distribuidores, em
nível nacional, pode se mostrar significativa o suficiente para gerar eventuais
efeitos prejudiciais no mercado de revenda de GLP”. (grifo nosso)

este combustível não se enquadra em qualquer das pretensas justificativas apresentadas
na Nota Técnica n. 151/SAB.
2.

O segundo argumento da SAB para tentar justificar a restrição ora avaliada nos
parece ainda mais frágil: a dificuldade de segregação das atividades de distribuição
e revenda de GLP quando a análise da movimentação do distribuidor.

Em resumo, o argumento é baseado na idéia de que a autorização para o exercício
da atividade de revenda outorgada a distribuidora (que pode vender diretamente para o
consumidor) perde a sua função regulatória, dificultando o monitoramento dos agentes pela ANP.
Evidentemente, existe solução muito menos gravosa para o mercado, não sendo razoável
vedar por este motivo a atividade de venda de GLP envasado pelas distribuidoras para os
consumidores, que há décadas vem se mostrando eficiente para os consumidores brasileiros.
Mais uma vez recorreremos a Nota Técnica n. 068/CDC/2014, que resolve a
questão de forma simples e objetiva, sugerindo que a distribuidora que queira “operar
no segmento de revenda de botijões deveria constituir CNPJ próprio para este fim,
mesmo que na condição de filial”. E segue: “tal medida mostraria-se menos gravosa para
os agentes econômicos e igualmente eficaz para o fim a que se propõe (i.e. identificar,
do ponto de vista fiscal e regulatório, a existência de duas pessoas jurídicas distintas,
atuando em etapas distintas da cadeia produtiva de GLP)”.
Cabe apenas um reparo a tal recomendação da CDC: sob o ponto de vista fiscal é
irrelevante a segregação das atividades de distribuição e de revenda, na medida em
que o produtor e o importador de GLP são substitutos tributários e comercializam o
combustível já com o ICMS retido.
Assim, não se faz necessário tecer maiores comentários sobre este argumento,
não devendo ser reconhecido como uma justificativa apta a lastrear a grave restrição
que se pretende impor às distribuidoras de GLP.
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Finalmente, resta consignar que é incompreensível a intenção da SAB de vedar
a comercialização dos botijões de 13Kg - devendo tratar-se de mero equívoco - pois a
participação das distribuidoras na venda deste combustível para consumidores, segundo
cálculo da própria SAB, é de 2,44% em relação a todo o mercado de GLP, motivo pelo qual
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Enfim, resta evidente que o erro de cálculo da CDC pertinente à participação
das distribuidoras nas vendas de GLP envasado em botijões de 20Kg e 45Kg para
consumidores não altera a avaliação por ela realizada, como se depreende da simples
leitura dos inconclusivos argumentos trazidos pela SAB.
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3.

Por fim, a Nota Técnica n. 151/SAB recomenda a adoção de modelo semelhante ao
setor de combustíveis líquidos, conforme a Resolução ANP n. 58/2014 e a Resolução
ANP n. 41/2013, vedando a participação de distribuidor de GLP no quadro societário
de revendedor de GLP autorizado pela ANP.

Tal argumento é absolutamente desprovido de qualquer tecnicidade sob o ponto
de vista concorrencial, na medida em que estamos diante de mercados completamente
distintos - GLP e combustíveis automotivos líquidos.
A Nota Técnica n. 068/CDC/2014 também abordou este tema e, mais uma vez, foi
suficientemente objetiva:

Aliás, a ausência de justificativa apta a restringir a concentração vertical no setor
de distribuição e revenda de GLP é também reconhecida pela Procuradoria-Geral da
ANP, que assim se manifestou no Parecer n. 73/2014/PF-ANP/PGF/AGU:
“Ainda que a medida restritiva de concentração vertical tenha sido fundamentada
na Nota Técnica 212/SAB (fl.77), a questão foi apenas superficialmente enfrentada,
carecendo de adequada fundamentação. Observa-se que não está demonstrado
nos autos (i) quais são as alegadas vantagens comparativas injustificáveis que se
pretende evitar, (ii) em que medida a concorrência é reduzida na atual sistemática e
qual garantia que a proposta em análise não causará justamente o que se pretende
evitar, (iii) quais preços são alterados e quem são os beneficiados e prejudicados com
a suposta alteração, (iv) se existe confusão entre distribuidor (credor) e revendedor
(devedor), quem seriam os prejudicados e beneficiados com essa situação.” (grifo nosso)
Interessante notar que o Parecer da Procuradoria-Geral não apenas aborda a
ausência de fundamentação na Nota Técnica n. 212/SAB, mas alerta sobre o risco de
alterar-se as regras de um mercado que não apresenta distorções – vide trecho transcrito
grifado por nós.
Em relação a possibilidade de reduzir-se a concorrência e prejudicar-se os
consumidores, como alertado no Parecer da PROGE acima transcrito, vale citar trabalho
de autoria da “LCA Consultores” sobre o setor de comercialização de GLP no Brasil 4,
que afirma:

4. “Lógica Ecônomica e Efeitos Esperados de Distintos Arranjos para a Comercialização de GLP Envasado no Brasil”, dezembro de
2014, pág. 22.
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Face ao exposto, somos obrigados a concluir que a SAB não logrou êxito em justificar
a citada alteração nas normas pertinentes às atividades de distribuição e revenda de
GLP. Por sua vez, os argumentos trazidos pela CDC nas Notas Técnicas acima citadas
são contundentes.
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“Na cadeia de GLP, a interdependência observada entre os segmentos de distribuição
e revenda é menor do que aquela observada em outros ramos da indústria de
petróleo (notadamente a cadeia de combustíveis líquidos automotivos). Isto ocorre
por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ao contrário dos combustíveis líquidos,
no GLP não há a obrigatoriedade de comercialização de um único produto caso o
revendedor varejista opte por ostentar a marca comercial de um distribuidor. Em
segundo lugar, porque o investimento inicial necessário para a atividade de revenda
de GLP é significativamente inferior àquele observado para a atividade de revenda de
combustíveis líquidos (o que torna o revendedor menos dependente de financiamento
e equipamentos provenientes do distribuidor para iniciar suas atividades).”
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“Restrições à comercialização, por outro lado, podem reduzir a rivalidade entre
os agentes ao criar reserva de mercado sem nenhuma contrapartida positiva
para a sociedade. Ao contrário, é possível que isto gere menor eficiência no
abastecimento, com a construção de arranjos alternativos de suprimento, e
restrições à competição. Os dois efeitos tendem a gerar pressão positiva sobre o
preço, prejudicando o consumidor final.”
Ora, se é fato que a atual estrutura do mercado e os arranjos entre os segmentos
de distribuição e revenda de GLP resultam do exercício da livre iniciativa pelos agentes
econômicos e, principalmente, parecem estar orientados pela busca de ganhos de
eficiência e aproveitamento de ativos existentes – como afirmado na Nota Técnica n.
068/CDC/2014 – é evidente que o desmonte desta estrutura pode causar uma perda de
eficiência e, consequentemente, prejuízos aos consumidores.
Vale lembrar que a ANP tem como atribuição legal proteger os interesses dos
consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

da cadeia de distribuição e revenda, o que permite identificar eventuais condutas
prejudiciais à livre concorrência; não há justificativa que autorize a ANP a implementar
as alterações normativas ora avaliadas, seja sob o ponto de vista legal, seja sob o ponto
de vista concorrencial, seja sob o ponto de vista regulatório.
Isto posto, passaremos a avaliar as consequências jurídicas da imposição da
restrição ora comentada sem a devida justificativa.

3.

A intervenção no dominio econômico e
o princípio da livre iniciativa

A livre iniciativa, prevista pelo art. 1º, IV, da Constituição, como um dos fundamentos
da República, foi tratada, de igual modo, como base da ordem econômica nacional, pelo
art. 170, abaixo transcrito.
“Art. 170 - 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:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;

5. “Gás LP – O Gás do Brasil”, pág. 07.
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Enfim, (i) considerando que as distribuidoras operam em parceria com revendedores
de forma eficiente; (ii) considerando que tal parceria vem provendo grande capilaridade
no fornecimento de GLP em todo o território brasileiro; e, finalmente, (iii) considerando
que a ANP desenvolveu mecanismos inteligentes de controle, como a sistematização do
fluxo de informações sobre os volumes de GLP comercializados pelos diversos agentes
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De acordo com dados publicados pelo SINDIGÁS 5, o GLP abastece 53 milhões de
lares – ou 95% do total de famílias – do Norte ao Sul do Brasil, em 100% dos municípios.
Tais dados nos fazem concluir que a cadeia de distribuição e revenda de GLP é eficiente,
permitindo que a quase totalidade dos brasileiros tenham acesso a este combustível.
Assim, podemos afirmar que a ANP vem dando absoluto cumprimento a sua atribuição
legal de garantir o suprimento do GLP em todo o território nacional.
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IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas, sob
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país”. (grifo nosso)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei.”
A livre iniciativa pode manifestar-se concretamente por duas vertentes. Por um
lado, consiste na liberdade de iniciar uma atividade econômica e, por outro, na liberdade
de planejamento e gestão do negócio.

Em tais situações, o Estado deve recorrer, como meio de solução do conflito, à
técnica da ponderação, por meio da qual aferirá aquele que possui, no caso concreto,
maior peso valorativo. O principal critério a ser empregado para sua realização é a
análise escalonada – sob a ótica da proporcionalidade – da medida tida como lesiva a
determinado princípio e favorecedora de outro.
Dessa forma, no tocante à intervenção do Estado no domínio econômico, seria
necessário analisar, em etapas, o seguinte:
A restrição promovida pela medida estatal a determinado princípio é adequada
para a realização do objetivo social buscado? Em outras palavras, o meio é adequado para
o atingimento do fim? Há outro meio menos restritivo ao princípio lesado para atingir
a finalidade almejada? A restrição imposta pela medida é compatível com o benefício
social visado? Ou trará mais prejuízos que benefícios?
No caso em exame, propõe a SAB, em sua Nota Técnica nº 151, como meio de
promoção do princípio da livre concorrência, seja vedada a possibilidade de comercialização
direta com consumidores por parte das distribuidoras de GLP. Para fundamentar seu
posicionamento, aduz – com base em dados do 1º semestre de 2014 – que em relação
ao mercado de comercialização de recipientes P-20 e P-45, as distribuidoras possuem,
em 17 Estados da federação, parcela de mercado superior a 20%, o que representaria
prejuízo ao ambiente concorrencial, à luz do disposto no art. 36, §2º, da Lei n. 12.529/2011,
dentre outros motivos de natureza regulatória acima comentados.
Alega, assim, que poderia haver conflito entre princípios tidos como igualmente
relevantes para a Ordem Econômica.
No tocante à alegação feita pela SAB, de que a possibilidade de venda direta aos
consumidores pelas distribuidoras representa risco de lesão à concorrência, cumpre-nos
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No exercício de sua função regulatória, o Estado deve atuar de modo a possibilitar
a concretização harmônica dos princípios da ordem econômica, haja vista a possibilidade
de colisão entre os mesmos em casos concretos do cotidiano.
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Em sua vertente de liberdade de gestão, a liberdade de iniciativa abrange o
direito de escolha daqueles com os quais se pretende contratar a venda ou prestação
de um serviço, sendo certo que tal direito pode ser limitado ou restringido, mediante
intervenção estatal, em razão de eventual necessidade de proteção de bem jurídico mais
relevante: o interesse público.
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salientar, de início, o fato de que a participação das distribuidoras em percentual superior
a 20% se dá tão somente na comercialização de recipientes P-20 e P-45 – que representam
8,8% das vendas de recipientes GLP no Brasil no 1º semestre de 2014, segundo dados da
própria SAB – e ainda assim, somente em parte dos Estados. Em que pese só este fato
já ser suficiente para responder às questões utilizadas como critérios de aferição da
proporcionalidade da medida interventiva estatal, prossegue-se com a análise.
Como mencionado no tópico anterior, a busca da eficiência não pode ser penalizada
e, inclusive, é protegida pelo art. 36, §1º, da Lei 12.529/2011, que determina não ser infração
à ordem econômica “a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na
maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores.”

Pelo que se vê, a quebra da verticalização no caso em tela configuraria medida
desproporcional e, por tanto, ilegítima por parte da administração, uma vez que restringiria
injustificadamente o princípio da liberdade de iniciativa.
Como exaustivamente afirmado, cabe a ANP zelar pelo interesse público no que
diz respeito a proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e
oferta dos produtos. Em nenhum dos documentos apresentados nas Consultas Públicas
ora comentadas identificou-se qualquer prejuízo a concorrência e, consequentemente,
aos consumidores.
Ao contrário, os interesses dos consumidores estão preservados. Como vimos no
tópico anterior deste texto, a ANP vem desempenhando o seu papel de órgão regulador
de forma correta e eficiente, pois os consumidores brasileiros dispõem de ampla oferta
de GLP, a preços livres e competitivos, como menciona a CDC nas Notas Técnicas
anteriormente comentadas.
Por fim, devemos concluir que a eventual adoção de regra pela ANP que venha a
proibir a verticalização no mercado de distribuição e revenda de GLP será desprovida
de qualquer justificativa apta a sustentá-la, ferindo o princípio constitucional da livre
iniciativa e ensejando o seu reparo pelo Poder Judiciário.
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O entendimento acima esposado encontra respaldo na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Defesa da Concorrência. Com efeito, no julgamento do Proc. n.
08012.003998/2005-90, o órgão entendeu que apesar de determinada sociedade
empresária ter passado a possuir parcela superior a 20% do mercado por ato de
concentração, não detinha poderes para controlá-lo individualmente.
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Ademais, é imprescindível considerar que o fato de distribuidoras possuírem maior
parcela de mercado em determinados estados quanto à comercialização de recipientes
transportáveis P20 e P45, não significa, por si só, prejuízo ao ambiente concorrencial.
Isto porque para que tal prejuízo possa de fato se concretizar é necessário, além da
participação no mercado em patamar superior a 20%, a possibilidade de abuso do
poder de mercado, o que, na prática, só aconteceria no improvável cenário de empresas
francamente concorrentes se unirem para formação de cartel.
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4.

Conclusão

Face ao exposto, faz-se necessário concluir que a atual estrutura do mercado de
distribuição e revenda de GLP não deve ser alterada para proibir-se a comercialização
deste combustível envasado pelas distribuidoras para os consumidores, devendo
prevalecer as opiniões técnicas e bem fundamentadas da Coordenadoria de Defesa da
Concorrência da ANP.

Regulação do setor de GLP no Brasil

Legal Opinion: Distribuição e Revenda de GLP

Voltar ao índice

129

Voltar ao índice

2015

Parecer Analítico sobre
Regras Regulatórias nº 211/
COGEN/COGCR/SEAE/MF –
análise CP ANP 06/2015
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)

Brasília, 04 de agosto de 2015.

Assunto: Consulta Pública nº 6/2015, da Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural
e
Biocombustíveis (ANP), que visa à obtenção de
subsídios e informações sobre a minuta de
resolução que estabelece os requisitos necessários à
autorização para o exercício da atividade de
distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).
Acesso: Público.

1. Introdução
1.

Em sintonia com os princípios da eficiência e da publicidade que regem a

administração pública, a ANP publicou o Aviso de Consulta Pública nº 6/2015, que visa à
obtenção de subsídios e informações sobre a minuta de resolução que estabelece os requisitos
necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP).
2.

Nos termos de suas atribuições legais definidas na Lei nº 12.529, de 30 de

novembro de 2011, e no Decreto nº 7.696, de 06 de março de 2012, modificado pelo Decreto
nº 8.391, de 16 de janeiro de 2015, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda (Seae/MF) apresenta, por meio deste parecer, suas considerações e
sugestões de aperfeiçoamento do objeto da citada consulta pública.
1
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3.

A Consulta Pública nº 6/2015 disponibilizou para o conhecimento dos

interessados os seguintes documentos: (i) Nota Técnica nº 068/CDC/2014, de 22 de outubro
de 2014; (ii) Nota Técnica nº 084/CDC/2014, de 29 de dezembro de 2014; (iii) Minuta de
Resolução (Atividade de Distribuição GLP), de 15 de janeiro de 2015; (iv) Nota Técnica nº
12/SAB, de 16 de janeiro de 2015; e (v) Nota Técnica nº 151/SAB, de 18 de maio de 2015.
4.

Nesse ponto, adverte-se sobre o fato de a ANP não ter disponibilizado para

análise os documentos que motivaram a decisão da agência, documentos esses reputados
fundamentais para a contextualização e a clareza na identificação do objeto da consulta. São
eles: (i) Propostas de Ação nº 987 e 988, ambas de 2014, acompanhados dos respectivos
pareceres da lavra da Procuradoria Federal junto à ANP (Pareceres nº 73/2014/PFANP/PGF/AGU e nº 75/2014/PF/ANP/PGF/AGU, ambos de 2014); (ii) Minuta de Resolução
que transcreve a posição da SAB/ANP sobre a vedação à integração vertical do mercado de
GLP (distribuição e revenda); e (iii) Notas Técnicas nº 211/2014 e nº 212/2014, contidas nos
Processos nº 48610.006853/2014-15 e nº 48610.008961/2014-14, respectivamente.
5.

De uma forma geral, as notas técnicas buscaram analisar o mercado de GLP

sob a ótica concorrencial, a partir de divergência, encetada no âmbito da própria ANP, alusiva
à participação das distribuidoras no segmento de revenda.
6.

A Superintendência de Abastecimento da ANP (SAB) propõe vedar o exercício

da atividade de revenda varejista de GLP aos distribuidores, à semelhança do que ocorre no
mercado de combustíveis líquidos. Por sua vez, a Coordenação de Defesa da Concorrência
(CDC) da agência não vislumbra motivo, sob o ponto de vista concorrencial, que justifique a
vedação à integração vertical nos mercados de distribuição e revenda de GLP.
7.

Dos documentos disponibilizados pela ANP, apenas a Nota Técnica nº
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2. Identificação do Problema, Objetivo da Norma e Agentes Afetados

permeiam o normativo objeto da consulta pública.
8.

A despeito de se extrair da leitura das notas técnicas o objeto e a finalidade do

ato normativo, tem-se claramente que a agência não identificou especificadamente os
benefícios esperados.
9.

Os distribuidores, os postos de revenda e os consumidores finais de GLP são os

agentes impactados pelo ato normativo proposto.

2
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As notas técnicas que subsidiam a consulta pública sob análise apontam como

fundamento legal para a implementação do regulamento proposto a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997 e o Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, além da Resolução do CNPE
nº 1, de 8 de março de 2005 e de diversos atos infralegais editados pela ANP.
4. Análise de Impacto Regulatório (AIR)
11.

Diante dos instrumentos de análise disponíveis para avaliação de um ato

normativo posto em audiência ou consulta pública por uma agência reguladora, destaca-se a
Análise de Impacto Regulatório (AIR) que tem o objetivo de subsidiar o processo de decisão,
a partir do exame prospectivo da ação regulatória, buscando identificar os possíveis resultados
e impactos da regulamentação proposta.
12.

A AIR consiste na análise de custos e benefícios e na comparação entre

alternativas regulatórias, a fim de identificar as opções mais eficientes e efetivas,
proporcionando maior benefício líquido à sociedade. Assim, a intervenção governamental
deve basear-se na clara evidência de que o problema existe e a ação é justificada, em termos
da: (i) natureza do problema; (ii) adequação dos custos e benefícios envolvidos (avaliação
realística da efetividade do governo); e (iii) existência ou inexistência de alternativas viáveis
para solucionar o problema.
13.

Na presente consulta, a ANP julga necessário revisar a regulamentação que

trata da atividade de distribuição de GLP.
14.

Ressalta-se, porém, que, diferentemente do que fez na Consulta Pública nº

04/2015, a agência não procedeu, desta vez à AIR. Tal análise seria importante para o cotejo
da medida proposta frente às alternativas de regulamentação disponíveis e aprofundamento da
análise dos potenciais impactos econômicos da proposta.

5. Análise da Seae/MF
15.

A estimação dos custos e dos benefícios que decorrem da ação governamental

e avaliação das alternativas à medida proposta afiguram-se condição necessária, mas não
exclusivas, para aferição da eficiência da regulação proposta. Nas hipóteses em que o custo da
coleta de dados quantitativos for elevado ou quando não houver consenso em como valorar os
3
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benefícios, a sugestão é que o regulador proceda a uma avaliação qualitativa que, ao menos,

16.

Embora a ANP tenha realizado análises com dados disponíveis, os documentos

elaborados pelas áreas técnicas prescindem da identificação especificada dos eventuais custos
e benefícios envolvidos na análise. Limitam-se tão somente a afirmar que podem ou não gerar
prejuízos à concorrência, sem considerações sobre os efeitos líquidos resultantes da aplicação
do regulamento.
17.

A partir da leitura dos documentos que instruem a consulta pública, constata-se

que ao menos duas exigências contidas na minuta de resolução proposta pela ANP têm o
potencial de gerar impactos anticoncorrenciais. São elas: (i) exigência de título de propriedade
do terreno para instalação de base da distribuidora e (ii) base de armazenagem em
conformidade com os fluxos logísticos.
18.

Em que pese a minuta de regulamentação proposta ter mantido a permissão

para a integração vertical nos mercados de distribuição e revenda de GLP, os documentos que
subsidiam a consulta pública abordam as posições divergentes da SAB e da CDC em relação
ao tema.
19.

A SAB procura estabelecer a vedação total ao exercício da atividade de

revenda varejista de GLP por distribuidores, à semelhança do que ocorre no mercado de
combustíveis líquidos. Por sua vez, a CDC não vê elementos, sob o ponto de vista
concorrencial, que justifiquem a vedação à integração vertical nos mercados de distribuição e
revenda de GLP.
20.
Na seção seguinte, a Seae/MF apresentará suas considerações em relação a
cada uma das exigências acima indicadas.
5.1. Vedação à Integração Vertical nos Mercados de Distribuição e
Revenda de GLP
21.

A posição manifesta da SAB sobre a vedação total à verticalização no mercado

de GLP (distribuição e revenda) foi descrita em notas técnicas, nem todas disponibilizadas
pela ANP na consulta pública em comento (parágrafo 4 deste Parecer). Desta forma, toma-se
conhecimento de partes importantes da manifestação da SAB a partir da transcrição dos
trechos contidos nos documentos que sucederam a Nota Técnica nº 068/CDC/2014, da lavra
da CDC.
4
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22.

A Procuradoria Federal junto à ANP solicitou à CDC manifestação expressa

atuação das distribuidoras no mercado de revenda de botijões de GLP.
Em resposta à solicitação da Procuradoria, a CDC emitiu a Nota Técnica nº

068/CDC/2014 que se presta à tarefa de avaliar, sob a ótica concorrencial, a proposta de
vedação total à integração vertical no mercado de GLP (distribuição e revenda).
24.

Nesse contexto, a CDC assentou a pretensão da SAB nos seguintes termos:
“[...] a SAB procura estabelecer vedação total do exercício da atividade de
revenda varejista de GLP por distribuidores do produto, incluindo proibição
(i) de atuação direta na comercialização no varejo de botijões até 90 Kg e (ii)
de participação de agente detentor de autorização para exercício da atividade
de distribuição no quadro societário de qualquer agente autorizado para o
exercício de revenda varejista de GLP”.

25.

Naquela mesma nota técnica, a CDC reproduz trecho da Nota Técnica nº

212/2014, de autoria da SAB, em que esta Superintendência enumera “diversas implicações
regulatórias e jurídico-fiscais”, que decorreriam da atuação das distribuidoras no mercado de
revenda de GLP: “(i) criação de vantagens comparativas injustificáveis; (ii) redução da
concorrência; (iii) alteração dos preços repassados aos consumidores finais em razão do
salto na cadeia de recolhimento do ICMS; e (iv) confusão entre distribuidor (credor) e
revendedor”.
26.

No que tange às implicações (iii) e (iv) apontadas pela SAB, a CDC sugere, a

título de correção, medida menos gravosa consubstanciada na “exigência de criação de
pessoa jurídica específica para a atividade de revenda de GLP”.
27.

Persistia, no entanto, a complexa tarefa de buscar os argumentos que confiram

suporte às implicações anticoncorrenciais apontadas pela SAB, de modo que justifiquem a
drástica intervenção, por ela pretendida, no mercado de GLP.
28.

A partir da Nota Técnica nº 068/CDC/2014, iniciou-se uma discussão

qualificada (antes, no campo da mera suposição), fundada em dados e em argumentos
técnicos destinados a conferir suporte válido a eventual intervenção da ANP no mercado de
GLP.
29.

Preliminarmente, a referida nota técnica ressaltou a existência de

aproximadamente 57 mil postos de revenda autorizados a operar GLP no país, sendo apenas
5

Regulação do setor de GLP no Brasil

23.

Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias nº 211/COGEN/COGCR/SEAE/MF – análise CP ANP 06/2015

sobre os aspectos concorrenciais que envolvem a proposta da SAB destinada a vedar a

135

233 (0,5% do total) vinculados a agentes autorizados ao exercício da atividade de distribuição
Em relação ao número de distribuidoras, a CDC afirma, na Nota Técnica nº

068/CDC, de 2014, existirem 22 (vinte e duas) distribuidoras autorizadas pela ANP. Dentre
elas, quatro pares de empresas pertencem ao mesmo grupo econômico (Ultragaz e Bahiana;
Nacional Gás Butano e Paragás; SHV Gás Brasil e Minasgás; e Consigaz e Gasball).
31.

Por sua vez, a SAB aduz, na Nota Técnica nº 151/SAB, de 2015, serem 21

(vinte e uma) as distribuidoras de GLP autorizadas pela ANP, sendo que apenas treze delas
atuam no mercado de revenda direta a consumidores finais.
32.

Após traçar um panorama do mercado de GLP no Brasil, a CDC analisou o

mercado de GLP com base nos dados produzidos pela própria ANP (Sistema de Informações
de Movimentação de Produtos – SIMP). Para tanto, a análise engendrada pela CDC centrouse nas embalagens de até 13 kg e acima de 13 kg até 45 kg (P20 e P45).
33.

Na ocasião, a comercialização em embalagens superiores a 45 kg não foi

analisada por terem sido consideradas marginais. Também foi excluída da análise a rubrica
“outras vendas” 1, por entender a CDC que não seria possível estabelecer se essas vendas
seriam realizadas nos mercado varejista.
34.

De sua análise, a CDC concluiu que:
“(i) menos de 0,5% dos postos de revenda de GLP do país pertencia a agentes
distribuidores; (ii) não havia indícios, sob o ponto de vista concorrencial, de
atuação pulverizada das distribuidoras na atividade de revenda de GLP em
vasilhames e de elevação da participação das distribuidoras na revenda
varejista direta; (iii) a motivação econômica para a atuação vertical dos
agentes distribuidores parecia se basear no aproveitamento da infraestrutura
(pátio, equipamentos, caminhões) e base de clientes já existentes para as
instalações de distribuição; e (iv) na maior parte dos mercados, a atuação das
empresas de distribuição o segmento de revenda não era significativa o
suficiente para gerar efeito permanente e duradouro nos mercados de revenda
de GLP”.

1

Trata-se de item representativo das vendas realizadas pelas distribuidoras aos grandes consumidores.
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35.

A conclusão da CDC divergiu das implicações suscitadas pela SAB que

36.

Com vistas a amadurecer o debate em torno do tema, a SAB remeteu à CDC o

Memorando nº 453/SAB, de 14 de novembro de 2014, no qual solicitou à CDC análise
complementar, dessa vez, quanto aos aspectos concorrenciais da integração vertical para os
seguintes segmentos de comercialização de GLP: embalagens de até 13 kg (P13), embalagens
acima de 13 kg e até 90 kg (P20, P45 e P90) e embalagens de 45kg (P45).
37.

Em resposta, a CDC emitiu a Nota Técnica nº 084/CDC/2014, de 29 de

dezembro de 2014, em que estabeleceu como proxy da parcela de mercado a divisão do item
“venda a varejo (consumidor final)” pelo total de GLP comercializado em cada segmento
analisado.
38.

Com base na análise dos dados acumulados no primeiro semestre de 2014, a

CDC concluiu o seguinte:
A) Comercialização em vasilhames de até 13 Kg (P13)
a.1) A comercialização de GLP em vasilhames de até 13 kg, no mercado
varejista, representa 96% do total de GLP comercializado no país (considerando vasilhames
de até 90 Kg).
a.2) A parcela de mercado de GLP em vasilhames de até 13 Kg atendida pelas
distribuidoras corresponde a 2,21% do total de vendas no varejo.
a.3) A comercialização de GLP em vasilhames de até 13 kg, na maioria dos
estados da federação, representa parcela superior a 90% das vendas totais de GLP no mercado
varejista (considerando vasilhames de até 90 kg), à exceção dos estados da região Sul (RS, SC
e PR) e do estado de São Paulo, onde a comercialização situa-se entre 80% e 90%.
a.4) A parcela de vendas diretamente realizadas pelas distribuidoras nos
mercados varejistas é igual ou inferior a 6% na maioria dos estados da federação, exceção
feita aos estados de Sergipe (11,64%) e Roraima (21,57%).
a.5) As vendas de GLP, com vasilhames de até 13 kg, realizadas pelo estado de
Roraima representam 0,12% das vendas nacionais de vasilhames com a mesma característica.
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B) Comercialização em vasilhames acima de 13 kg e até 90 kg (P20, P45 e

varejista representaram 3,8% do total de GLP envasado no país (vasilhames de até 90 Kg).
b.2) A parcela desse mercado atendida pelas distribuidoras correspondeu a
7,44% do total comercializado em nível nacional.
b.3) A proporção de GLP comercializado é, na maioria do estados, inferior a
10% do total do produto envasado (até 90 kg) e vendido no varejo de cada um dos estados,
excetuando-se os estados da região Sul (RS, SC e PR) e do estado de São Paulo, onde a
comercialização varia entre 11% e 18%.
b.4) A parcela das distribuidoras na revenda varejista, em relação ao segmento
analisado, é igual ou inferior a 10% na maioria dos estados da federação (21 estados), os quais
representam 88% das vendas de GLP.
b.5) Os estados com parcela de mercado superior a 20%, nesse segmento, são:
Amazonas (23,27%), Sergipe (27,04%) e Roraima (78,70%) que representam 0,38%, 0,21% e
0,15%, respectivamente, das vendas totais nacionais de vasilhames acima de 13 kg até 90 kg,
atingindo no acumulado dos três estados 0,74% do total de vasilhames, com essas
características, comercializado no país.
b.6) As vendas das distribuidoras (acima de 13 kg até 90 kg) ao consumidor
final nos estados do Amazonas, de Sergipe e de Roraima representam 1,80%, 1,43% e 4,7%,
respectivamente, do total da venda de GLP realizada em cada um dos estados.
C) Comercialização em vasilhames de 45 kg (P45)
c.1) As vendas de GLP no mercado varejista representaram 2,7% do total de
GLP envasado comercializado no país.
c.2) A parcela do mercado varejista atendida pelas distribuidoras em nível
nacional é de 7,3%.
c.3) A parcela comercializada de GLP é inferior a 5% na maioria dos estados
da federação, à exceção dos estados da região Sul (RS, SC e PR) e do estado de São Paulo,
com percentuais situados entre 7% e 13%.
c.4) A parcela de vendas das distribuidoras no mercado varejista é inferior a
10% em 21 (vinte e um) estados da federação, correspondente a 77,37% do total
8
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comercializado de vasilhames com a mesma característica (45 kg) em âmbito nacional, sendo

c.5) Os estados do Amazonas, de Sergipe e de Roraima, respectivamente,
representam 0,33%, 0,20% e 0,19% das vendas totais nacionais de vasilhames de 45 kg,
atingindo no acumulado dos três estados 0,72% do total de vasilhames de 45 kg
comercializados no país.
c.6) As vendas das distribuidoras (P45), no mercado varejista, nos estados do
Amazonas, de Sergipe e de Roraima representam 1,10%, 0,99% e 4,24%, respectivamente, do
total de vendas de GLP realizadas em cada um dos estados.
D) Comercialização em vasilhames de até 90 kg
A parcela de venda no varejo das distribuidoras é pouco representativa, sendo
inferior a 6,5% na maioria dos estados da federação, à exceção dos estados de Sergipe
(11,86%) e de Roraima (24,25%), ambos correspondendo a 0,67% do total das vendas a
varejo de GLP no mercado nacional.
39.

Diante desse cenário, a CDC entendeu que, sob o ponto de vista concorrencial,

não há elementos “que justifiquem a adoção de vedação à participação das distribuidoras no
mercado de revenda varejista de GLP, uma vez que a atuação vertical das distribuidoras
parece não apresentar risco ao ambiente competitivo”.
40.

Na sequência, a SAB emitiu a Nota Técnica nº 151/SAB, de 18 de maio de

2015, com o objetivo declarado de ampliar o escopo do estudo realizado pela CDC.
41.

A SAB entende que os estudos conduzidos pela CDC, consubstanciados nas

Notas Técnicas nº 068/CDC/2014 e nº 084/CDC/2014, são limitados por não terem
considerados na análise a rubrica “outras vendas”.
42.

De acordo com a SAB, a participação das vendas diretas das distribuidoras ao

consumidor final, no mesmo período de apuração dos estudos da CDC, passaria, com a
inclusão da rubrica “outras vendas”, para 2,45% (P13) e 27,44% (P20 e P45). Relativamente
aos estudos empreendidos pela CDC, haveria um aumento apenas marginal para o P13 mas
um suposto acréscimo substancial da participação das distribuidoras no mercado de revenda
de vasilhames P20 e P45 (27,44%, contra 2,09% aferido pela CDC)2.
2
Conforme mostra a Tabela 4 da Nota Técnica nº 151/SAB/2015, a participação, aferida pela CDC, referente à
comercialização de vasilhames acima de 13 kg e até 45kg é de 7,12% e não 2,09% como afirma a SAB.
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43.

Na análise empreendida por estado, a SAB verificou que a participação direta

sua vez, a SAB observa que a participação das distribuidoras na venda de vasilhames P20 e
P45 é igual ou superior a 20% em 17 dos 27 estados da federação, com destaque para o estado
de São Paulo, que comercializa 36,62% dos vasilhames com aquelas características em todo o
país e ostenta a participação de 29% da distribuição na venda direta de GLP (P20 e P45) ao
consumidor final.
44.

De posse das discrepâncias encontradas, a SAB concluiu pela alteração do

modelo regulatório vigente em face da “extraordinária participação significativa de
mercado” das distribuidoras na revenda de GLP, e sugere modelo regulatório semelhante ao
do setor de combustíveis líquidos, no qual se veda a participação de distribuidores nos
quadros societários de revenda.
45.

Convém ressaltar, contudo, que a proposta da SAB não foi incorporada à

minuta de regulamento apresentada na consulta pública em análise, dando a entender que
prevalece o prognóstico formulado pela CDC.
46.

Descrito o panorama da consulta pública em apreço, analisa-se, a seguir a

questão, sob os aspectos metodológico e concorrencial.
47.

A ANP revela a existência de aproximadamente 57 mil postos de revenda

autorizados a operar GLP no país, sendo apenas 233 (0,5% do total) vinculados a agentes
autorizados ao exercício da atividade de distribuição (mesmo CNPJ). Esses vínculos, segundo
a CDC, integram a esfera da livre iniciativa dos agentes econômicos, sendo apresentados,
alguns deles, sob a forma de arranjos que se aproximam de uma integração vertical, como, por
exemplo, quando há acordo de exclusividade e contratos de franquia.
48.

No estudo apresentado pela SAB, por meio da Nota Técnica nº 151, de 2015, a
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das distribuidoras na comercialização de recipientes de até 13 kg é pouco representativa. Por

distribuidoras, 190 (cento e noventa) se apresentam como revenda própria do distribuidor
(82% do total da revenda vinculada), estando 43 (quarenta e três) dos agentes de revenda sob
um daqueles arranjos verticais.
49.

No segmento de distribuição, conforme anteriormente mencionado, das 21 ou

22 distribuidoras de GLP, apenas 13 vendem diretamente aos consumidores finais.
50.

As informações apresentadas não parecem permitir a conclusão de que a

estrutura atual esteja conduzindo a práticas anticoncorrenciais. A elevada capilaridade da
revenda e o fato de algumas empresas de distribuição não optarem pela participação marginal
10
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nesse mercado, parece, em tese, refletir estratégia negocial, sem evidências que comprovem
Na Nota Técnica nº 151/2015, a SAB entende que, para uma análise mais

completa do mercado de GLP, deve ser considerada a rubrica “Venda para Agentes Não
Regulados”, referente às vendas realizadas diretamente ao consumidor final, com emissão de
nota fiscal, identificando-se CNPJ ou Cadastro da Pessoa Física (CPF).
52.

Com a inclusão da rubrica, os distribuidores de GLP passariam a possuir uma

parcela de 27,44% na comercialização de recipientes de 20Kg (P20) e 45Kg (P40), frente a
parcela de 2,45% aferida pela CDC em sua análise. Com base na constatação relativa aos
segmentos P20 e P45, a SAB sugere vedar a verticalização no mercado de GLP como um
todo, independentemente de ter verificado uma baixa participação das distribuidoras na
revenda de P13.
53.

Ao que parece, há uma contradição entre a constatação da SAB e sua ressalva

metodológica transcrita nos seguintes termos:
“Quando do levantamento dos dados de movimentação dos distribuidores de
GLP declarados por meio do DPMP/SIMP, para a elaboração da presente
Nota Técnica, foi identificada a impossibilidade de distinção do exercício das
atividades de distribuição e de revenda por estabelecimentos filiais de
distribuidores que possuem ambas as autorizações, não sendo possível, dessa
forma, a separação da movimentação por tipo de atividade”.
54.

Como visto, a SAB afirma ser impossível distinguir o exercício das atividades

de revenda e distribuição. Logo, não se poderia concluir que “todas as comercializações
ocorrem pelo distribuidor”. Com a aglutinação da revenda e da distribuição em uma única
rubrica, a participação de mercado dos postos de revenda pertencentes às distribuidoras ficou
superestimada.
55.

A própria SAB reconhece que a conformação atual do mercado de GLP

“impossibilita o monitoramento, por parte da ANP [...] podendo ocasionar erros de análises,
cenários mascarados e/ou estatísticas errôneas”. Portanto, questiona-se se não seria possível
que sua própria análise esteja prejudicada pela deficiência dos dados disponíveis.
56.

Na Nota Técnica nº 084/2014, a CDC utiliza o §2º do art. 36 da Lei de Defesa

da Concorrência (Lei nº 12.529/2010) como “critério de corte para seleção e exame mais
detalhados de eventuais mercados estaduais de comercialização de GLP”. O referido
11
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dispositivo impõe presunção legal de posição dominante, “sempre que uma empresa ou grupo

57.

Nesse ponto, a Seae/MF entende que a CDC pretendeu, ao citar o dispositivo

legal, adotá-lo apenas como referência para sua análise. Como a própria CDC reconhece, a
metodologia de aferição da posição dominante, não dispensa análise detida do mercado
relevante nas dimensões geográfica e de produto, conjugada com a análise estrutural do
mercado (barreiras à entrada, aumento arbitrário de lucros, restrições verticais e o próprio
abuso de posição dominante), o que não se processou no caso em tela.
58.

É importante destacar que a dominação de mercado relevante não constitui

ilícito concorrencial per se, pois pode originar-se de processo justificado pela eficiência
econômica do agente, não implicando, necessariamente, exercício do poder de mercado.
Logo, a presunção legal é relativa, posta abaixo caso não se comprove que a aquisição de
parcela de mercado ocorreu com infração ao ambiente concorrencial. É o que decorre do §1º
do art. 36 da Lei nº 12.529/2010, que assim dispõe:
“Art. 36 [...]
§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior
eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não
caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo”.
59.

Conclui-se, portanto, que a posição dominante é condição necessária para se

excluir um concorrente do mercado, mas não é suficiente para que essa exclusão se concretize
no plano fático. Ainda que a participação de mercado das distribuidoras seja superior a 20%
em 17 estados da federação, daí não se pode concluir que a verticalização no mercado de GLP
(distribuição e revenda)4 esteja impactando o ambiente concorrencial.
3

De acordo com o art. 36, da Lei nº 12.529/2010:
“Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico
em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo.
§ 2º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar
unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia”.
4
Embora se deva sublinhar que, inclusive na análise expendida pela SAB, a participação das distribuidoras no
segmento de P13 é irrisória.
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60.

A identificação de eventual impacto da verticalização sobre o ambiente

61.

Em relação à apuração dos percentuais de participação das distribuidoras no

segmento de revenda, não são apresentados elementos que permitam concluir pela
inexistência de concorrência entre os postos de revenda.
62.

A SAB busca demonstrar a suficiência da intervenção pelo número de revenda

própria das distribuidoras no que ela designou como “Estados mais relevantes na
comercialização de recipientes transportáveis de 20 kg e 45 kg” (MG, PR, RJ, RS e SP).
Assim, tem-se, com base nos dados trabalhados pela SAB, o seguinte quadro em relação o
número de revendas próprias do distribuidor se apresenta:


Postos de revenda próprios dos distribuidores de GLP: MG: 20; PR: 15; RJ:
15; RS: 18; e SP: 51.



Número de revendas próprias dos distribuidores corresponde às seguintes
participações do distribuidor na venda direta de GLP ao consumidor final:
MG: 32%; PR: 20%; RJ: 25%; RS: 22%; e SP: 29%.

63.

Com isso, a SAB pretende vedar a atuação das distribuidoras no mercado de

revenda de GLP, por entender que as participações são expressivas, acima de 20%. Contudo,
não está claro se os postos de revenda pertencem a apenas uma das distribuidoras ou se estão
vinculadas a distribuidoras que competem entre si.
64.

Ademais, a presunção legal de posição dominante deve ser extraída de

empresas ou grupos de empresas, sob o mesmo controle societário, tomadas individualmente
e não de empresas que concorrem entre si.
65.

Tomando-se como exemplo o estado de São Paulo, onde atuam 51 postos de

revenda vinculados às distribuidoras com participação de 29% no mercado total de revenda,
mesmo que, eventualmente, apenas uma distribuidora detenha a titularidade de todos eles (o
que não parece ser o caso, haja vista a atuação de mais de uma distribuidora naquele
mercado), não se pode afirmar a existência de prejuízo à concorrência per se, uma vez que a
conquista de mercado poderia ter-se dado pela eficiência econômica, como visto
anteriormente.
66.

É importante destacar que intervenções estatais, a pretexto de corrigir falhas de

mercado, podem gerar, a depender do caso, ineficiências econômicas, ocasionando resultados
diversos do que aqueles que se pretendia atingir.
13
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67.

Outro aspecto associado à verticalização foi descrito no Parecer Analítico

considerações sobre possíveis restrições verticais.
68.

Na ausência de vedação a restrições verticais, as distribuidoras podem firmar

diversos tipos de contratos com rede de revendedores exclusivos, cujas cláusulas referem-se a
uso da marca da distribuidora, investimentos nos postos de revenda, oferta de serviços
correlatos, quantidades mínimas de compra junto à distribuidora, prazos de entrega e
pagamentos, dentre outros aspectos. Nesse caso, distribuidor e revendedor atuam, na prática,
como empresa verticalmente integrada, com vistas a minimizar o risco da relação agenteprincipal e a operar o varejo de forma a maximizar o seus lucros (Junior et al. 2008)6.
69.

Conforme demonstra Viscusi, Vernon & Harrington Jr (2005)7, as restrições

verticais podem produzir efeitos semelhantes aos gerados pela integração vertical, sobretudo
no que tange ao aspecto concorrencial. Com isso, eventual vedação à integração vertical podese mostrar ineficaz, sem o consequente tratamento explícito das restrições verticais. Portanto,
permanecendo os arranjos verticais, os agentes podem estabelecer práticas comerciais que
geram os resultados que se tenta impedir com a exclusiva medida de vedação à integração
vertical. Nesse caso, a proibição em questão apenas gera custo de transação, não atingindo o
objetivo almejado, com a elevada probabilidade de repasse desses custos ao consumidor final.
70.

É preciso ressaltar que as restrições verticais são consideradas anticompetitivas

quando visam à exclusão dos rivais, em dado mercado, concretizando-se pelo aumento de
barreiras à entrada, pela elevação dos custos dos concorrentes ou, ainda, pelo aumento da
probabilidade de exercício coordenado de poder de mercado de parte dos ofertantes. Nesse
caso, constata-se que haverá efeitos líquidos negativos sobre o bem-estar social. Mas, para a
concretização de efetivo prejuízo à concorrência, o agente deve ser detentor de poder de
mercado, exercido visando ao seu fechamento.

5
Parecer expedido em decorrência da Consulta Pública nº 8, da ANP, que estabeleceu os requisitos necessários à
autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.
6
JUNIOR et. all (2008). Lucratividade, Forma Contratual e Características do Varejo de Gasolina
Brasileiro. Universidade Federal de Juiz de Fora – Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Juiz de
Fora – Minas Gerais. Disponível em: http://www.ufjf.br/poseconomia/files/2010/01/TD-004-Luciano.pdf.
Acesso em 10/05/2013.
7
VISCUSI, W. K.; VERNON, J. M.; HARRINGTON Jr., J. E. Economics of regulation and antitrust. 4ª Ed.,
MIT Press: Cambridge, 2005.
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71.

Um dos principais fatores que justificam a verticalização de atividades

estruturas verticalizadas permitem a redução de custos associados à aquisição de ativos ou
insumos específicos a determinada empresa. Quanto maior a especificidade desses ativos, a
frequência das transações, bem como a incerteza envolvida na aquisição desses ativos, mais
significativos seriam esses custos de transação. Nesse sentido, estruturas verticalizadas teriam
uma maior vantagem competitiva. No caso do setor de GLP, observa-se que as distribuidoras
utilizam-se de arranjos produtivos alternativos que viabilizam a verticalização, seja por meio
da realização direta das vendas aos consumidores, seja pela propriedade de ativos de revenda
ou, caso mais comum, por meio de contratos de exclusividade com rede revendedora que
ostenta sua marca comercial – bandeira. Em princípio, esses arranjos produtivos podem ser
interpretados como instrumentos para redução da incerteza, na medida em que o controle de
uma rede capilarizada possibilite o acesso ao mercado consumidor. Nesse sentido, medidas
que restrinjam as formas de constituição desses arranjos produtivos podem trazer ineficiências
ao mercado de GLP, na medida em que se limita as opções de tecnologia e gestão à
disposição dos agentes.
Em particular, considerando-se a predominância de acordos de exclusividade

entre distribuidores e revendedores, bem como o histórico de entrada no setor, em que se
observa uma maior presença de distribuidoras rivais justamente na modalidade granel e outras
embalagens (em que se insere os vasilhames P-45 e P-90), a restrição à verticalização poderia
trazer impactos negativos à eficiência, por dois motivos: (i) restrição a tecnologias mais
eficientes que poupem elos/atividades produtivas; (ii) redução da contestabilidade do
mercado, por meio do crescimento de barreiras à entrada, impondo-se ao potencial entrante os
custos para a constituição de uma rede de revendedores associada para o escoamento de seu
produto.
73.

Conforme os dados apresentados pela ANP, não se observa uma realidade de

mercado homogênea quanto à verticalização (à exceção dos contratos de exclusividade) que
justifique uma restrição normativa per se à flexibilidade e à busca por soluções tecnológicas
mais eficientes.
74.

Conquanto se reconheça que algumas restrições verticais possam afetar

negativamente a concorrência, também poderão elas gerar eficiências econômicas associadas
à redução dos custos de transação.
8 WILLIAMSON, Oliver E. (1985) The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: The Free Press.
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75.

Dessa forma, os efeitos competitivos líquidos das restrições verticais devem ser

decorrentes das estratégias definidas pelas distribuidoras no varejo.
76.
Considerando que as restrições verticais podem produzir efeitos semelhantes
aos gerados pela integração vertical, é importante atentar para a possibilidade de eventual
vedação à atuação vertical das empresas não produzir o efeito desejado pela agência,
carreando, por conseguinte, prejuízos desnecessários aos agentes e aos consumidores.

5.2. Exigência de título de propriedade do terreno para instalação de base
da distribuidora
77.

À similaridade do que foi apresentado na Consulta Pública ANP nº 07/2013,

que discutiu os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de
distribuição de combustíveis líquidos, a ANP propõe a exigência da propriedade do terreno
para instalação de base da distribuidora em local compatível com os fluxos logísticos, como
requisito necessário à autorização para exercício da atividade de distribuição de GLP. Para a
ANP, a inclusão da referida exigência tem por objetivo inibir comportamentos oportunistas de
agentes que causam instabilidade no mercado de GLP.
78.

De acordo com o Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias nº

122/COGEN/SEAE/MF, de 24 de maio de 2013, encaminhado à agência na ocasião da
referida consulta pública, tal exigência pode reduzir a flexibilidade de gestão da distribuidora,
podendo se traduzir em ineficiência, desnecessária barreira à entrada e, inclusive, aumento
nos preços aos consumidores finais.
79.

Ademais, observa-se que, pela minuta de resolução em consulta, a agência

reguladora impõe um custo adicional (a compra do terreno) a todos os distribuidores atuantes
no mercado de GLP no Brasil, como medida destinada a desestimular a ação de agentes
oportunistas que cancelam os contratos de arrendamentos após conseguirem as autorizações.
Entende-se que a fiscalização mais eficiente por parte da agência e a fixação de penalidades
mais severas poderiam mitigar o problema sem incorrer em custos adicionais aos agentes do
setor.
80.

É oportuno ponderar que a agência já propõe, na própria minuta de resolução,

medidas de combate à atuação de “aventureiros”: (i) exigência de instalação de armazenagem
própria por parte das distribuidoras, com capacidade mínima de 60 (sessenta) toneladas, e (ii)
16
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anticompetitivos. Sob esse prisma, a análise da CDC aponta para algumas das eficiências
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pela comprovação de capital social integralizado mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de

medidas propostas pela ANP têm o condão de mitigar possíveis práticas oportunistas. Caso
não sejam suficientes, recomenda-se que a agência avalie a adoção de medidas adicionais,
sempre sopesando os custos e benefícios de suas implementações.
5.3. Exigência de base de armazenagem em conformidade com fluxos
logísticos
81.

A partir do teor da Nota Técnica ANP nº 12/SAB, de 16 de janeiro de 2015,

verifica-se que a justificativa para incluir a solicitação dos fluxos logísticos de distribuição
está relacionada, dentre outros motivos, à análise da compatibilização da localização
geográfica da instalação de armazenamento com o seu mercado consumidor, como meio de
garantir o suprimento em todo território nacional.
82.

Verifica-se que a referida exigência replica o objetivo traçado pela Resolução

ANP nº 5, de 19 de janeiro de 2015, de assegurar o abastecimento nacional por meio da
obrigatoriedade de formação de estoque de GLP pelos distribuidores.
83.

Conforme exposto no Parecer Analítico sobre Regras Regulatórias nº

122/COGEN/SEAE/MF, de 24 de maio de 2013, a partir do momento em que a agência
reguladora define onde as distribuidoras devem ter suas bases de distribuição, podem ser
criadas barreiras à entrada, com a possibilidade de ampliação do poder de mercado dos
incumbentes. Além disso, essa medida equivale a transformar a autorização para a atividade
de distribuição, hoje única, em autorização por áreas definidas pela ANP. Nesse contexto, não
está claro se a distribuidora deveria ter uma autorização para cada área geográfica de sua
atuação ou se apenas uma, identificando suas diversas áreas de atuação.
84.

Do ponto de vista das distribuidoras, é de se esperar que as empresas definam

efetivamente suas bases de distribuição a partir dos mercados em que almejam atuar e, à
medida que houver um aumento da atuação, elas próprias devem avaliar a necessidade de
construir bases mais próximas dos revendedores para os quais fornecem seu produto.
85.

Ademais, tendo em vista que o GLP é um produto homogêneo, em que o preço

é a principal variável na decisão de compra do consumidor, não se vislumbra, em princípio,
qual seria o incentivo econômico que uma distribuidora teria em não compatibilizar sua base
de armazenagem com sua atuação geográfica, haja vista que, possivelmente, a não
17
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(dois milhões de reais), caso o distribuidor pretenda distribuir GLP envasado e a granel. Tais
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compatibilização implicaria o oferecimento de um produto mais caro e a perda de participação
Considerando que já há exigência de formação de estoques semanais e sua

aplicação configura uma possível barreira à entrada, questiona-se se a fixação de tal exigência
é realmente necessária para o objetivo a que se pretende atingir. Dessa forma, é fundamental
que a agência proceda à análise de impacto regulatório, identificando os custos e benefícios da
medida, para que não impute aos distribuidores custos adicionais.

3 – Conclusão
87.

Ante o exposto, constata-se a legítima preocupação da ANP em aperfeiçoar os

requisitos para o exercício da atividade de distribuição de GLP com vistas a aumentar o
comprometimento de longo prazo dos agentes com o setor e a mitigar eventuais riscos de
desabastecimento.
88.

Na certeza de que a ANP busca atingir tal objetivo de forma a minimizar

eventuais custos, inclusive sob a ótica concorrencial, a Seae concorda com a ausência de
vedação ao unbundling na minuta de resolução posta em consulta sem que se tenha elementos
adicionais que comprovem o impacto concorrencial da estrutura de integração vertical atual.
89.

A Seae também sugere à agência que avalie:

i.

A remoção da exigência de propriedade do terreno para instalação de uma

base da distribuidora, visto que esta medida imputa custo desnecessário aos
agentes, com reflexos na redução a flexibilidade de gestão da distribuidora,
podendo se traduzir em ineficiência e em barreira à entrada na atividade de
distribuição;
ii. Se a exigência de base de armazenagem em conformidade com os fluxos
logísticos é realmente necessária para o objetivo que se pretende alcançar, uma
vez que já existem medidas voltadas ao propósito que se quer atingir.
iii. Se a outorga de autorização processar-se-á para cada área geográfica de
sua atuação ou se haverá apenas uma autorização identificando diversas áreas
de atuação.
iv. Por meio de estudos específicos, a viabilidade de concretização da
proposta da CDC quanto à “criação de pessoa jurídica específica para a
18
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atividade de revenda de GLP” prestada pelos distribuidores, a fim de evitar o
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O Atual Marco
Regulatório do Setor de
GLP: Uma Avaliação
José Tavares de Araujo Jr.

1.

Introdução1

Entre 14/10/13 e 02/12/13, a ANP realizou uma Consulta Prévia visando colher
sugestões para o aprimoramento do marco regulatório, com base numa metodologia
que procura ordenar os temas levantados segundo três critérios: gravidade, urgência
e tendência. Assim, a Agência solicitou aos participantes da consulta que indicassem,
numa escala crescente de 1 a 5, o grau de relevância de cada problema identificado,
a urgência requerida para superá-lo, e as perspectivas de seu eventual agravamento.
Neste momento, as contribuições recebidas estão sendo analisadas pela SAB.
Após a Consulta Prévia, o Superintende da SAB enviou, em 15/07/14, um e-mail
aos principais representantes dos setores de distribuição e revenda de GLP anunciando
a intenção de criar uma regra para restringir a comercialização entre revendedores, a
fim de coibir a venda de recipientes transportáveis de GLP a clandestinos. A mensagem
solicitou ainda a formulação de propostas para discriminar as classes de armazenamento
(Norma ABNT15.514) que teriam permissão para comerciar com outros revendedores. Este
anúncio gerou,entre os agentes do setor, a expectativa de que a SAB também estaria
cogitando introduzir outras mudanças no marco regulatório, como a de proibir que as
empresas distribuidoras realizassem vendas diretas de GLP envasado aos consumidores
finais,conforme revela a carta encaminhada pelo Presidente do SINDIGÁS ao Procurador
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Através da Nota Técnica no 247/SAB, de 30/09/13, a Agência Nacional do Petróleo
(ANP) deu início a um debate sobre o marco regulatório das atividades de distribuição
e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP). As normas atuais foram estabelecidas
através da Portaria n o 297, de 18/11/03, que regulamentou o setor de revenda, e da
Resolução no 15, de 18/05/05, sobre o setor de distribuição. Como registra a nota técnica
da Superintendência de Abastecimento (SAB), “considerando-se que já se passaram
cerca de 10 anos, torna-se necessário avaliar se os referidos atos normativos ainda
encontram-se aderentes às melhores práticas para a regulação do mercado.” (p. 2)

Este trabalho procura contribuir ao presente debate através de uma análise
do desempenho do setor de GLP durante a vigência do atual marco regulatório. Como
apontou o parecer da Secretária de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da
Fazenda, de 14/05/13, a propósito da Consulta Pública no 08/2013 da ANP, sobre a revenda
de combustíveis automotivos, propostas de novas regras de regulação econômica devem
atender a dois critérios básicos: [a] a identificação clara e precisa do problema a ser
enfrentado pela regulação; [b] a intervenção pretendida responde adequadamente ao
problema identificado em termos de sua natureza, dos custos e benefícios envolvidos
e da inexistência de alternativas viáveis aplicáveis à sua solução. Estes dois critérios
orientam o argumento elaborado a seguir.
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1. Este artigo foi solicitado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS. Os
argumentos aqui apresentados são da exclusiva responsabilidade do autor.

A seção 2 comenta os três parâmetros principais que marcaram a evolução do
setor de GLP nos últimos 10 anos: [a] simplicidade das normas, com foco nas questões
de segurança e qualificação técnica dos agentes econômicos; [b] transparência, que é
mantida pela ANP através da divulgação regular de dados sobre os níveis de preços e
demais indicadores sobre as condições do mercado; [c] ausência de controles sobre os
preços praticados nos setores de distribuição e revenda. A seção 3 discute a natureza
do processo de competição nestes dois setores. A seção 4 relata a atuação da ANP no
combate à formação de cartéis e ao comércio clandestino. Por fim, a seção 5 resume as
conclusões do texto.

2.

Os parâmetros da regulação atual

cobrados pela Petrobras às empresas distribuidoras conforme a embalagem final do
GLP (Tavares, 2007).
O marco regulatório atual manteve apenas o último tipo de instrumento da lista
acima, e aboliu os demais. Desde 2003, o regime de liberdade de preços tem vigorado
sem restrições nos setores de distribuição e revenda. Além disso, a ANP tem assegurado
a transparência do mercado através da divulgação na internet de três conjuntos de
dados. O primeiro informa a evolução mensal da estrutura dos preços do botijão de
gás de 13 kg (P-13) em todos os estados da federação, discriminando: [a] o preço pago
pelas distribuidoras à Petrobras; [b] os impostos federais e estaduais; [c] as margens de
distribuição e revenda; [d] o preço final ao consumidor. O segundo conjunto registra as
parcelas de mercado das distribuidoras em cada estado, e o terceiro monitora semanalmente
o comportamento dos preços em 555 municípios, com base numa metodologia que será
descrita na seção 4.
Para enfrentar o segundo problema, uma das prioridades permanentes tem sido o
combate ao comércio informal. Nas décadas de setenta e oitenta, o governo procurava coibir
a clandestinidade através de um amplo aparato burocrático comandado pelo Conselho
Nacional do Petróleo (CNP), cujas normas determinavam os procedimentos a serem
obedecidos em todas as etapas do processo de abastecimento, distribuição e revenda de
GLP no território nacional. Não existem registros sobre a efetividade daqueles controles,
nem tampouco sobre os custos de sua administração, mas, em princípio, não haveria
espaço para o comércio informal naquelas condições. Uma característica importante do
sistema comandado pelo CNP era a de que o foco principal da fiscalização residia nas
empresas distribuidoras, que eram obrigadas a operar com uma rede de revendedores
exclusivos. Dado que os preços e as quantidades eram supostamente monitorados pelo
governo, qualquer anomalia observada no mercado deveria ser corrigida através de
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Para enfrentar o primeiro problema, foram usados, durante a segunda metade
do século passado, os mais variados tipos de instrumentos, tais como: [a] tabelamento
dos preços oferecidos ao consumidor final; [b] controle das margens de comercialização
em todas as etapas da cadeia produtiva; [c] subsídios cruzados entre tipos diversos
de combustíveis; [d] subsídios diretos ao consumidor final; [e] preços diferenciados
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Entre 1955 – quando o GLP começou a ser produzido nas refinarias da Petrobras
– e os dias atuais, as ações das autoridades governamentais em relação a este setor têm
sido pautadas por dois tipos de preocupações: [a] a volatilidade dos preços deste produto
no mercado internacional e seu impacto nos orçamentos familiares dos consumidores
de baixa renda; [b] os riscos de segurança envolvidos no manuseio, armazenagem e
transporte de GLP.
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medidas tomadas junto às distribuidoras, que eram responsáveis pela preservação da
qualidade dos botijões até o momento de sua entrega ao consumidor final.
Sob o amparo do regime vigente de liberdade de preços e transparência do mercado,
os esforços para inibir a clandestinidade passaram a ser baseados em três instrumentos:
[a] normas de segurança claras e precisas; [b] procedimentos simples para o registro
dos agentes econômicos na ANP, que não geram barreiras institucionais à entrada, não
interferem nas estratégias de comercialização das empresas e, desta forma, facilitam a
legalização daqueles que atuam na informalidade; [c] ações contínuas de fiscalização e
repressão de práticas ilícitas, que serão comentadas na seção 4.

Após uma difusão acelerada nas décadas de 1970 e 1980, quando o consumo
anual de GLP no Brasil saltou de 2,2 para 9,2 milhões de metros cúbicos, o mercado
doméstico atingiu um patamar estável nos últimos 20 anos, em torno de 13 milhões de
metros cúbicos anuais (Gráfico 1). Esta estabilidade tem sido acompanhada por pressões
competitivas crescentes no setor de revenda, como indica o Gráfico 2. Entre 2009 e 2014,
o número de revendedores autorizados pela ANP subiu de 27 mil para 56 mil, sendo
que a parcela dos multibandeira praticamente triplicou de tamanho (6 mil para 17 mil),
e a dos monobandeira cresceu 90% (21 mil para 39 mil).
Assim, além de estimular a competição, o marco regulatório inaugurado em 2003
revelou-se eficaz na redução da informalidade, posto que grande parte da expansão
registrada no Gráfico 2 não corresponde, de fato, à entrada de novas firmas no mercado,
mas ao registro de revendedores que antes operavam clandestinamente. Entretanto, este
desafio ainda está longe de ser vencido. Desde a década de 1990, o GLP passou a ser
consumido nos 5.560 municípios do país, e a sua logística de entrega ao consumidor
final depende da geografia de cada região, podendo requerer os mais variados tipos de
veículos, como caminhões, utilitários, embarcações, motocicletas, bicicletas e carroças.
Tais condições favorecem, evidentemente, o comércio ilegal.

Gráfico 1: Consumo de GLP no Brasil - 1991–2013
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O desempenho recente
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Gráfico 2: Número de Revendedores de GLP: 2009–2014 (Unidade: Mil)
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Em contraste com as transformações do setor de revenda, a estrutura do setor de
distribuição permaneceu virtualmente inalterada nos últimos dez anos. Em 2013, as quatro
maiores firmas (Ultragaz, Liquigás, Supergasbras e Nacional Gás) foram responsáveis
por 86% das vendas nacionais (Gráfico 3). Este elevado grau de concentração resulta das
economias de escala inerentes à logística de distribuição de GLP no território nacional.
Mas, a concorrência ocorre, de fato, em âmbito estadual, e o instrumento primordial de
competição é a promoção da marca. Embora tais firmas estejam presentes em quase todos
os estados da Federação, o desempenho local depende de dois fatores: a infraestrutura
de distribuição da empresa na região, e a notoriedade da marca junto aos consumidores
ali residentes. Assim, a menor distribuidora deste grupo, a Nacional Gás, é líder de
mercado em dez estados, enquanto que as duas maiores, Ultragaz e Liquigás, detêm a
liderança em apenas dois e quatro estados, respectivamente. A quinta colocada em âmbito
nacional, Copagaz, com uma participação de 8%, lidera dois estados e está presente em
17 outros. Na região amazônica, os consumidores são atendidos por duas empresas que
não têm expressão nacional, Fogás e Amazongás, mas cuja competitividade naquela
região é superior às demaisdistribuidoras.
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Gráfico 3: Estrutura do Setor de Distribuição em 2013
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Outro aspecto relevante do desempenho recente do setor de GLP é a tendência
declinante do preço real do P-13 no mercado doméstico, que se observa desde 2003.
Como mostra o Gráfico 4, em 2014, o valor nacional médio cobrado ao consumidor final
pelo botijão de gás foi 23% inferior àquele vigente em 2003. Este fato foi produzido pela
combinação de dois fatores: [a] o preço cobrado pela Petrobras às distribuidoras, que
foi mantido – a preços correntes – em cerca de R$ 11,50 por botijão ao longo de todo o
período; [b] a intensidade da competição nos setores de distribuição e revenda.

Gráfico 4: Evolução do Preço Real do P-13 (2003=100)
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Desta maneira, este arranjo revelou-se mais eficaz que os controles governamentais
usados no século passado para garantir a modicidade do preço do gás de cozinha às
famílias de baixa renda. Apesar desta vantagem, o regime atual pode ser criticado
sob dois aspectos. O primeiro é o de que o subsídio implícito no preço cobrado pela
Petrobras não discrimina os consumidores segundo os níveis de renda e, portanto, é
socialmente injusto, como já apontaram os técnicos da ANP (Esteves e outros, 2009). O
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Fonte: ANP

O Atual Marco Regulatório do Setor de GLP: Uma Avaliação

23%

155

segundo é o de que, considerando- se que a inflação brasileira entre janeiro de 2003
e janeiro de 2014 foi de quase 90%, o preço cobrado pela Petrobras às distribuidoras
sofreu uma redução real de 47% neste período. Logo, uma parcelada ordem de 25%
deste subsídio tem sido usada para mitigar a elevação dos custos de transporte e de
mão de obra nas atividades de distribuição e revenda de GLP, introduzindo, assim,
distorções desnecessárias nos preços relativos da economia.

4.

O combate a práticas ilícitas

O Gráfico 5 aponta os resultados encontrados em 17 relatórios mensais da CDC
entre junho de 2006 e junho de 2014. Nesta amostra, o número de municípios com
coeficientes de variação de preços abaixo de 0,010 foi, quase sempre, inferior a dez,
com exceção de um único caso em dezembro de 2006, quando foram encontrados 14
munícipios nesta situação. Ou seja, mesmo neste caso extremo, as localidades com baixa
dispersão de preços representaram apenas 2,5% do total da amostra. O Gráfico 6 mostra
a distribuição regional dessas estatísticas, onde se nota que cerca de 60% dos casos
ocorreram nas regiões centro oeste e sudeste. Como são eventos ocasionais, que não
configuram condutas concertadas, isto só indica que, nestas duas regiões, a revenda de
GLP opera, aparentemente, em condições similares àquela situação descrita na teoria
econômica como concorrência perfeita, quando o produto é homogêneo, a oferta atomizada,
e o preço é uniforme. Tais condições também se manifestam nas demais regiões do país,
embora de forma menos nítida.
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estiver abaixo de 0,010 por um período significativo, de pelo menos 24 semanas, isto
revelará um alinhamento de preços. Entretanto, já a partir das primeiras semanas em
que aquele patamar for notado, a Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC) da
ANP registrará o fato em seu relatório mensal. Assim, qualquer tentativa de formação
de cartel será descoberta imediatamente. Todavia, desde a implantação desta rotina, não
houve registro de algum alinhamento de preços que tenha sido consolidado. Cabe notar
ainda que o monitoramento da ANP não inclui condutas unilaterais por razões óbvias: as
condições de concorrência comentadas na seção anterior tornam inviáveis estratégias
baseadas em abuso de posição dominante, como elevação dos custos de rivais e preços
predatórios. No setor de revenda, tais condutas inexistem por definição, porque a oferta
é atomizada. Na distribuição, a rivalidade entre as firmas líderes é intensa, nenhuma
delas detém posição dominante em qualquer estado da Federação, e os dados divulgados
continuamente pela ANP asseguram a transparência do mercado.
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Desde 2001, a ANP analisa regularmente o comportamento dos preços de GLP
em 555 municípios, com o objetivo de identificar eventuais condutas concertadas. A
metodologia usada consiste em calcular, a cada semana, os coeficientes de variação
dos preços nos municípios da amostra.2 Se o coeficiente de um determinado município
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2. O coeficiente de variação de uma série é uma medida de dispersão que é obtida dividindo-se o desvio-padrão pela média.

Gráfico 5: Municípios com baixa dispersão de preços
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Gráfico 6: Distribuição regional dos casos
de baixa dispersão de preços
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Quanto ao combate ao comércio informal, a ANP vem dedicando esforços crescentes
nos últimos anos, através de medidas repressivas e de campanhas de esclarecimento
3
sobre os dados causados à sociedade por este tipo de prática. 3 Participam desta
iniciativa outros órgãos, como o Ministério Público, Procon, polícias civil e militar, corpo
de bombeiros, secretarias de fazenda, e entidades privadas como o SINDIGÁS, associações
de revendedores, e empresas distribuidoras de GLP. Em 2010, as ações passaram a
integrar o Programa Gás Legal, gerido por um comitê nacional sediado na cidade do Rio
de Janeiro e por sete comitês regionais distribuídos pelo território nacional.

Conclusão

Em síntese, as evidências discutidas nas seções anteriores não indicam a necessidade
de mudanças nas normas definidas pela Portaria n o 297/03 e a Resolução no 15/05. Como
vimos, o aprimoramento do atual marco regulatório depende, essencialmente, de dois tipos
de providências: [a] a continuidade dos esforços da ANP no combate à clandestinidade
– que certamente continuarão na agenda de prioridades no futuro previsível – porque a
superação deste desafio não comporta expedientes imediatistas, mas depende de uma
ampla gama de fatores que abrange não apenas a modernização da infraestrutura de
transportes do país, mas também a mudança de hábitos culturais da população; [b] a
eventual mudança na política de preços do GLP praticada pela Petrobras, cujas distorções
poderiam ser sanadas através da introdução de um subsídio direto aos consumidores
de baixa renda.
De fato, a criação de restrições às transações entre revendedores ou à verticalização
das distribuidoras seria conflitante com os dois critérios de racionalidade econômica
referidos na introdução deste trabalho. A rigor, tais restrições apenas gerariam uma regra
adicional a ser fiscalizada pela ANP, sem produzir qualquer consequência mensurável
sobre a atuação dos agentes clandestinos. Além disso, implicariam um retrocesso aos
padrões ineficientes de regulação que vigoraram neste setor no século passado, cujos
defeitos foram finalmente corrigidos – após um difícil período de transição na década
de 1990 – pelas normais atuais da ANP.
Segundo os padrões contemporâneos, a regulação das atividades de distribuição e
revenda de GLP é necessária – exclusivamente – por dois motivos: [i] o manuseio impróprio
deste produto pode gerar riscos à segurança pública; e [ii] sua qualidade não é visível
ao consumidor final no ato da compra. Se essas duas características não existissem,

3. Tais campanhas procuram mostrar que, por se tratar de um de um produto cuja qualidade não é visível ao consumidor no ato da
compra e cujo manuseio inadequado pode provocar acidentes sérios, a presença de agentes não qualificados no mercado de GLP
constitui um risco permanente à segurança pública. Ademais, tal como em qualquer ramo de atividade, o comércio informal implica
evasão de impostos, distorce as condições de concorrência e prejudica as empresas legalmente estabelecidas.

Regulação do setor de GLP no Brasil

5.
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Segundo informações disponíveis no site da Agência em 13/10/14, entre janeiro
e julho deste ano, foram realizadas 21 forças-tarefas em 12 estados brasileiros, que
permitiram fiscalizar 1.002 agentes regulados, entre postos revendedores de combustíveis,
revendas de GLP, distribuidores de líquidos e caminhões-tanque. O planejamento destas
ações tem sido feito a partir de vetores de inteligência, com destaque para as denúncias
recebidas pelo Centro de Relações com o Consumidor (CRC), as informações fornecidas
por outros órgãos públicos, e aquelas advindas de parcerias com a sociedade civil, como
o Programa Gás Legal.
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Um desafio enfrentado recorrentemente por agências reguladoras em diversos
países é o de lidar com as tentativas de captura por entes regulados (Baumol e Ordover,
1985; Laffont e Tirole, 1993). Um dos expedientes usuais é o de solicitar a reserva de
nichos de mercado para determinadas empresas, com base em alegações variadas,
como geração de economias de escala, segurança no abastecimento, melhores condições
para atender ao consumidor, etc. Outra demanda é a de impor restrições à atuação de
grandes firmas, a fim de proteger os competidores mais frágeis. Em geral, as autoridades
respondem a tais tentativas de captura com o lema rotineiro: o objetivo da lei antitruste
e das normas de regulação econômica é proteger a competição, não os competidores. No
atual debate sobre o setor de GLP, este lema é – uma vez mais – pertinente.
É útil recordar que, em dezembro de 1976, a pretexto de assegurar a modicidade
dos preços e a segurança no abastecimento, o CNP editou um conjunto de normas que
foi denominado de “Sistema de Distribuição de GLP” (Resolução no 13, de 24.12.76). Além
de intervir arbitrariamente em diversos aspectos da gestão das empresas do setor, como
as rotinas contábeis, o controle de estoques, os vínculos compulsórios de exclusividade
entre distribuidoras e revendedores, a localização dos estabelecimentos, etc., aquele
sistema tornou-se notável por ditar regras cuja fiscalização era impossível. Um dos
exemplos extremos eram as condições de entrega do botijão de gás ao consumidor
final, que incluíam:
i.

a periodicidade da entrega regular (superior, no mínimo, a 22dias);

ii.

o tipo e a quantidade de recipientes desejados pelo consumidor (limitada a duas
unidades pordomicílio);
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Um ponto estabelecido na literatura econômica, e ratificado em mais de um século
de jurisprudência internacional, é o de que a integração vertical só constitui uma questão
antitruste quando um monopolista nacional vende seu produto a empresas não integradas
verticalmente num mercado a jusante, onde aquele monopolista também opera. Neste
caso, o monopolista é estimulado a abusar de sua posição dominante, a fim de prejudicar
e/ou eliminar seus concorrentes no mercado a jusante (Economides, 1998; Beard e outros,
2001; Rey e Tirole, 2006). Ora, esta situação não se aplica, nem remotamente, ao setor
de GLP. Por um lado, a competição é intensa entre as distribuidoras, e nenhuma delas
teria poder para impor unilateralmente condutas oportunistas no setor de revenda,
onde atuam cerca de 60 mil firmas. Por outro lado, devido à complexidade da logística
de distribuição – onde o produto é engarrafado em 52 localidades e vendido em 5.560
municípios – seria antieconômico integrar verticalmente as atividades de distribuição
e revenda numa única empresa. Assim, a estratégia empresarial mais conveniente para
uma distribuidora é a de estabelecer uma rede nacional de revendedores. Entretanto,
em circunstâncias excepcionais, como, por exemplo, em locais próximos às unidades
de engarrafamento, a venda direta ao consumidor final pode ser mais eficiente. Isto
não significa, obviamente, que o mercado de revenda seja um foco relevante para estas
empresas. Atualmente, tais operações representam menos de 5% do consumo de GLP no
país. Vedar esta prática seria irracional.

O Atual Marco Regulatório do Setor de GLP: Uma Avaliação

o poder público poderia tratar este setor de forma similar à de outras indústrias que
fabricam bens envasilhados, como bebidas, cosméticos e detergentes.
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iii.

os prazos para a entrega eventual (máximo de 24 horas após a solicitação do
consumidor, “desde que o domicílio seja acessível por viaturaautomotiva”);

iv.

a forma (sic) do pedido eventual, que poderia ser feito por escrito, por telefone
ou pessoalmente, e deveria constar o nome e endereço doconsumidor;

v.

as razões da eventual interrupção da entregadomiciliar.

Aquele estilo de regulação não era, evidentemente, a solução mais adequada
para o setor, mas refletia a mentalidade da época e a natureza dos instrumentos de
intervenção do Estado então disponíveis no país. Entretanto, se as preocupações com os
custos sociais da regulação tivessem disciplinado as ações do CNP, teria sido possível
buscar um conjunto alternativo de normas que visasse preservar – tal como ocorre hoje
em dia – a liberdade de iniciativa, a estabilidade dos preços domésticos e os requisitos
de segurança do sistema de distribuição e revenda de GLP.

Beard, T. Randolph, David Kaserman, e John Mayo. 2001. “Regulation, Vertical Integration
and Sabotage”, Journal of Industrial Economics, Vol. XLIX, pp. 319-333.
Economides, Nicholas. 1998. “The Incentive for Non-Price Discrimination by an Input
Monopolist”,
International Journal of Industrial Organization, Vol. 16, pp. 271-284.
Esteves, Heloisa Borges Bastos, Lúcia Maria Navegantes de Oliveira Bicalho e Maria
Tereza Alves de Oliveira Filha. 2009. A Diferenciação de Preços na Comercialização de
GLP: Um Problema Regulatório ou de Política Pública?, Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis, Rio de Janeiro (www.anp.gov.br).
Laffont, Jean-Jacques, e Jean Tirole. 1993. A Theory of Incentives in Procurement and
Regulation, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Rey, Patrick, e Jean Tirole. 2006. “A Primer on Foreclosure”, Working Paper, University
of Toulouse.
Tavares de Araujo Jr., José. 2007. “A Regulação do Setor de GLP no Brasil”, Revista do
IBRAC, Vol. 14, nº 1, São Paulo.

José Tavares de Araujo Jr. é doutor em economia pela
Universidade de Londres e sócio da Ecostrat Consultores.

Voltar ao índice

Regulação do setor de GLP no Brasil

Baumol, William, e Janusz Ordover. 1985. “The use of Antitrust to Subvert Competition”,
Journal of Law & Economics, Vol. XXVIII, maio.

O Atual Marco Regulatório do Setor de GLP: Uma Avaliação

Referências

160

Voltar ao índice

2014

Parecer Nº 73/2014/PFANP/PGF/AGU – análise da
minuta de resolução
(Obs: conteúdo reproduzido como fac-símile)















          




           

          
             
          
         
            





           










          

Parecer Nº 73/2014/PF- ANP/PGF/AGU – análise da minuta de resolução









           


             
            

              



Regulação do setor de GLP no Brasil

           

162





           






              


           


             



            
         





            


                


               
            
             
             

Parecer Nº 73/2014/PF- ANP/PGF/AGU – análise da minuta de resolução



              
             



            




Regulação do setor de GLP no Brasil





163




           





            













           
              
              
             
          




             

             





        


               
           






Parecer Nº 73/2014/PF- ANP/PGF/AGU – análise da minuta de resolução

          

             


           

            




Regulação do setor de GLP no Brasil

              

           




164





          

          
























          
           
            












Parecer Nº 73/2014/PF- ANP/PGF/AGU – análise da minuta de resolução



Regulação do setor de GLP no Brasil



165

Voltar ao índice

Voltar ao índice

2014

Regulação: é preciso
dar voz aos consumidores
Daniel Braga

A Regulação é uma modalidade de intervenção governamental na esfera privada que
vem ganhando cada vez maior importância nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
A opção pelo Estado Regulador flexibiliza, de certa forma, a rigidez da modelagem de
divisão de poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) com competências típicas e
praticamente exclusivas.E constitui uma das respostas à incapacidade do Estado de
atender às necessidades normativas decorrentes das rápidas modificações sociais e
econômicas que acontecem na sociedade atual.

Se, no processo democrático puro, a melhor decisão é a da maioria, independentemente
de ser a tecnicamente melhor, no processo decisório da regulação a melhor decisão deve
ser a que se apresentar fundamentada nas melhores bases técnicas e encontrar respaldo
nas audiências públicas.
No caso das agências reguladoras federais brasileiras, os mecanismos de
consulta popular já são utilizados há algum tempo. Tornou-se comum que deles
tomem parte os agentes econômicos ou representantes de grupos de interesse mais
diretamente afetados pela regulação. A participação desses grupos de interesses
se dá para atingir objetivos diversos, todos eles a priori legítimos, como ocorre em
qualquer processo democrático.
Entretanto, o grupo de interesses que talvez seja o mais interessado e afetado por
toda e qualquer norma regulatória – os consumidores -, raramente faz-se representar
nessas consultas e audiências públicas. Isto não ocorre por falta de vontade dos entes
reguladores, mas, talvez, porque a sociedade, infelizmente, não tem a cultura ou mesmo
a capacidade de se organizar e tomar parte nesses processos decisórios. Esta não é uma
crítica, apenas uma constatação de uma dinâmica normal. Os setores mais organizados
representam-se de maneira mais eficaz e, assim, seus pleitos são mais bem compreendidos
pelos elaboradores das normas, legais ou infra-legais. Por isto, a questão que colocamos
aqui é: como dar voz aos “Consumidores” nesse processo?
Em 19 de novembro de 2013, o Ministério Público de Defesa do Consumidor de
Minas Gerais, em uma bela iniciativa, realizou uma Audiência Pública para debater
possíveis propostas de melhoria para o setor de Gás LP. Foram convidados diversos
representantes do setor, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), lideranças da revenda, distribuidoras, Corpo de Bombeiros e fabricantes de
equipamentos ainda inexistentes no Brasil, dentre outros. Desses debates surgiram
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atos legislativos encontram legitimidade no voto popular e têm suas balizas definidas pela
Constituição Federal, os atos regulatórios possuem competência formal definida através
das leis de criação dos entes reguladores e devem ser sustentados por argumentos
e estudos técnicos, bem como pelos mecanismos de consulta popular (Audiências e
Consultas Públicas). Se isto não ocorrer, os atos regulatórios serão inválidos, por ausência
de legitimidade técnica e política.
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Os entes reguladores exercem uma modalidade de competência quase legislativa,
na medida em que criam e extinguem certos direitos e obrigações em suas respectivas
esferas de competências técnicas regulatórias. Esses entes são, todavia, vinculados ao
Poder Executivo, e, assim, por essência, não têm competência para legislar.Enquanto os
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como “propostas” de inovação a criação de uma modalidade de revendedor de Gás LP
“bandeira branca” e de venda de Gás LP de forma fracionada.A ANP, através de seus
representantes, posicionou-se sabiamente no sentido de que as normas que regulam
as atividades de Revenda e Distribuição seriam objeto de revisão ao longo do ano de
2014, mais especificamente no 2o semestre, e que, desta forma, todas as propostas de
modificação poderiam ser estudadas a seu tempo.
De nossa parte, vemos nas duas propostas consequências indesejadas para os
consumidores. Sem procurar ser exaustivos, destacamos, no caso dos revendedores
“bandeira branca”, desvantagens potenciais para os consumidores, especialmente em
relação ao pós-venda e à assistência técnica ao produto (opinião compartilhada com
organismos de defesa dos consumidores que já se manifestaram nesse sentido).

Foi contratada uma empresa de pesquisas de grande renome no Brasil. Os
conceitos foram construídos em conjunto com os representantes da ANP. O conceito
do Posto Revendedor de Gás LP “bandeira branca” é o revendedor que revende
recipientes transportáveis de qualquer marca, sem ter vínculo contratual com nenhuma
delas. O projeto de enchimento total ou parcial dos recipientes transportáveis consiste,
basicamente, em um veículo que circula enchendo os recipientes dos consumidores.
Os resultados da pesquisa trouxeram uma gama infinita de perspectivas e
oportunidades, mas, de uma forma geral, um aspecto que pareceu muito positivo para o
setor de distribuição foi o quão positivamente o consumidor percebe o serviço prestado
com a entrega dos recipientes do Gás LP porta a porta e a qualidade do produto,
especialmente quando comparado com outros serviços em grande escala utilizados.
Curiosamente, o Gás LP fica bem à frente dos bancos, das telefônicas, das empresas de
seguro e das empresas de TV por assinatura. O consumidor confirmou claramente como a
confiança, muito atrelada à marca, está relacionada no seu processo decisório,
superando, em muito, fatores percebidos por muitas pessoas como prioritários, como
o preço, por exemplo.
Já em relação aos conceitos testados a empresa de pesquisas adotou a
sistemática de lançá-los como se fossem novos produtos/serviços. Naturalmente,
a questão de ser uma novidade cria uma atratividade, mas, em ambos os casos,
n os p a r â m et ros té c n i cos a d ota d os p e l a e m pres a d e p es q u i s a , os prod u tos /
s er v i ços n ã o a t i n g i ra m os n í ve i s re co m e n d a d os p a ra i m p l e m e n ta ç ã o.
Segundo a indicação dos critérios da empresa de pesquisa, o recado dado pelos
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Como o debate levado a efeito trouxe teses e antíteses, todas baseadas em
visões que praticamente desconsideravam os desejos reais dos consumidores, já que
estes, mais uma vez, não estavam presentes, o Sindigás propôs-se e se comprometeu
com a realização de uma pesquisa de opinião junto a uma amostra representativa
de consumidores de Gás LP, analisando seus anseios, percepções sobre o serviço
prestado e, sobretudo, sobre os dois conceitos propostos naquela Audiência Pública:
Posto Revendedor de Gás LP “Bandeira Branca”; enchimento total ou parcial, porta a
porta, dos recipientes de Gás LP.
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No caso da venda fracionada, vemos, além de inconsistências econômicas do
projeto, também um sensível aumento no potencial de fraudes, com enchimento a menor
dos recipientes, bem como incentivos à venda irregular de recipientes de Gás LP, que
poderiam ser enchidos total ou parcialmente em caminhões e comercializados sabe-se
lá de que forma.
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consumidores foi: “Vocês podem oferecer isto, acho até legal, eventualmente posso
experimentar, mas, podendo optar, não comprarei meu Gás LP desta forma”.
É claro que uma pesquisa de opinião tem sempre uma visão de marketing, disto não
pretendemos nos afastar, mas, dadas as circunstâncias já citadas – os consumidores não
conseguem participar efetivamente dos processos de consulta – surge um questionamento:
Como deve reagir o organismo regulador? Não temos esta resposta, nem nos cabe dá-la,
mas nosso entendimento é de que esta pesquisa tem grande valor cientifico. Acreditamos
que, de alguma forma, trata-se de uma forma – que consideramos legítima – de se
consultar o “Consumidor”, e a expressão deste, neste caso foi: “Não introduzam estas
novidades, elas não nos interessam”.

Daniel Braga é advogado do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás, em 16.09.2014.
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O sinal do consumidor foi dado. Ele demonstra que não tem real interesse
em nenhuma dessas duas modalidades de comercialização de Gás LP. A hora é de
avaliar com profundidade outros aspectos, como os riscos e impactos econômicos a
elas associados.
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Detendo-se sobre os resultados da pesquisa, verifica-se que os fatores de rejeição
mais importantes, sob o ponto de vista do Consumidor, estão ligados a questões relacionadas
à assistência técnica, pós-venda, garantia de qualidade, garantia de quantidade e
segurança. Como o novo é sempre atrativo, há alguma tendência inicial em valorizar
essas propostas, mas a rejeição está ligada aos fatores mais importantes na regulação de
combustíveis: controle de qualidade, quantidade, garantia de abastecimento, segurança
e rastreabilidade das responsabilidades ao longo da cadeia.
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Antitruste e Regulação
no Setor de GLP
José Tavares de Araujo Jr.

1.

Introdução1

Após uma série de medidas graduais tomadas ao longo de seis anos, os preços
ao consumidor de gás liquefeito de petróleo (GLP) foram finalmente liberados no Brasil
em novembro de 2002, encerrando uma experiência de quase meio século de controles
governamentais. Os anos seguintes registraram o início de um novo padrão de competição
no setor de distribuição deste produto. Entre 2003 e 2011, os preços reais caíram 15% e
os índices de segurança no abastecimento foram muito superiores àqueles observados
na década anterior.2 Apesar destes evidentes sinais de sucesso, o regime de liberdade de
preços também foi marcado por várias anomalias, como denúncias de cartel, crescimento
do comércio informal, decisões questionáveis do judiciário e legislações estaduais
conflitantes com as normas da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Este artigo discute as irregularidades acima e os instrumentos que poderão
corrigi-las. A seção 2 descreve um dos casos de cartel que estão sendo investigados
pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça3 e aponta o caráter

2.

O caso de Recife

Em 01/06/2011, a SDE instaurou o Processo Administrativo 08012.007196/200982 para averiguar a prática de cartel na cidade de Recife por parte do Sindicato
dos Revendedores de GLP do Estado de Pernambuco (Sinregás), que supostamente
havia fixado o preço do P-13 em R$ 38,00. Entre maio e setembro de 2009, o preço
médio ao consumidor desse produto naquela cidade havia subido de R$ 30,70
para R$ 38,18. Em 05/08/2009, o programa Ronda Geral, da TV Tribuna de Recife,
divulgou uma nota do Sinregás admitindo a coordenação dos preços, bem como
uma entrevista com um revendedor sobre a formação do cartel. Além disso, a SDE
levantou outras evidências, como atas de assembleias do sindicato, notas fiscais e
depoimentos derevendedores.
Conforme mostra o gráfico 1, os coeficientes de variação dos preços declinaram
acentuadamente a partir de maio, estiveram abaixo de 0,010 entre novembro de 2009 e

1. O autor agradece a ajuda de Felipe Maya, do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes), e Daniel Braga, do
Sindigás, no levantamento e elaboração dos dados discutidos neste trabalho.
2. Conforme mostram os dados disponíveis no site da ANP (www.anp.gov.br), entre janeiro de 2003 e janeiro de 2011, a média
nacional dos preços nominais do botijão de 13 kg (P-13) subiu de R$ 29,35 para R$ 38,34, ou seja, 30%, enquanto que a inflação
medida pelo IPCA neste período foi de 54% (www.ipeadata.gov.br).
3. A SDE e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda integram o Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência (SBDC), cujo órgão central é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica(CADE).

Regulação do setor de GLP no Brasil

A seção 3 comenta a evolução do comércio informal e as medidas que estão sendo
tomadas para combatê-lo. A seção 4 mostra alguns exemplos de situações que afrontam a
autoridade da ANP e distorcem as condições de concorrência. A seção 5 analisa a função
da marca neste mercado e critica os procedimentos usados pela ANP no credenciamento
de revendedores. A seção 6 conclui.
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paradoxal destes casos.
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janeiro de 2010, e retornaram a níveis normais nos meses seguintes.4 Segundo ametodologia
usada pela ANP para monitorar o mercado de combustíveis, o patamar de 0,010 revela
um alinhamento de preços quando se mantém por um período significativo, de pelo
menos 24 semanas (ANP, 2010). Assim, aparentemente, o Sinregás tentou formar um
cartel, mas não conseguiu sustentá-lo.

Gráfico 1: Coeficiente de Variação dos Preços de GLP em Recife
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Devido à intensidade do processo de competição no estado de Pernambuco, onde
operam atualmente seis empresas distribuidoras e cerca de 1500 revendedores, os
preços de GLP em Recife normalmente são inferiores à média nacional, como indica
o gráfico 2. Além disso, cabe notar que os preços foram crescentes no país inteiro ao
longo do ano de 2009 e se tornaram estáveis no ano seguinte. Tal evolução pode ser
explicada, em grande medida, pela pressão dos custos de transporte, que haviam subido
quase 15% entre 2007 e 2009 (Tavares, 2009). Em Recife, a elevação dos preços foi
superior à média nacional durante segundo semestre de 2009, talvez devido à ação do
SINREGÁS, mas declinaram rapidamente a partir de janeiro de 2010. Em suma, ainda
que a tentativa de formar um cartel não tivesse ocorrido, os preços iriam registrar
algum crescimento naquela cidade em 2009.
Segundo a SDE, em 2009, existiam 129 revendedores de GLP autorizados a
operar em Recife, 5 que é uma das 555 cidades do país cujos preços são monitorados
semanalmente e divulgados no site da ANP. Cartéis são, obviamente, inviáveis em
mercados com estes níveis de atomicidade e transparência. Qualquer alinhamento de
preços será rapidamente percebido pela Agência, e coibido pela autoridade antitruste
se for persistente. Além disso, a colusão de preços só é sustentável quando o número
de firmas é pequeno e as barreiras à entrada no mercado são elevadas. Nenhuma
destas condições se aplica à revenda de GLP.

4. O coeficiente de variação de uma série é uma medida de dispersão que é obtida dividindo-se o desvio-padrão pela média.
5. Este número pode estar subestimado, porque, segundo o Sindigás, existiriam 172 revendedores credenciados nesta cidade em
junho de 2011.
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Gráfico 2: Evolução do Preço Final do P-13:
Março de 2009 – Dezembro de 2010
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3.

O comércio informal

Desde meados da década de 1950, quando o consumo de GLP começou a se
difundir no Brasil, o comércio informal tem sido objeto de preocupação das autoridades
governamentais. Por se tratar de um produto cuja qualidade não é visível ao consumidor
no ato da compra e cujo manuseio inadequado pode provocar acidentes sérios, a presença
de agentes não qualificados neste mercado constitui um risco permanente à segurança
pública. Ademais, tal como em qualquer ramo de atividade, o comércio informal implica
evasão de impostos, distorce as condições de concorrência e prejudica as empresas
legalmente estabelecidas.
Nas décadas de setenta e oitenta, o governo procurava coibir o comércio informal
através de um amplo aparato burocrático comandado pelo Conselho Nacional do
Petróleo (CNP), cujas normas determinavam os procedimentos a serem obedecidos
em todas as etapas do processo de abastecimento, distribuição e revenda de GLP
no território nacional. Em 24.12.76, estas normas foram consolidadas na Resolução
n o 13 do CNP, que criou o “Sistema de Distribuição de GLP”. Além de fixar as metas
anuais de produção e importação de GLP a serem realizadas pela Petrobras, o CNP
controlava: os preços e as margens de comercialização das distribuidoras e dos

6. Entre os casos anteriores, alguns foram arquivados por falta de provas e outros ainda estão em andamento. Até o presente, o
único processo que resultou em condenação foi o do Triângulo Mineiro (08012.006019/2002-11), julgado pelo CADE em 10.07.08. As
representadas foram punidas com a pena mínima de 1% do faturamento em 2001, ano em que teria ocorrido a tentativa de formar
um cartel que, tal como nos demais casos, não chegou a produzir efeitos. Entretanto, a pena foi aplicada porque, no entendimento
do CADE, o conluio foi comprovado.
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o funcionamento deste mercado no passado recente tem sido prejudicado por três
fatores importantes: o comércio informal, as intervenções indevidas de outros órgãos
nas condições de concorrência e a violação dos direitos de propriedade das empresas
distribuidoras de GLP.
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A despeito de sua insensatez, a conduta do Sinregás não foi o primeiro incidente
deste gênero ocorrido no setor de GLP desde a implantação do atual regime de liberdade
de preços.6 Logo, é pertinente discutir a origem destas anomalias. Como veremos adiante,
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revendedores; os requisitos de segurança para manuseio, armazenagem e transporte;
as transferências efetuadas pelas distribuidoras aos revendedores; e as condições
de entrega do produto ao consumidor final (Tavares, 2007).

Os objetivos da Portaria MINFRA nº 843 eram os de reduzir o dispêndio de
recursos públicos que o regime anterior acarretava, e preservar, através de normas mais
flexíveis, a liberdade de iniciativa, a estabilidade dos preços domésticos e os requisitos
de segurança do sistema de distribuição de GLP. Contudo, a realização destes objetivos
iria depender de outras reformas mais amplas que foram implantadas gradualmente
no Brasil durante a década de 1990. Tais reformas incluíram a restauração do padrão
monetário nacional através do Plano Real, a Lei nº 8884/94, que transformou o CADE
em autoridade antitruste efetiva, e a Lei nº 9478/97, que flexibilizou o monopólio
da Petrobras e criou a ANP.
Assim, o período compreendido entre a extinção do CNP e a criação da ANP
foi marcado pelas distorções típicas em situações de vácuo institucional, quando
os controles da fase anterior já foram parcialmente abolidos e as regras do novo
marco regulador ainda estão por ser definidas. Naquele momento, a combinação
de três fatores estimulava o surgimento de condutas oportunistas no mercado de
GLP: a fragilidade das normas então vigentes, a falta de um órgão técnico capaz de
fiscalizar os requisitos de segurança, e a manutenção dos controles governamentais
sobre as margens de comercialização. Para manter a rentabilidade nestas condições,
algumas firmas passaram a adotar expedientes temerários, que incluíam sonegação
de impostos, desrespeito às normas de segurança, uso de botijões de outras empresas
e montagem de redes informais de revenda. O resultado foi a rápida elevação do
número de acidentes e a deterioração dos padrões de qualidade do setor.
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A maioria das normas contidas na Resolução n o 13 foi alterada no governo Collor,
que extinguiu o CNP em 1990 e, em outubro daquele ano, redefiniu o marco regulador
do setor de GLP através da Portaria n o 843, do antigo Ministério da Infraestrutura
(MINFRA). Foram mantidos, entretanto, o controle de preços, a obrigação de exclusividade
nos vínculos entre distribuidoras e revendedores, e as restrições quantitativas no
suprimento de GLP por parte da Petrobras, embora sob novo formato. A partir de
então, a Petrobras continuou a fixar as quantidades ofertadas no mercado interno,
e cada distribuidora passou a ter acesso a uma quota alocada de acordo com três
parâmetros: o volume de vendas da empresa no período anterior, sua capacidade de
armazenamento e a quantidade de botijões de sua propriedade. Este sistema durou
até 2005, quando foi eliminado através da Resolução nº 15 da ANP.
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Não existem registros sobre a efetividade daqueles controles, nem tampouco
sobre os custos de sua administração, mas, em princípio, não haveria espaço para
o comércio informal naquelas condições. Uma característica importante do sistema
comandado pelo CNP era a de que o foco principal da fiscalização residia nas
empresas distribuidoras, que eram obrigadas a operar com uma rede de revendedores
exclusivos. Dado que os preços e as quantidades eram supostamente monitorados pelo
governo, qualquer anomalia observada no mercado deveria ser corrigida através de
medidas tomadas junto às distribuidoras, que eram responsáveis pela preservação
da qualidade dos botijões até o momento de sua entrega ao consumidor final.
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Nos últimos dez anos, a ANP vem dedicando esforços crescentes para combater o
comércio informal, através de medidas repressivas e de campanhas de esclarecimento
sobre os dados causados à sociedade por este tipo de prática. Participam desta
iniciativa outros órgãos, como o Ministério Público, Procon, polícias civil e militar,
corpo de bombeiros, secretarias de fazenda, e entidades privadas como o Sindigás,
associações de revendedores, e empresas distribuidoras de GLP. Em 2010, as ações
passaram a integrar o Programa Gás Legal, gerido por um comitê nacional sediado
na cidade do Rio de Janeiro e por sete comitês regionais distribuídos pelo território
nacional. Não obstante os resultados já alcançados por este programa, para erradicar
o comércio informal é necessário que a ANP também enfrente dois outros problemas
que serão discutidos nas próximas seções: as intervenções indevidas de outros órgãos
no mercado de GLP e as falhas da atual rotina adotada pela Agência para autorizar
novos revendedores.

4.

Intervenções indevidas no mercado deGLP

Gás umlucro extraordinário de R$ 4,83 em cada botijão de gás revendido pela empresa.
Este lucro advém da diferença entre o preço médio vigente no estado e o valor fixado
pelo judiciário. Dada a evolução posterior do mercado de GLP, o benefício foi crescente
nos dois anos seguintes, tendo chegado a R$ 7,86 em setembro de 2010, conforme mostra
o gráfico 3. Em média, a renda adicional auferida pela Dourado Gás, entre janeiro de
2008 e dezembro de 2010, foi de R$ 6,00 por botijão.
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Atualmente, operam no Piauí quatro empresas distribuidoras (Liquigás, Nacional Gás
Butano, SHV e Ultragaz) e 480 revendedores de GLP. Em janeiro de 2008, o preço médio
de distribuição no estado foi de R$ 28,23, a margem bruta de revenda foi de R$ 7,34,
gerando um preço final ao consumidor de R$ 35,57, segundo os dados disponíveis no
site da ANP. Assim, naquele mês, as medidas acima referidas asseguraram à Dourado
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Em janeiro de 2008, o Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Teresina decidiu fixar
em R$ 23,40 o preço do P-13 vendido pela SHV Gás Brasil Ltda. à Dourado Gás Ltda., sob
o argumento de que aquela distribuidora havia sido incapaz de “explicar as constantes
majorações dos preços do gás em discussão”. Tal decisão foi precedida por uma liminar
que, em 05/09/06, intimou a SHV a manter o fornecimento de GLP à Dourado Gás enquanto
durar o litígio iniciado em 2005 entre as duas empresas.
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Gráfico 3: Margens Brutas de Revenda de P-13 no Piauí
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Gráfico 4: Rentabilidade Adicional da Dourado Gás
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O gráfico 3 descreve dois tipos de desequilíbrios nas condições de concorrência.
Por um lado, no segmento de revenda de GLP, a Dourado Gás tornou-se o agente mais
rentável do estado, ao dispor – graças a uma decisão equivocada do poder judiciário
– de um privilégio inacessível aos seus concorrentes. Por outro lado, no segmento
de distribuição, a SHV perdeu competitividade em relação às demais firmas, ao ser
obrigada a conceder um subsídio permanente àquele revendedor, enquanto que as
outras distribuidoras continuaram a praticar os preços de mercado. O gráfico 4 indica
a magnitude relativa destas anomalias. Desde março de 2008, a Dourado Gás vem
acumulando ganhos extraordinários que, em setembro de 2010, chegaram a188%.
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Ao fixar o preço de apenas um dos 480 contratos de revenda de GLP vigentes no
Piauí, ignorando que os demais agentes continuariam a praticar as cotações de mercado,
o poder judiciário estabeleceu uma situação que implica três tipos de danos à ordem
econômica. Em primeiro lugar, viola o princípio constitucional da livre contratação.
Em segundo, distorce as condições de concorrência nos segmentos de distribuição e
revenda de GLP, ao confiscar receitas da SHV e elevar artificialmente a lucratividade
da Dourado Gás. Em terceiro lugar, legitima uma conduta oportunista que é tratada na
teoria econômica como o problema da extorsão (the hold-up problem).7
O caso de Teresina é apenas uma ilustração de uma série de situações que
afrontam a autoridade da ANP. Outro exemplo recente é a lei 9427, sancionada pelo
governador da Paraíba em 12.07.11, que estabeleceu um marco regulador estadual sobre
a comercialização e condições de armazenagem de GLP, criando normas superpostas e
conflitantes com as da ANP, como a de permitir que as empresas distribuidoras envasem
botijões de outras marcas. No Espírito Santo, este tipo de conflito existe desde 1998,
quando foi editada a lei 5652, que também autoriza o envasamento de outras marcas.
Lamentavelmente, esta lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em 27.09.06, ao julgar a ADI 2359.

Os problemas comentados nesta seção não ameaçam apenas a credibilidade da
ANP, mas também a do CADE, porque falseiam as condições de concorrência na economia.
Assim, é imprescindível uma atuação conjunta dos dois órgãos visando convencer as
demais autoridades de que tais irregularidades prejudicam o interesse público. O exercício
da advocacia da concorrência é um dos papéis importantes do CADE, previsto no art. 7
da lei 8884/94, segundo o qual cabe a este Conselho: “requisitar dos órgãos do Poder
Executivo Federal e solicitar das autoridades dos Estados, Municípios, Distrito Federal
e Territórios as medidas necessárias ao cumprimento desta lei.”

5.

A questão damarca

Desde a abolição dos controles de preços em 2002, o desempenho do setor de
GLP tem sido amparado por dois processos simultâneos: o fortalecimento da ANP como
agência reguladora e o amadurecimento do SBDC na aplicação da lei antitruste. Apesar
das distorções comentadas nas seções anteriores, são inequívocos os avanços alcançados
na formação de um sistema eficiente de distribuição e revenda, capaz de operar com
preços reais declinantes e índices crescentes de segurança no abastecimento deste
produto. Por um lado, através das resoluções 297/03 e 15/05, a ANP implantou um
marco regulador que não gera barreiras artificiais à entrada no setor e não interfere
na gestão das empresas, em contraste com o modelo intervencionista que vigorou nas

7. O problema da extorsão tem sido fonte inspiradora de uma ampla literatura que atualmente abrange diversas áreas, como
organização industrial (Klein, 1996; Holmstrom e Roberts, 1998; Acemoglu e outros, 2002), comércio internacional (Beaudry e Collard,
2004), comércio eletrônico (Tavares, 2002) e teoria dos contratos (Schmitz, 2001).
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do consumidor no momento de sua troca e devolver o valor da massa residual de GLP
que eventualmente ainda exista no vasilhame. Outra proposta é a de introduzir botijões
menores do que o P-13, com cinco ou oito quilos, para, supostamente, ampliar o leque de
escolhas para o consumidor de baixa renda. Na mesma linha, um dos projetos propõe que
os postos de combustíveis automotivos sejam autorizados a recarregar vasilhames de GLP.
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No Congresso Nacional, estão em andamento alguns projetos de lei que pretendem
instituir regras absurdas, como a de obrigar o revendedor a pesar o vasilhame diante
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décadas de 70 e 80 do século passado. Por outro lado, a diligência dos órgãos do SBDC
tem contribuído para mudar a cultura empresarial de um setor que durante quase 50
anos estivera acostumado a funcionar com preços fixados pelo governo.
Além de simplificar as normas de distribuição e revenda, outra função da ANP tem
sido a de assegurar a transparência do mercado através da divulgação na internet de três
conjuntos de dados. O primeiro informa a evolução mensal da estrutura dos preços do P-13
em todos os estados da federação, discriminando: (a) o preço pago pelas distribuidoras à
Petrobras; (b) os impostos federais e estaduais; (d) as margens de distribuição e revenda;
(e) o preço final ao consumidor. O segundo conjunto registra as parcelas de mercado das
distribuidoras em cada estado, e o terceiro monitora semanalmente o comportamento
dos preços em 555 municípios, com base na metodologia já referida na seção 2.

Gráfico 5: Número de Revendedores de GLP Credenciados na ANP
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Dado que GLP é um produto homogêneo cuja qualidade não é visível ao consumidor
no ato da compra, uma empresa distribuidora só é capaz de se distinguir de seus
concorrentes através da qualidade dos serviços que presta ao consumidor. Para fidelizar
seus clientes, a distribuidora precisa investir empublicidade edispor de instrumentospara
monitorar os níveis de eficiência em todas as etapas da cadeia de distribuição: do
momento em que o produto é engarrafado até a entrega do vasilhame na residência do
consumidor. Qualquer falha ocorrida ao longo deste processo poderá afetar a reputação
da marca da distribuidora. Além disso, se a logística de distribuição não estiver sob o
comando da distribuidora, os investimentos em publicidade serão inúteis.
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Entretanto, na contramão destas medidas, a partir de 2003 a ANP passou a adotar
uma rotina de credenciamento de revendedores que é incompatível com o propósito
de promover a competição no setor de GLP. Ao solicitar seu registro, o peticionário
preenche uma ficha onde são listadas as marcas que ele pretende comercializar, mas a
Agência não averigua se os proprietários daquelas marcas concordam em transacionar
com aquele agente. O resultado dessa rotina foi o de promover a proliferação dos
chamados revendedores multibandeiras, que atualmente já representam 25% do total
de revendedores, como mostra o gráfico 5.
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Sob a ótica do processo de competição, o desrespeito às marcas das distribuidoras
constitui uma irregularidade tão séria quanto o comércio informal, as intervenções
descabidas do judiciário, e as leis estaduais que afrontam a autoridade da ANP. Todas
essas anomalias prejudicam o principal mecanismo de mercado que protege o consumidor
de GLP, que é o interesse das distribuidoras em promover a reputação de suas respectivas
marcas. Entretanto, ao contrário das demais distorções, cuja superação é complexa,
os problemas criados pela rotina de credenciamento da ANP podem ser resolvidos
rapidamente. Basta que a Agência obedeça à lei 9279/96 quando receber a petição de
um novo revendedor de GLP, perguntando às distribuidoras ali citadas se elas pretendem
operar com aquele agente.

6.

Conclusão

Algumas das imperfeições ainda existentes no mercado de GLP, como as tentativas
de formar cartéis e o comércio informal, são heranças do ambiente de incertezas que
vigorou no setor durante a década de 1990. É provável, contudo, que esses problemas
desapareçam no médio prazo, devido a um conjunto de fatores institucionais consolidados
nos últimos anos, como a transparência do mercado assegurada pela ANP, a atuação do
SBDC no combate a condutas anticompetitivas, os manuais de conformidade antitruste
editados pelas principais empresas distribuidoras e pelo Sindigás, e o Programa Gás
Legal. Mas a superação de outras distorções – como as intervenções indevidas do

8. A propriedade da marca, bem como o direito de zelar por sua reputação e integridade material, são protegidos por tratados
internacionais desde a Convenção de Paris de 1883, que instituiu a União da Propriedade Industrial. No Brasil, tais princípios foram
incorporados à Constituição de 1946, mantidos em seu Artigo 5 na reforma de 1988, e regulamentados através da Lei nº9279/96.
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Até 2003, os vínculos de exclusividade entre distribuidoras e revendedores eram
compulsórios. Esta regra era um dos poucos instrumentos remanescentes do modelo de
intervenção estatal que vigorou no setor de GLP nas décadas de 1970 e 1980. Tal como
outros atributos daquele modelo, os vínculos compulsórios implicavam um controle
burocrático supérfluo, porque os contratos de exclusividade constituem uma característica
natural do setor, já devidamente protegida pela legislação de propriedade industrial e
pela jurisprudência antitruste internacional (Tavares, 2010). Sob este aspecto, a Portaria
297 significou um avanço, ao simplificar as normas do marco regulador. Entretanto, a
partir dai a ANP continuou a interferir indevidamente nas relações entre distribuidoras
e revendedores, mas, desta vez, na direção oposta: ao invés de impor um controle inútil,
passou a adotar uma rotina ilegal.8
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Devido à complexidade da logística de distribuição, seria antieconômico integrar
verticalmente as atividades de distribuição e revenda numa única empresa, com unidades
de engarrafamento localizadas em algumas cidades e pontos de venda espalhados
pelo território nacional. Assim, a estratégia de competição mais conveniente para uma
distribuidora é de estabelecer uma rede de revendedores exclusivos. Esta opção constitui
uma solução intermediária entre a integração vertical e a simples terceirização de
atividades. Por um lado, os acordos de exclusividade com os revendedores permitem
que a distribuidora mantenha um grau de comando sobre a cadeia produtiva que é
equivalente ao da integração vertical, sem os custos associados à imobilização de capital.
Por outro lado, tais acordos oferecem a flexibilidade da terceirização, sem o principal
risco inerente a esta opção, que é o de provocar a queda de qualidade dos serviços
oferecidos ao consumidor e, portanto, prejudicar a marca e outros ativos que promovem
a reputação da distribuidora.
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judiciário no mercado de GLP e as leis estaduais ou federais que ignoram as normas da
ANP – requerem iniciativas que deveriam ser tomadas pela Agência em articulação com
o CADE, posto que os eventos comentados na seção 4 também podem ser descritos como
violações da lei antitruste estimuladas por órgãos públicos e, portanto, são passíveis
de enquadramento no art. 7 da lei 8884/94. Por fim, como vimos na seção 5, dentre as
falhas atuais do mercado de GLP, a única que já poderia ter sido eliminada pela ANP é
aquela advinda da proliferação de revendedores multibandeiras.
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Mercado residencial
de Gás LP: um modelo
para o mundo
Sergio Bandeira de Mello

O Brasil é o país do futebol movido a Gás LP. Pode-se dizer, sem exageros, que
nenhuma outra fonte de energia chega perto pelo alcance, capilaridade, importância e
especialmente confiabilidade. O botijão e o brasileiro formam uma parceria inseparável,
sancionada por mais de 182 milhões de corações. Como a seleção canarinho, o energético
é uma unanimidade, capaz de unir regiões tão longínquas e classes sociais tão díspares.
É o Gás LP que encurta distância em um país recheado de contrastes e que tem pressa
em buscar soluções criativas e sustentáveis para o seu crescimento.

O Gás LP ultrapassou todas as fronteiras convencionais, deixando de ser uma
simples fonte de energia para se transformar em fonte de riqueza e de progresso para
mais de 53 milhões de lares brasileiros. Essa verdadeira saga da indústria da energia,
ancorada em regulações bem definidas, virou um padrão de referência no 24º Fórum
Mundial de Gás LP, em Doha, em setembro, quando o mercado residencial brasileiro de
Gás LP foi elevado a um modelo a ser seguido.
Tal notabilidade foi conferida pela Nigéria, o maior produtor de petróleo do
continente africano e que tem apenas 5% de participação desse energético em sua matriz
energética residencial. O país enfrenta o desafio de tentar ampliar a fatia do produto
para consumo domiciliar, reduzindo principalmente o uso da lenha, que representa 56%,
e do querosene, que alcança 27%. A Nigéria, como o Brasil, vem experimentando taxas
de crescimento expressivas nos últimos seis anos, acima dos 5% ao ano, e busca, desta
forma, diversificar sua matriz energética para fazer frente à demanda de investimentos
puxada pela indústria do petróleo.
O mercado doméstico brasileiro de Gás LP é tido como uma referência a ser
alcançada pela Nigéria, segundo o conselheiro da World LP Gas Association (Associação
Mundial de Gás LP) e diretor de Engenharia e Tecnologia da Nigerian National Petroleum
Corporation, Adebayo Ibirogba, principalmente pela eficiência na cobertura de um
território de dimensões continentais e pelo fato de o Gás LP ser consumido pela quase
totalidade da população, nas mais diversas camadas sociais. Durante sua palestra no
24º Fórum Mundial de Gás LP, o executivo mencionou apenas o Brasil como um exemplo
de eficiência a ser perseguido na íntegra, um modelo que a Nigéria sonha reproduzir.
Modelo esse que só é possível graças ao trabalho incansável das Distribuidoras e de
seus parceiros revendedores de Gás e ao profissionalismo e interesse da ANP – Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que tem como principal objetivo
aperfeiçoar o mercado e garantir ao consumidor condições mais vantajosas e seguras.
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citar duas que são bastante emblemáticas – o Programa Nacional de Requalificação
de Botijões, para requalificar os recipientes e retirar de circulação aqueles que não
têm mais condições de transportar o produto; e o Programa Gás Legal, voltado para o
aumento da conscientização do consumidor quanto aos cuidados na compra do produto
e o aumento da fiscalização para reduzir a informalidade no setor.

Mercado residencial de Gás LP: um modelo para o mundo

Ao longo de décadas, o setor passou por grandes mudanças que fizeram do país
o sexto maior mercado domiciliar de Gás LP do mundo. Ajudou de forma superlativa na
inclusão social. Nenhuma outra fonte de energia é tão barata e universal. Adicione-se
a isso as inovações tecnológicas e aperfeiçoamentos. A lista de ações é longa, mas vale

182

As bases dessa trajetória de sucesso estão firmemente alicerçadas em uma atuação
sempre vigorosa e de grande qualidade e precisão técnica da ANP. Sabemos que o papel
regulatório e de fiscalização da ANP criou o ambiente propício para que hoje o Brasil
atingisse esse invejável patamar de qualidade internacional, que se reflete em valores
como mercado livre, qualidade de produto, ampla capilaridade de abastecimento, serviço
técnico proficiente, investimentos em manutenção e segurança, capacitação constante
da sua força de trabalho e tantas outras premissas de bom atendimento ao consumidor
que este setor busca cultivar.
Sabemos ainda que é preciso melhorar sempre. É dever da indústria do Gás
LP trabalhar incansavelmente para fortalecer este mercado, imprimir cada vez mais
qualidade aos nossos padrões e ampliar os benefícios aos consumidores dos mais
diferentes segmentos. Mas também é primordial reconhecer o valor desse setor e o
papel inestimável da ANP em todo esse processo de importantes transformações que
fazem do mercado brasileiro de Gás LP o sexto maior do mundo no segmento domiciliar.
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Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás, em 04.11.2011.

Mercado residencial de Gás LP: um modelo para o mundo

E ainda como indício de que trilhamos o rumo certo, vale destacar que mais uma
vez, no relatório de 2011, a fundação Procon-SP mostrou, novamente que o Gás LP não
consta sequer entre as 50 maiores fontes de queixas do consumidor, apesar de sua
inigualável capilaridade.
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O Papel da Marca
no Setor de GLP
José Tavares de Araujo Jr.

1.

Introdução

A partir da Revolução Industrial do final do século XVIII, a marca passou a
desempenhar um papel central nas transações econômicas do mundo contemporâneo,
que é o de identificar a origem dos bens e serviços oferecidos no mercado. Do lado da
demanda, a marca reduz assimetrias de informação no ato da compra, e constitui uma
referência para as decisões do consumidor, que poderá rever sua escala de preferências
a cada transação. Do lado da oferta, ela funciona como um instrumento de competição
entre firmas que procuram preservar suas posições de mercado através de investimentos
em reputação e na fidelização de clientes.

No plano jurídico, a propriedade da marca, bem como o direito de zelar por sua
reputação e integridade material, são protegidos por tratados internacionais desde a
Convenção de Paris de 1883, que instituiu a União da Propriedade Industrial. No Brasil,
tais princípios foram incorporados à Constituição de 1946, mantidos em seu Artigo 5 na
reforma de 1988, e regulamentados através da Lei nº 9279/96.
A despeito dos fundamentos econômicos e jurídicos acima referidos, a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) vem ignorando os direitos de propriedade das empresas
distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) desde 2003, ao estimular, através
da Portaria nº 297/03, a proliferação de revendedores independentes, os chamados
multibandeiras. O objetivo deste artigo é demonstrar que o regime de liberdade de
preços que atualmente vigora neste setor só será sustentável no médio prazo se esta
anomalia for corrigida. Em qualquer ramo de atividade, a ausência de marcas pode gerar
dois tipos alternativos de organização de mercados. No primeiro, fornecedores anômimos
competem exclusivamente via preços, sem qualquer preocupação com a qualidade do
produto, devido às razões apontadas por Akerlof (1970), Economides (1988), Rashid (1988)
e outros autores. No segundo, a demanda é atendida por um provedor estatal, que se
estabelece no mercado após o desaparecimento das marcas que antes competiam ali. Esta
configuração é mais provável nos setores cujos custos fixos operacionais são elevados,
como é o caso da distribuição de GLP.
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diferenciação de produtos, que ganhou notoriedade na década de 1930 através dos
trabalhos de Edward Chamberlin (1933) e Joan Robinson (1933), que foram pioneiros
na análise da heterogeneidade de preços de bens manufaturados. Estes autores
aprimoraram os instrumentos analíticos para tratar uma questão que havia sido levantada
originalmente por Adam Smith (1776), que diz respeito ao fato de que a intensidade
da competição não depende do número de firmas estabelecidas no mercado, mas do
grau de rivalidade entre elas.

O Papel da Marca no Setor de GLP

Diversos conceitos atuais da teoria da organização industrial, como os de assimetria
de informação e reputação, foram desenvolvidos a partir do esforço de explicar o
papel da marca no processo de competição. Um exemplo mais antigo é a noção de
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O texto está organizado da seguinte forma. A seção 2 contém uma breve resenha da
literatura econômica sobre o papel da marca na organização dos mercados contemporâneos,
e revela que é falsa a tese de que os revendedores multibandeiras teriam a função de
estimular a concorrência no setor de GLP. Esta tese é enfatizada no preâmbulo da Portaria
297/03: (...) a comercialização pelo revendedor de recipientes transportáveis de marca
de mais de um distribuidor intensifica a competição no mercado, com o consequente
aumento de opção de compra do consumidor. A seção 3 examina o funcionamento do
setor de GLP à luz dos argumentos econômicos comentados na seção 2 e aponta as falhas
a serem corrigidas. A seção 4 resume as conclusões do trabalho.

Ao introduzir o conceito de diferenciação de produto em sua teoria sobre a
concorrência monopolista, Chamberlin (1933) chamou a atenção para o fato de que tal
conceito não está baseado apenas nas características intrínsecas do produto, como
desenho, cor, durabilidade, etc., mas também leva em conta as condições que envolvem a
venda da mercadoria, sobretudo aquelas relacionadas com a qualidade do atendimento ao
consumidor e a reputação do fornecedor: “In retail trade, to take only one instance, these
conditions include such factors as the convenience of the seller’s location, the general
tone or character of his establishment, his way of doing business, his reputation for
fair dealing, courtesy, efficiency, and all the personal links which attach his customers
either to himself or to those employed by him. In so far as these and other intangible
factors vary from seller to seller, the ‘product’ in each case is different, for buyers take
them into account, more or less, and may be regarded as purchasing them along with
the commodity itself.” (p. 56)
A reputação do provedor tornou-se, mais tarde, um tema permanente de estudos
nas áreas de organização industrial e teoria da informação. Segundo Stigler (1961),
reputação denota persistência de qualidade e reduz o grau de imperfeição do sistema
de informação vigente no mercado. Akerlof (1970) formulou o mesmo ponto ao mostrar
que provedores desonestos impõem um duplo custo ao consumidor. Além dos danos
diretos causados pela conduta desleal, o consumidor também é prejudicado indiretamente,
através da eliminação dos concorrentes honestos.1
Na mesma linha, Holmstrom e Tirole (1989) argumentam que reputação é um
ativo intangível da firma que torna possível o funcionamento de mercados submetidos
a contingências imprevisíveis. “Reputation offers an implicit promise for a fair or
reasonable adjudication process when events occur that are uncovered by contract.
The more faith the firm’s trading partners have in the firm’s ability and willingness
to fill in contractual voids in a reasonable (efficient) manner, the lower the costs of
transacting. Thus, establishing and nurturing a good reputation is of much strategic
significance.” (p. 76) Por este motivo, Stiglitz (1989) enfatiza que as pressões competitivas
costumam ser mais intensas em oligopólios do que em indústrias onde há um grande
número de firmas.
Em síntese, um ponto estabelecido na teoria da organização industrial é o de
que a qualidade dos bens tende a deteriorar em mercados formados por um grande
número de provedores anônimos onde, portanto, não existem barreiras à entrada. Uma

1. “The cost of dishonesty lies not only in the amount by which the purchaser is cheated; the cost also must include the loss
incurred from driving legitimate business out of existence.” (Akerlof, 1970, p. 495)
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Marca, assimetria de informação e concorrência

Regulação do setor de GLP no Brasil

2.

186

demonstração convincente deste ponto foi feita por Salim Rashid (1988) através de uma
pesquisa histórica que incluiu exemplos selecionados em vários países ao longo dos
últimos séculos. Alguns dos casos escolhidos foram os da indústria inglesa do algodão
na fase anterior à Revolução Industrial, a produção de seda na China no século XIX e
a de leite em três países (Dinamarca, Índia e Estados Unidos). Rashid mostrou que o
problema da qualidade só é resolvido a partir do momento em que surgem condições
institucionais que tornam atraentes os investimentos em reputação.
Uma empresa só investe em reputação quando sua marca é protegida por lei.
Este é um requisito consensual na literatura sobre o papel da marca no processo de
concorrência (Economides, 1986; Landes e Posner, 1987, 2003; McClure, 1996; Ramello,
2006; Ramello e Silva, 2006; Levin, 2001). Conforme observaram Landes e Posner (1987), na
ausência de proteção legal, condutas oportunistas tenderão a destruir o capital cognitivo
incorporado numa marca, e a perspectiva de proliferação de tais condutas no mercado é
motivo suficiente para eliminar os incentivos para o desenvolvimento de novas marcas. 2

Assim, nenhuma empresa tem o direito de impedir que seus concorrentes tentem
imitar suas estratégias de comercialização, ou mesmo fabricar produtos idênticos aos
seus. A única proteção que a lei lhe confere é a de proibir a falsidade ideológica, isto é,
que alguém se aproprie de sua identidade ou se passe por seu representante legítimo.
Como frisou Chamberlin (1962): “The fundamental rule of law is that no one has the
right to pass off his goods as the goods of a rival trader. […] A producer has no right to
exclude others from manufacturing and selling the same product, even the identical
product. He can claim protection only against anyone forging his name, and it seems
to be the theory of the law that he be protected only in this respect.” (Grifos no original)
(pp. 270-2)

2. “If the law does not prevent it, free riding will eventually destroy the information capital embodied in a trademark, and a prospect
of free riding may therefore eliminate the incentive to develop a valuable trademark in the first place.” (Landes e Posner, 1987, p. 270)
3. “Trademarks have been criticized as creators of monopolies which are legally protected indefinitely, and thus limit competition.
This thesis was proposed by Chamberlin who finds no useful purpose for trademarks.” (Economides, 1988, p. 532)
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Conforme observou Bellante (2004), Chamberlin passou os anos finais de sua vida
tentando esclarecer este equívoco. Na última edição de seu livro, ele acrescentou um
apêndice que discute os argumentos a favor do desrespeito à marca, e que não deixa
qualquer dúvida nesta matéria (Chamberlin, 1962). O mérito deste apêndice é o de definir
com rigor a interação entre os atributos econômicos e jurídicos da marca. Do ponto de
vista econômico, a função primordial da marca é a de permitir o estabelecimento de um
vínculo de fidelidade entre o consumidor e determinado fornecedor. Daí resultam outras
funções complementares, como as de elevar o grau de transparência do mercado, reduzir
custos de transação, e estimular investimentos em métodos produtivos mais eficientes
e em reputação. Do ponto de vista jurídico, a função da proteção legal é a de assegurar
apenas a veracidade da informação a respeito da identidade do proprietário da marca.

O Papel da Marca no Setor de GLP

Além dos instrumentos legais de proteção à marca, os investimentos em reputação
compreendem a mobilização de um amplo conjunto de mecanismos destinados a manter
a fidelidade dos clientes da firma, como gastos em publicidade, atualização tecnológica,
serviços de assistência ao consumidor e logística de distribuição. Naquelas indústrias
onde tais estratégias são bem sucedidas, a marca se transforma numa barreira à entrada
de novos competidores, conforme Chamberlin havia previsto. Entretanto, apesar de seus
esforços em demonstrar que este padrão de competição promove bem estar, alguns
autores, como McClure (1996) e Economides (1988), por exemplo, insistem em interpretar
a obra de Chamberlin como uma crítica à existência de marcas.3
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Com base nos conceitos referidos nos parágrafos anteriores, a próxima seção
apresenta um breve histórico do processso de competição no setor de GLP no Brasil.
O principal ponto a ser destacado é o de que, do ponto de vista do consumidor, a
competição que interessa é aquela que ocorre entre firmas distribuidoras e não entre
revendedores. Logo, o esforço da ANP em promover a proliferação dos multibandeiras
não apenas agride a teoria econômica como também eleva desnecessariamente os custos
de regulação do setor.

3.

Peculiaridades do processo de competição no setor de GLP

Para analisar as condições de concorrência na distribuição de GLP é necessário
considerar três aspectos fundamentais: a natureza do produto, a logística de distribuição
e as características do marco regulatório do setor. GLP é um produto homogêneo cuja
qualidade não é visível ao consumidor no ato da compra. Por este motivo, uma empresa
distribuidora só é capaz de se distinguir de seus concorrentes através da qualidade
dos serviços que presta ao consumidor. Para fidelizar seus clientes, a distribuidora
precisa investir em publicidade e dispor de instrumentos para monitorar os níveis de
eficiência em todas as etapas da cadeia de distribuição: do momento em que o produto
é engarrafado até a entrega do vasilhame na residência do consumidor. Qualquer falha
ocorrida ao longo deste processo poderá afetar a reputação da marca da distribuidora.
Além disso, se a logística de distribuição não estiver sob o comando da distribuidora,
os investimentos em publicidade serão inúteis.
Atualmente, existem no Brasil 124 unidades de engarrafamento pertencentes às 17
empresas distribuidoras autorizadas pela ANP a atuar neste ramo. Como mostra a figura
1, estas unidades estão localizadas em 52 cidades. Após o engarrafamento, os vasilhames
de GLP são repassados a uma rede de cerca de 35 mil revendedores que irão entregar
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A marca Realemon foi lançada no mercado americano em meados da década de
1940 por Puritan, uma pequena empresa familiar. Em poucos anos, Realemon tornouse uma marca conhecida nacionalmente, e suas vendas no segmento de suco de limão
engarrafado alcançaram o patamar de 90%. Contudo, tal liderança não implicava poder de
mercado, dada a multiplicidade de substitutos próximos na oferta de bebidas. De fato, a
parcela efetiva de mercado da Puritan no ínicio dos anos sessenta era da ordem de 10%
do valor total das vendas nacionais de limões frescos e suco engarrafado (Schmalensee,
1979). Em 1962, Puritan foi adquirida por Borden, uma empresa diversificada que operava
na indústria de alimentos. Através de sua estrutura de distribuição e de investimentos
em publicidade, Borden consolidou a posição de liderança de Realemon ao longo daquela
década. Em 1974, Golden Crown Citrus Co. apresentou à FTC uma queixa contra Borden,
alegando esta empresa estaria praticando preços predatórios com o objetivo de monopolizar
o mercado de suco de limão engarrafado. Além de aceitar a acusação, a FTC concluiu
que a melhor solução para o caso seria a de permitir que os concorrentes de Borden
pudessem usar a marca Realemon. A medida não foi, entretanto, executada porque mais
tarde a FTC mudou de opinião e encerrou o processo contra Borden.

O Papel da Marca no Setor de GLP

É importante lembrar que a tentativa de abolir a marca como instrumento de
competição não tem precedente na jurisprudência internacional. O único evento conhecido
deste tipo foi o processo movido em 1974 pela Comissão Federal de Comércio (FTC) dos
Estados Unidos contra um fabricante de suco de limão engarrafado (Schmalensee, 1979;
Krouse, 1984; McClure, 1996). Este caso tornou-se notável por ter sido um dos maiores
equívocos já cometidos na história da FTC.
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o produto aos consumidores nos 5.560 municípios do país. Dependendo da distância
entre a unidade de engarrafamento e a residência do consumidor, e da geografia de cada
região, a logística de distribuição poderá requerer os mais variados tipos de veículos,
como caminhões, utilitários, embarcações fluviais, motocicletas, bicicletas e carroças.
Devido à complexidade da logística de distribuição, seria anti-econômico integrar
verticalmente as atividades de distribuição e revenda numa única empresa, com unidades
de engarrafamento localizadas em algumas cidades e pontos de venda espalhados
pelo território nacional. Assim, a estratégia de competição mais conveniente para uma
distribuidora é de estabelecer uma rede de revendedores exclusivos. Esta opção constitui
uma solução intermediária entre a integração vertical e a simples terceirização de
atividades. Por um lado, os acordos de exclusividade com os revendedores permitem
que a distribuidora mantenha um grau de comando sobre a cadeia produtiva que é
equivalente ao da integração vertical, sem os custos associados à imobilização de capital.
Por outro lado, tais acordos oferecem a flexibilidade da terceirização, sem o principal
risco inerente a esta opção, que é o de provocar a queda de qualidade dos serviços
oferecidos ao consumidor e, portanto, prejudicar a marca e outros ativos que promovem
a reputação da distribuidora.

Figura 1: Unidades de Engarrafamento de GLP
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Além de constituirem uma solução racional do ponto de vista econômico, os acordos
de exclusividade no setor de GLP visam assegurar um direito legítimo das distribuidoras
que é o de proteger a integridade de suas marcas, conforme discutimos nas seções

anteriores deste artigo. Entretanto, após a edição da Portaria nº 297/03, este direito
tem sido desrespeitado pela ANP. Embora não existam estatísticas consolidadas sobre
a evolução do número de revendendores multibandeiras cadastrados desde 2003, o
gráfico 1 revela que a parcela atual deste tipo de agente já se tornou bastante expressiva.

Gráfico 1: Número de Revendedores de GLP
Cadastrados na ANP em 2010
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É importante notar que a proliferação dos multibandeiras não decorre das
normas estabelecidas pela Portaria 297, mas do método usado pela ANP para cadastrar
revendedores. Ao solicitar seu registro, o peticionário preenche uma ficha onde são
listadas marcas que ele pretende comercializar, mas a Agência não averigua se os
proprietários daquelas marcas concordam em transacionar com aquele agente. Apesar
de violar explicitamente o artigo 130 da Lei nº 9279/96, que protege a integridade da
marca, esta rotina tem sido mantida pela ANP desde 2003.
Até 2003, os vínculos de exclusividade entre distribuidoras e revendedores
eram compulsórios. Esta regra era um dos poucos instrumentos remanescentes do
modelo de intervenção estatal que vigorou no setor de GLP nas décadas de 1970 e 1980.
Tal como outros atributos daquele modelo, os vínculos compulsórios implicavam um
controle burocrático supérfluo, porque os contratos de exclusividade constituem uma
característica natural do setor, já devidamente protegida pela legislação de propriedade
industrial e pela jurisprudência antitruste internacional (Frasco, 1991; Jacobson, 2002;
Tavares, 2009). Sob este aspecto, a Portaria 297 significou um avanço, ao simplificar
as normas do marco regulatório. Entretanto, a partir dai, a ANP continuou a interferir
indevidamente nas relações entre distribuidoras e revendedores, mas, desta vez, na
direção oposta: ao invés de impor um controle inútil, passou a adotar uma rotina ilegal.
Se a ANP não mudar sua rotina de credenciamento de revendedores, as principais
consequências de longo prazo serão o desaparecimento da marca como instrumento de
competição no setor de GLP e a eventual estatização do segmento de distribuição. Devido
aos custos fixos nas atividades de engarrafamento e logística, o grau de concentração
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deste segmento é inevitavelmente elevado. Atualmente, as quatro maiores distribuidoras
(Ultragaz, SHV, Liquigás e Nacional Gás) controlam cerca de 85% das vendas nacionais,
embora enfrentem uma competição acirrada de empresas menores em vários estados.
A Copagaz, por exemplo, detém apenas 7,5% do mercado nacional, mas é líder de
vendas em 2 estados e tem presença significativa em outros 17. Na região amazônica,
os consumidores são atendidos basicamente por duas empresas que não têm expressão
nacional, Fogás e Amazongás, mas cuja competitividade naquela região é superior às
demais distribuidoras (Tavares, 2009).

3.1.

Antecedentes e perspectivas do atual regime de liberdade de preços

Entre 1955, quando o GLP começou a ser produzido nas refinarias da Petrobras,
e novembro de 2002, o preço deste produto sempre esteve submetido a algum tipo de
controle governamental. Nos primeiros 21 anos, os controles foram exercidos por três
órgãos distintos, que se sucederam nesta atribuição: a Comissão Federal de Abastecimento
e Preços (COFAP), até 1962, a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB),
entre 1962 e 1968, e o Conselho Interministerial de Preços (CIP), até 1976.
Em dezembro de 1976, a intervenção estatal no setor tornou-se mais ampla, através
da Resolução nº 13/76 do CNP, que estabeleceu o marco regulatório que iria vigorar até
1990, e que conferia poderes àquele Conselho para controlar, dentre outros, os seguintes
aspectos do setor de GLP: (a) os montantes anuais de produção e importação; (b) os preços
e as margens de comercialização em todas as etapas da cadeia produtiva; (c) o número
de empresas distribuidoras em operação no país, bem como sua localização e volumes
processados; (d) as normas técnicas sobre as condições de fabricação e os requisitos
de segurança para os equipamentos de armazenagem, manuseio e transporte de GLP;
(e) as condições de entrega do produto ao consumidor final.
Apesar dos elevados custos burocráticos, aquele modelo teve três méritos. O
primeiro foi de difundir o consumo do gás de cozinha entre as camadas sociais de baixa
renda, ao mesmo tempo em que impunha critérios rígidos de segurança e qualidade no
atendimento ao consumidor. O segundo foi o de haver estabelecido as bases da atual
configuração do setor de GLP, onde operam firmas de grande porte no segmento de
distribuição, e suas respectivas redes de agentes no segmento de revenda. O terceiro
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Além destas distorções no longo prazo, a conduta da ANP já está provocando efeitos
adversos no presente, como o de dificultar o aprimoramento do regime de liberdade de
preços em vigor no setor de GLP desde novembro de 2002. A discussão deste ponto
será feita a seguir.
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Contudo, os custos fixos das distribuidoras, e suas consequentes economias de
escala, embora elevados, não alcançam o patamar que tornaria factível a constituição de
um monopólio privado em âmbito nacional, conforme atesta a intensidade da competição
que atualmente ocorre nas diversas regiões do país. Se a configuração monopolista fosse
viável neste segmento, ela teria sido, provavelmente, adotada pelo Conselho Nacional do
Petróleo (CNP) em 1976, quando foi instituído o marco regulatório que iria vigorar até
1990, conforme veremos adiante. Portanto, à medida em que as marcas das distribuidoras
forem se tornando irrelevantes, devido à proliferação de revendores multibandeiras,
estarão sendo construidas as condições para o advento de um provedor estatal, dado que
um monopólio privado não seria rentável. A contrapartida desse processo no segmento
de revenda seria a de gerar uma situação similar àquela decrita por Rashid (1988), onde
alguns milhares de firmas anônimas disputariam o mercado através de estratégias que
combinam a concorrência de preços com a adulteração do produto.
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foi o de ter preservado a identidade das distribuidoras e de suas marcas durante um
longo período em que o mercado crescia aceleradamente.
Após a extinção do CNP em 1990, as normas do setor de GLP passaram por um
longo e atribulado período de reformas que só foi concluído em 2005, com a Resolução
nº 15 da ANP, que regulamentou as atividades das distribuidoras. Tais características do
processo de mudança foram devidas, em grande medida, a fatores exógenos. De fato, a
implantação de um marco regulatório apto a conciliar eficiência econômica, livre iniciativa
e interesse público dependeria de condições que foram construídas gradualmente
no país durante os anos noventa. Dentre estas condições, cabe lembrar o Plano Real,
que restabeleceu o padrão monetário nacional, a Lei nº 9478/97, que flexibilizou o
monopólio da Petrobras e criou a ANP, e a Lei nº 8884/94, que transformou o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em autoridade antitruste independente.

Em suma, o regime de liberdade de preços já demonstrou seus méritos, mas o tipo
de subsídio que está sendo usado pelo governo precisa ser revisto. Este é, sem dúvida,
o principal desafio de política pública a ser enfrentado neste setor nos dias atuais.
Todavia, esta questão foi relegada a um plano secundário, porque o foco do debate tem
sido ocupado pelas distorções advindas da rotina de credenciamento de revendedores.

4.

Conclusão

Como vimos neste artigo, a marca é protegida por lei porque cumpre uma função
indispensável ao bom funcionamento de uma economia de mercado. Ao desrespeitar as
marcas das distribuidoras de GLP, a ANP não apenas adota uma conduta incompatível
com as responsabilidades de uma agência reguladora, mas também eleva inutilmente
os custos de fiscalizar as normas de segurança quanto ao manuseio, armazenagem,
transporte e entrega do produto ao consumidor. Quando as redes de revenda são
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Entretanto, entre janeiro de 2003 e abril de 2010, o preço do botijão de 13kg (P13) registrou uma queda de 13% em termos reais, em virtude de três fatores: (a) o valor
cobrado pela Petrobras às distribuidoras, que foi mantido em cerca de R$11,50 por botijão;
(b) a carga tributária, que também permaneceu inalterada; (c) o padrão de competição
do setor descrito nas páginas anteriores. Desta maneira, este arranjo revelou-se mais
eficaz do que os controles governamentais usados no século passado para garantir
a modicidade do preço do gás de cozinha às famílias de baixa renda. Apesar desta
vantagem, o regime atual pode ser criticado sob dois aspectos. O primeiro é o de que
o subsídio implícito no preço cobrado pela Petrobras não discrimina os consumidores
segundo os níveis de renda e, portanto, é socialmente injusto. O segundo é o de que
a trajetória de queda dos preços reais pode ser eventualmente interrompida devido a
choques externos, como a elevação dos custos de transporte. Desde 2003, este tipo de
problema já ocorreu duas vezes: em 2006 e 2009 (Tavares, 2009a).
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Assim, a Portaria nº 297/03 foi editada durante o primeiro ano de vigência do
regime de liberdade de preços num setor que havia estado sob intervenção estatal
durante meio século, cujo produto afeta o orçamento dos consumidores de baixa
renda e que, portanto, constitui objeto de preocupação permanente do governo. Este
contexto talvez explique a tese enunciada no preâmbulo daquela portaria a respeito
do suposto papel pró-competitivo dos multibandeiras, e que deu origem à atual rotina
de credenciamento de revendedores, que desrespeita as marcas das distribuidoras.
Na verdade, até 2003, concorrência no setor de GLP era apenas um conceito teórico à
espera de evidência empírica.
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exclusivas, o principal agente interessado em fiscalizar estas normas é a distribuidora,
pelas razões aqui apontadas. Mas, quando o revendedor é independente, somente o
órgão regulador tem instrumentos para fiscalizá-lo. Ademais, a partir do momento em
que a presença deste tipo de agente se difundir no território nacional, a fiscalização de
sua conduta se tornará inviável.
Não obstante a gravidade deste problema, sua solução é bastante simples, e
nem mesmo requer qualquer alteração do marco regulatório vigente. Basta que a ANP
passe a obedecer à Lei nº 9279/96 ao credenciar um revendedor de GLP, perguntando
às distribuidoras citadas na ficha de cadastramento se elas pretendem operar com
aquele agente.
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A Evolução Recente
dos Preços de GLP
José Tavares de Araujo Jr.

1.

Introdução

O comportamento dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) no mercado
doméstico tem sido objeto de preocupação permanente do governo brasileiro nas últimas
quatro décadas, por se tratar de um item que afeta o orçamento dos consumidores de
baixa renda, e cuja cotação no mercado internacional é muito volátil. Para lidar com
este problema, as autoridades econômicas usaram, ao longo deste período, inúmeros
instrumentos, tais como: (a) tabelamento dos preços oferecidos ao consumidor final;
(b) controle das margens de comercialização em todas as etapas da cadeia produtiva;
(c) subsídios cruzados entre tipos diversos de combustíveis; (d) subsídios diretos
ao consumidor final; (e) preços diferenciados cobrados pela Petrobras às empresas
distribuidoras conforme a embalagem final do GLP (Tavares, 2007).

A seção 3 aprofunda o exame das peculiaridades da geografia econômica da
cadeia produtiva do GLP. Nesta década, a trajetória de declínio dos preços reais de
GLP foi interrompida duas vezes, em 2006 e 2009. Em ambas as ocasiões, a ruptura
foi precedida por elevações significativas dos custos de transporte. Tais evidências
indicam que o governo dispõe de três instrumentos complementares para proteger os
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Este artigo analisa o processo de formação do preço de GLP e sua evolução nesta
década, com o objetivo de identificar as alternativas disponíveis pelo governo para
conter eventuais elevações de preços, como aquela ocorrida entre fevereiro e outubro
de 2009. A seção 2 descreve os principais aspectos da cadeia de produção, distribuição
e revenda de GLP, e destaca o papel dos custos de transporte na determinação dos
preços finais deste produto nos distintos estados da federação. Devido à precariedade
da infraestrutura de transporte em várias regiões do país, o preço pago pelo consumidor
final é uma função direta da distância entre o município de sua residência e a base
mais próxima de suprimento de GLP. Apesar de ser óbvio, este fato é frequentemente
omitido nas análises governamentais sobre o funcionamento deste mercado.

A Evolução Recente dos Preços de GLP

Após um longo processo de reforma do marco regulatório do setor, os preços
de GLP foram finalmente liberalizados em novembro de 2002. Desde então, o preço
real do botijão de gás de 13 kg (P-13) tem registrado uma tendência declinante, em
virtude da combinação de três fatores que serão discutidos adiante neste artigo: a
carga tributária, o subsídio concedido pela Petrobras, e as pressões competitivas que
vigoram nos segmentos de distribuição e revenda de GLP. Embora esta seja a primeira
vez em que a modicidade dos preços domésticos tenha sido obtida sem o auxílio de
tabelamentos e outros controles burocráticos, o arranjo vigente nesta década pode
ser criticado sob dois aspectos. O primeiro é o de que o subsídio atual não discrimina
os consumidores segundo os níveis de renda e, portanto, é socialmente injusto. O
segundo é o de que a trajetória de queda dos preços reais pode ser eventualmente
interrompida devido a fatores que independem do marco regulatório do setor de GLP,
como a elevação dos custos de transporte.
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consumidores de baixa renda: investimentos em infraestrutura, redução de impostos,
e mudança no sistema de subsídios.
Por fim, a seção 4 discute os custos e benefícios das distintas políticas de
subsídios ao consumo de GLP.

2.

A cadeia produtiva do GLP

Finalmente, na quarta etapa, as 17 empresas distribuidoras autorizadas pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP) a atuar neste ramo repassam os botijões de gás a uma rede de
cerca de 60 mil revendedores que irão entregar o produto aos consumidores nos 5.560
municípios do país. Nesta etapa, o GLP é transportado através dos mais variados tipos
de veículos, como caminhões, utilitários, embarcações fluviais, motocicletas, bicicletas e
carroças. Tal como nas duas etapas anteriores, a logística de transporte é um determinante
fundamental da estrutura de custos desta atividade.
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Na terceira etapa, o GLP é encaminhado a 124 unidades de engarrafamento
pertencentes às empresas distribuidoras, localizadas nas 52 cidades indicadas na
figura 3. Cerca de 70% do volume movimentado nesta etapa é feito por gasodutos, e
corresponde, grosso modo, ao mercado das regiões sul e sudeste. A parcela restante,
além de ser feita por carretas, nem sempre é fornecida a partir da base de suprimento
mais próxima. Por exemplo, o GLP engarrafado em Cuiabá e Gurupi vem de São Paulo.
Outro aspecto importante registrado na figura 3 é o de que os estados do Acre, Amapá
e Roraima não possuem engarrafadoras. Os botijões de gás consumidos nestes estados
são engarrafados em Belém, Santarém, Manaus e Porto Velho. Não por acaso, nestes três
estados, assim como em Mato Grosso e Tocantins, os preços finais de P-13 são os mais
altos do país, como veremos na próxima seção.

A Evolução Recente dos Preços de GLP

A figura 1 descreve as quatro etapas da cadeia produtiva do GLP. Na primeira
etapa, dois derivados de petróleo (butano e propano) são misturados para produzir GLP.
No Brasil, esta atividade é realizada em 23 centros de produção (refinarias ou centrais
petroquímicas) que estão distribuídos no território nacional da seguinte forma: dez na
região sudeste, seis no nordeste, cinco no sul, e dois no estado do Amazonas. Na segunda
etapa, o GLP é transferido a 32 bases de suprimento localizadas, quase sempre, em áreas
próximas aos centros de produção. A figura 2 mostra a distribuição geográfica destas
bases. Salvo raras exceções, como Belém, Brasília, Senador Canedo, Ribeirão Preto e
Uberlândia, o transporte de GLP nesta etapa é feito através de gasodutos. No caso de
Belém, a base de suprimento é atendida por via fluvial, a partir da refinaria de Urucu,
situada no estado do Amazonas. As outras quatro bases são abastecidas por meio de
carretas, a partir de refinarias da região sudeste.
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Figura 1: Cadeia de Distribuição de GLP
23 CENTROS DE PRODUÇÃO

32 BASES DE SUPRIMENTO

124 UNIDADESDE ENGARRAFAMENTO

DISTRIBUIÇÃO E REVENDA

(6,8 MILHÕES DE TONELADAS EM 2008)

AP
Belém
São Luiz

Manaus

AM

PA

Urucu

CE

MA
PI

Porto Velho

AC

TO

RO

Jequié

Cuiabá

DF
Brasília

GO

S. Canedo

Rib. Preto

Cacimbas
Lagoa Parda

Uberlândia
Betim

SP

Mauá
Barueri

PR

S. Matheus do Sul

Itajaí

RS
Tergasul
Rio Grande

Paulínea

ES

Macaé

RJ

Caxias
S. J. dos Campos
Utingás
Cubatão + Santos
Araucária

SC

Canoas

Ipojuca
Mal. Deodoro

Itabuna

MG

MS

RN
PB
PE
AL
SE

Aracaju
S. Fco. Conde

BA

MT

Fortaleza
Guamaré

Regulação do setor de GLP no Brasil

RR

A Evolução Recente dos Preços de GLP

Figura 2: Bases de Suprimento
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Figura 3: Unidades de Engarrafamento
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3.

O processo de formação de preços

A logística de transporte descrita na seção anterior exerce, portanto, uma influência
decisiva na formação do preço final do botijão de gás e nas condições de concorrência
que vigoram no setor de distribuição de GLP. Conforme mostra a tabela 1, há uma razoável
dispersão dos preços de distribuição e revenda de P-13, tanto em âmbito nacional quanto
no interior de cada estado. Os principais fatores responsáveis por esta dispersão são a
distância entre a base de suprimento de GLP e a residência do consumidor, e os meios de
transporte usados para percorrer tal distância nas diferentes etapas da cadeia produtiva.
Uma ilustração deste ponto é o desnível entre os preços praticados no estado do
Amazonas e aqueles vigentes em estados vizinhos, como Acre, Mato Grosso e Roraima.
Enquanto os preços nestes estados são os mais altos do país, pelos motivos já apontados
aqui, no Amazonas, a modicidade de preços decorre, basicamente, de dois fatores: (a)
carga fiscal reduzida; (b) configuração eficiente da cadeia produtiva. Ali operam apenas
duas firmas, Amazongás e Fogás, cujas engarrafadoras recebem o GLP produzido na
refinaria de Urucu (ver figura 2), e que atendem o consumidor através de redes exclusivas
de revendedores. Além disso, a geografia da região obriga que estas empresas usem
sistemas logísticos de baixo custo, que combinam transporte fluvial e postos locais de
atendimento ao consumidor, seguindo rotinas atentas às questões ambientais.
Outra evidência do papel exercido pelos custos de transporte está registrada nos
gráficos 1 e 2. O primeiro gráfico mostra a evolução do preço nacional médio do P-13, em
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termos reais, entre 2003 e 2009. Esta foi a primeira vez em que o mercado final de GLP
operou sem intervenções diretas do governo, após três décadas nas quais o preço do
botijão de gás havia sido controlado através de mecanismos variados, aplicados ao longo
da cadeia produtiva. As razões da queda de preços observada nos últimos seis anos serão
comentadas a seguir. Mas, é preciso notar antes que, nas duas vezes em que a trajetória
declinante foi interrompida, em 2006 e em 2009, os custos de transporte haviam subido
significativamente nos anos anteriores, como indica o gráfico 2, que descreve as mudanças
nos custos de combustíveis e de manutenção de veículos de carga no território nacional.

Tabela 1: Preços de Distribuição e Revenda de GLP em 2008
Preço de Distribuição

Média

Desvio Padrão

Média

Desvio Padrão

Acre

38,90

1,55

35,84

0,85

Alagoas

32,02

0,72

25,22

0,62

Amapá

37,02

3,28

31,66

1,85

Amazonas

28,27

1,84

24,59

0,49

Bahia

32,10

2,36

24,59

1,76

Ceará

36,65

1,81

28,83

1,82

Distrito Federal

35,85

2,40

26,17

2,32

Espírito Santo

33,83

1,42

25,30

2,69

Goiás

31,54

2,29

25,94

2,14

Maranhão

35,63

2,76

29,22

1,47

Mato Grosso

40,50

1,30

34,78

2,48

Mato Grosso do Sul

34,74

2,92

28,87

2,63

Minas Gerais

34,66

1,76

27,24

2,41

Paraná

32,45

2,23

26,19

2,24

Paraíba

33,49

1,39

27,29

1,75

Pará

32,90

2,61

26,22

2,09

Pernambuco

32,50

1,56

28,81

1,80

Piauí

35,73

1,52

28,09

3,23

Rio de Janeiro

31,53

2,12

25,26

2,49

Rio Grande do Norte

31,93

1,38

26,94

1,14

Rio Grande do Sul

35,02

2,65

28,08

2,69

Rondônia

35,31

2,61

31,78

1,19

Roraima

38,56

1,22

34,29

0,74

Santa Catarina

37,23

2,00

31,90

3,67

Sergipe

32,63

1,18

25,17

1,64

São Paulo

31,30

2,14

25,59

3,11

Tocantins

36,83

1,28

31,83

1,46

Fonte: ANP
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Gráfico 1: Preço Real do P-13: janeiro 2003 – setembro 2009
Deflator: IPCA

100,00

90,52

89,15

87,90

86,21

2003

2004

2005

88,17

84,24

2006

2007

2008

2009

Fonte: ANP

142
125

127
116
100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: FIPE

A tabela 2 informa a composição do preço corrente do P-13 vigente desde
2003. Neste período, o valor cobrado pela Petrobras às distribuidoras foi mantido em
cerca de R$11,50, independentemente da intensa volatilidade do preço do barril de
petróleo no mercado internacional, que subiu de 30 para 140 dólares entre 2003 e
2008, e depois caiu para 40 dólares em 2009. Além disso, a carga tributária também
permaneceu estável, em torno de R$6,50 por botijão. A parcela relativa às atividades
de distribuição subiu de R$6,79 para R$10,14, enquanto que a margem de revenda
passou de R$4,61 para R$9,74.
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Gráfico 2: Índice Nacional dos Custos Variáveis de
Transporte: outubro de 2003 - maio 2009
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Tabela 2: Estrutura do Preço do P-13: janeiro 2003 – setembro 2009
Tributos

Distribuição

Revenda

Petrobras

Preço Final

Jan/2003

6,53

6,79

4,61

11,42

29,35

Jul/2003

6,47

7,39

4,06

11,42

29,34

Jan/2004

6,45

7,00

4,17

11,42

29,04

Jul/2004

6,42

7,42

5,07

11,53

30,44

Jan/2005

6,47

6,61

5,29

11,53

29,90

Jul/2005

6,49

6,20

5,40

11,53

29,62

Jul/2006

6,52

8,72

5,92

11,32

32,52

Jan/2007

6,61

8,79

6,33

11,31

33,04

Jul/2007

6,63

9,02

6,06

11,33

33,04

Jan/2008

6,68

8,40

6,40

11,34

32,82

Jul/2008

6,70

8,49

6,72

11,33

33,24

Jan/2009

6,62

8,57

6,88

11,33

33,40

Set/2009

6,69

10,14

9,74

11,31

37,88

Fonte: ANP

Apesar da elevação nominal das margens de distribuição e revenda, os dados
acima revelam a inexistência de poder de mercado nestes segmentos. Na revenda,
as pressões competitivas são evidentes, posto que a oferta é pulverizada, tornando
impraticável uma elevação coordenada de preços num mercado onde operam cerca
de 60 mil empresas de pequeno porte. Mas, mesmo assim, o crescimento relativo
das margens de revenda foi muito superior ao das margens de distribuição, onde a
oferta é concentrada. A principal razão desta disparidade já foi apontada na seção 2, e
reside na geografia econômica da cadeia produtiva do GLP. Em virtude da distribuição
regional das bases de suprimento e das unidades de engarrafamento descrita nas
figuras 2 e 3, alterações nos custos de transporte tendem a afetar mais intensamente
as atividades de revenda do que as de distribuição.
Portanto, a única explicação possível para o crescimento dos preços correntes
do botijão de gás é a variação dos custos de distribuição e revenda.1 Cabe notar ainda
que os fatores que influem nos custos de transporte de GLP não são apenas aqueles
computados no índice descrito no gráfico 2, mas incluem também mudanças de logística.
Por exemplo, recentemente, as refinarias de Araucária, Paulínia e São José dos Campos
reduziram a produção de GLP, porque passaram a usar butano e propano para outras
finalidades. Assim, as bases de suprimento que dependiam daquelas refinarias passaram
a adquirir o produto em localidades mais distantes.

1. Em 2009, além dos custos de transporte, outros fatores podem ter contribuído para a subida de preços, como reajustes salariais
e aumento do preço do aço, que eleva o custo de renovação dos estoques de botijões, conforme registrou o boletim Energia em
Foco (CBIE, 2009).
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4.

Conclusão

A solução introduzida pelo governo em 2003 para promover a modicidade dos
preços do gás de cozinha foi, sem dúvida, bem sucedida. Após quase sete anos de
vigência do regime atual, o preço real pago pelo consumidor em setembro de 2009 era
cerca de 12% inferior ao de janeiro de 2003 (ver gráfico 1). Ademais, nos dois momentos
em que os preços se desviaram da tendência de longo prazo, a interrupção foi devida
a fatos normais numa economia de mercado. Como vimos anteriormente, em ambas as
ocasiões, o comportamento dos preços resultou de variáveis que escapam ao controle
das firmas que atuam nos segmentos de distribuição e revenda de GLP. Na verdade,
não fora a sensibilidade política do preço do gás de cozinha, tais eventos não teriam
despertado a atenção do governo.
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(www.cbie.com.br).
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desgastar a popularidade dos governantes e, portanto, demanda a avaliação das normas
vigentes. No caso do regime atual, as autoridades econômicas dispõem de três providências
para lidar com esta questão. A primeira é diminuir impostos, como fez o governo do
estado do Amazonas no final do ano passado, isentando a aplicação do ICMS. Em virtude
desta medida, os preços de GLP naquele estado caíram em 2009, ao contrário do que
aconteceu com a média nacional, como informa o site da ANP (www.anp.gov.br). A segunda
providência é melhorar a infraestrutura de transportes do país, mas esta solução só
produz resultados no longo prazo, e não resolve o problema político no futuro imediato.
A terceira providência é mudar o sistema de subsídios, aprimorando, por exemplo, o
programa Vale Gás, que foi adotado no governo Fernando Henrique Cardoso. Todavia,
subsídios diretos ao consumidor final não têm, em geral, as duas principais vantagens do
sistema em vigor desde 2003, que são a simplicidade e o baixo custo de administração,
não obstante seu principal defeito, que é o de não atender ao critério da equidade, posto
que beneficia todos os consumidores de P-13, independentemente de seus níveis de
renda. Além destas três opções, restaria ao governo retornar às políticas de tabelamento
de preços usadas no passado, cujos malefícios já foram demonstrados pela história.
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Entretanto, qualquer encarecimento deste produto, ainda que justificado, pode
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Vínculos de Exclusividade
na Revenda de GLP no Brasil
José Tavares de Araujo Jr.

As normas atuais sobre distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP)
foram estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) através da Portaria nº 297,
de 18.11.03, e da Resolução nº 15, de 18.05.05. Estas medidas marcaram o encerramento de
um longo período de mudanças na regulação do setor, que havia sido iniciado em outubro
de 1990, com a Portaria nº 843, do antigo Ministério da Infra-estrutura (MINFRA). As
reformas visavam substituir o modelo de intervenção estatal que vigorou nas décadas de
1970 e 1980, no qual o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e a Petrobras eram os órgãos
centrais de um sistema que controlava todos os detalhes do funcionamento do setor de
GLP. Dentre outros poderes, aquele sistema dispunha de instrumentos para: (a) definir
as metas anuais de produção e importação de GLP; (b) fixar os preços de distribuição e
revenda; (c) autorizar a entrada de empresas no setor e fiscalizar suas rotinas contábeis;
(d) supervisionar as normas de segurança quanto ao manuseio, armazenagem e transporte
de GLP; (e) controlar a entrega do produto ao consumidor final.
Os objetivos da Portaria MINFRA nº 843 eram os de reduzir o dispêndio de
recursos públicos que aquele regime acarretava, e preservar, através de normas mais
flexíveis, a liberdade de iniciativa, a estabilidade dos preços domésticos e os requisitos
de segurança do sistema de distribuição de GLP. Contudo, a realização destes objetivos
iria depender de outras reformas mais amplas que foram implantadas gradualmente
no Brasil durante a década de 1990. Tais reformas incluíram a abertura da economia, o
Plano Real, a Lei nº 8884/94, que conferiu poderes ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) para exercer as funções de autoridade antitruste, e a Lei nº 9478/97,
que flexibilizou o monopólio da Petrobras e criou a ANP (Tavares, 2007).
Assim, as condições econômicas e institucionais que permitiriam concluir a reforma
iniciada em 1990 estavam disponíveis em janeiro de 1998. Mas, o processo de mudança
durou ainda mais sete anos, por outro motivo. Desde o final da década de 1960, quando
o consumo de GLP começou a ser difundido no Brasil, aos dias atuais, uma preocupação
que tem sido permanente no governo é assegurar a modicidade do preço deste produto
no mercado doméstico, por se tratar de um item que afeta o orçamento dos consumidores
de baixa renda, e cuja cotação no mercado internacional é muito volátil. Por esta razão,
uma expectativa que, até 2002, acompanhou a execução da reforma das normas deste
setor era a de que os preços domésticos iriam subir após a liberalização, porque, além de
pressões externas, as empresas distribuidoras provavelmente elevariam suasmargens.
Tal expectativa gerou duas consequências. A primeira foi a lentidão do processo de
liberação dos preços, que foi implantado gradualmente entre agosto de 1996 e novembro
de 2002. A segunda foi a de difundir, entre os técnicos do governo, a crença de que uma
forma de promover a concorrência na distribuição de GLP seria através do rompimento dos
vínculos de exclusividade entre as distribuidoras e suas redes de revenda. Esta crença

1. Este trabalho foi preparado por solicitação do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo
– SINDIGÁS. Os argumentos aqui apresentados são, entretanto,da exclusiva responsabilidade do autor, e não representam,
necessariamente, a visão do SINDIGÁS ou de seus associados.
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foi transformada em norma pela Portaria nº 297/03, conforme atesta o seu preâmbulo:
“(...) a comercialização pelo revendedor de recipientes transportáveis de marca de mais
de um distribuidor intensifica a competição no mercado, com o consequente aumento
de opção de compra do consumidor.”

Jurisprudência internacional sobre acordos
de exclusividade e restriçõesverticais

Acordo de exclusividade é uma forma particular de terceirizar atividades que
teve origem em meados do século XIX com os sistemas de franquias. Um dos exemplos
pioneiros foi o das máquinas de costura Singer. Para difundir esta inovação no mercado
norte- americano, a Singer estabeleceu, em 1863, a primeira rede nacional de serviços
autorizados de venda e assistência técnica. Em virtude de seu sucesso imediato, esta
iniciativa foi rapidamente copiada por empresas de outros setores, como bebidas,
máquinas agrícolas, utensílios domésticos e drogarias.
Nas primeiras décadas do século XX, os acordos de exclusividade ganharam uma
nova dimensão com o desenvolvimento da indústria automobilística. A partir do momento
em que a linha de montagem tornou-se o princípio ordenador da produção de automóveis, as
montadoras passaram a estabelecer vínculos de exclusividade em todas as etapas da cadeia
produtiva: do suprimento de autopeças aos serviços de distribuição, venda, manutenção e
reparação de veículos. O rigor dos compromissos exigidos pelas montadoras nos contratos
firmados com seus fornecedores e prestadores de serviços estabeleceu um novo padrão
para os vínculos de exclusividade, que posteriormente foram adotados por outros ramos,
como hotelaria, material fotográfico, vestuário, alimentos, lanchonetes erestaurantes.
Do ponto de vista da empresa contratante, o acordo de exclusividade constitui
uma solução intermediária entre a integração vertical e a simples terceirização de
atividades. Por um lado, aquele instrumento permite manter um grau de comando sobre o
processo produtivo que é equivalente ao da integração vertical, sem os custos associados
à imobilização de capital. Por outro lado, oferece a flexibilidade da terceirização, sem
o principal risco inerente a esta opção, que é o de provocar a queda de qualidade dos
bens e serviços oferecidos ao consumidor final e, portanto, prejudicar a marca e outros
ativos que promovem a reputação da empresa contratante.
Embora seja um arranjo vantajoso para ambas as partes, o acordo de exclusividade
implica, necessariamente, a obediência da firma contratada à estratégia empresarial
definida pela contratante. Eventualmente, a contratada pode ter alguma autonomia
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Este artigo mostra que, ao estimular a proliferação de revendedores independentes,
os chamados multibandeiras, a ANP compromete a principal razão da regulação do
setor de GLP, que é a de assegurar a qualidade do produto oferecido ao consumidor
final. A seção 2 apresenta uma breve resenha da jurisprudência internacional sobre
acordos de exclusividade e destaca alguns pontos da literatura econômica sobre
restrições verticais no sistema industrial contemporâneo. As evidências ali discutidas
são inequívocas quanto ao caráter pró-competitivo de acordos que visam promover a
reputação das firmas contratantes, que é o caso daqueles vigentes no setor de GLP.
A seção 3 descreve a evolução do setor nos últimos seis anos e aponta os fatores
responsáveis pelo declínio dos preços reais no mercado doméstico, demonstrando
que eram infundadas as expectativas que retardaram a implantação do atual marco
regulatório. Por fim, a seção 4 resume as conclusões do trabalho.
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Desde o surgimento dos primeiros casos, as autoridades antitruste reconheceram
que este tipo de acordo é, em princípio, pró-competitivo, porque visa preservar direitos
de propriedade, reduzir custos de comercialização, assegurar a qualidade do produto,
e impedir expedientes oportunistas por parte de firmas licenciadas e/ou competidores
do proprietário da marca. O único tema polêmico era o de identificar as situações nas
quais um acordo de exclusividade poderia servir de instrumento para ampliar o poder
de mercado da firma contratante, através de condutas baseadas na elevação dos custos
dos rivais, de claúsulas eventualmente abusivas, como a venda casada, ou da criação
de barreiras à entrada artificiais. Conforme observou Frasco:
“Exclusive dealing is sometimes needed to ensure that the benefits generated
by a capital investment in a particular brand of a product accrue to the party
making that investment. In the absence of exclusive dealing, competing brands
can free-ride on certain types of capital investments and thereby reduce or
destroy the incentive to make such investments. Both consumer welfare and
competitive processes can thereby be harmed.” (1991, p. 4)
Na mesma linha, Jacobson lembra que:
“Exclusive dealing can serve important business purposes, and is often a preferred
means for waging legitimate competition. Exclusive dealing arrangements generally
promote more effective distribution by increasing dedication and loyalty; and
they can minimize free-riding, improve product quality, and ensure costumers
and suppliers of a reliable source of supply. Exclusive arrangements are only
rarely the source of serious antitrust concern. But when exclusive dealing does
harm consumers, the harm can be severe.”(2002, p. 312)
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Durante o século XX, inúmeras marcas tornaram-se conhecidas mundialmente
em curtos intervalos de tempo devido, em grande medida, à eficácia dos acordos de
exclusividade. Em contrapartida, logo após a edição do Sherman Act em 1890, esses
acordos passaram a ser objeto frequente de litígios submetidos às autoridades antitruste
nos Estados Unidos. Em geral, as alegações de condutas anticompetitivas eram formuladas
por concorrentes efetivos ou potenciais de alguma marca famosa, por firmas licenciadas
daquela marca, em virtude de conflitos surgidos na gestão de contratos de licenciamento,
ou por empresas que não conseguiram obter licença para representar a marca numa
determinada região, e arguiam que haviam sido excluídas injustamente do mercado,
causando danos aos consumidores da região. Entre 1891 e 2001, dezenove casos deste
tipo foram julgados pela Suprema Corte, e dezenas de outros tramitaram nas demais
instâncias do sistema judiciário norte-americano (Frasco, 1991; Jacobson, 2002; Abbott
e Wright, 2008).
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para implementar as metas estabelecidas, mas, na maioria dos casos, sua conduta é
rigorosamente restrita aos termos do acordo. Na indústria automobilística, por exemplo, o
fabricante de autopeças dispõe de certa liberdade para desenvolver um novo componente
a partir das especificações fornecidas pela montadora. Entretanto, no ramo de lanchonetes,
o dono de uma loja da rede McDonald’s não tem poder para alterar qualquer aspecto
do estabelecimento, nem mesmo detalhes como a decoração da loja e o uniforme dos
funcionários. De fato, este caso fornece uma ilustração eloquente da subordinação
requerida pelos acordos de exclusividade: o cardápio, os ingredientes usados nos
alimentos, o método de preparação, o lançamento de novos produtos, as embalagens, as
campanhas publicitárias, os eventos promocionais e todos os demais aspectos do negócio
são controlados pela McDonald’s.
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Uma experiência similar à dos Estados Unidos ocorreu na Europa nas décadas
de 1980 e 1990, quando a política de defesa da concorrência passou a desempenhar
um papel central na formação do mercado comum. Uma das prioridades da Comissão
Européia naquele momento era evitar que as barreiras comerciais e regulatórias que
estavam sendo eliminadas através da integração regional fossem substituídas por
barreiras privadas, e os acordos de exclusividade poderiam servir de instrumentos
para a criação de tais barreiras. Conforme notaram Cini e McGowan (1998):
“Since the mid-1980s, the Commission’s policy on vertical restraints has become
much more contentious than its policy on horizontal agreements. While a balance is
required in determining the merits and demerits of all restrictive agreements, an
assessment of vertical restraints is complicated by the fact that these arrangements
often have pro- rather than anti-competitive effects.” (pp. 70-71)
Naquela época, uma das críticas que o setor privado fazia à Comissão era a de
que o objetivo de consolidar o mercado comum poderia, de fato, ser prejudicado se as
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É importante notar que os acordos que estão sendo discutidos aqui são
fundamentalmente distintos daqueles expedientes que ocorrem com frequência nas
indústrias de bebidas e cigarros, onde as empresas líderes procuram impedir o acesso
dos competidores aos canais de distribuição. Em primeiro lugar, porque os vínculos
de exclusividade que estas empresas procuram criar com os estabelecimentos que
operam pontos de vendas não são voluntários, mas impostos através do poder de
barganha advindo do fato de que aquelas empresas são proprietárias de marcas
preferidas pelos consumidores. Em segundo lugar, tais vínculos não costumam ser
amparados por contratos formais, mas mantidos através da ameaça de suspensão do
fornecimento. Tal ameaça tem um elevado poder de coerção, porque nenhum comerciante
tem interesse em deixar de vender produtos favoritos da clientela. Em terceiro lugar,
porque a relação de exclusividade não visa proteger a marca ou assegurar a qualidade
do atendimento ao consumidor, mas apenas criar uma barreira à entrada artificial e
restrigir as opções de consumo.
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A recorrência de litígios antitruste originados por acordos de exclusividade
estimulou o desenvolvimento de métodos analíticos para identificar acordos
anticompetitivos e distingui-los daqueles geradores de bem estar. Após um século
de jurisprudência, as autoridades norte-americanas usam atualmente dois critérios
simples. O primeiro é o de reconhecer que contratos de exclusividade bem sucedidos
costumam elevar a rentabilidade e as parcelas de mercado da contratante e, portanto,
geram consequências adversas para os competidores, podendo, inclusive, provocar a
falência de alguns deles. Além disso, ao definir a política de preços para os bens e
serviços que estão sendo terceirizados, a contratante dispõe de instrumentos para
ampliar seus lucros, limitando a remuneração da contratada. Contudo, da perspectiva
antitruste, não são estes os fatos que importam, mas os impactos sobre o bem estar
do consumidor final a curto e longo prazo. Para avaliar estes impactos, a autoridade
aplicará um segundo critério, que é o de definir o mercado relevante da operação,
sob a ótica do produto e da dimensão geográfica, e examinar se a contratante terá
capacidade para implementar quatro tipos de condutas unilaterais naquele mercado:
(a) elevar os preços substancialmente, sem provocar a entrada de novos competidores;
(b) impedir a difusão de tecnologias alternativas àquelas usadas pela contratante; (c)
reduzir a qualidade dos bens e serviços oferecidos naquele mercado; (d) limitar as
opções do consumidor. Em síntese, ao analisar estes acordos, a autoridade antitruste
aplica os mesmos princípios usados no julgamento de fusões e aquisições.
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empresas européias fossem impedidas de implementar acordos pró-competitivos. Para
responder a estas críticas, a Comissão publicou, em 1997, o seu Green Paper on Vertical
Restraints, e demonstrou que sua visão sobre o tema era, a rigor, idêntica àquela adotada
pelos órgãos antitruste dos Estados Unidos:

das parcelas de mercado das firmas concorrentes.
A análise econômica sobre acordos de exclusividade é parte de uma literatura
mais ampla que discute o papel exercido por restrições verticais no sistema industrial
contemporâneo. Outro tópico desta literatura que também é útil para a análise da
concorrência no setor de GLP é aquele que estuda a conduta de firmas integradas
verticalmente que detêm o monopólio de um insumo que é vendido num mercado
onde aquela firma também atua através de uma subsidiária e que, portanto, compete
com outras empresas não integradas. Esta é, precisamente, a situação do segmento de
distribuição de GLP após a entrada da Petrobras neste mercado em 2004, através da
aquisição da marca Liquigás.
Conforme vimos anteriormente, a conduta da empresa contratante de um acordo
de exclusividade é, sob vários aspectos, similar à da firma verticalizada. Cabe registrar,
entretanto, uma diferença fundamental: vínculos de exclusividade só serão anti-competitivos
em situações bem específicas, que a jurisprudência internacional atesta que são raras,
mas, um monopolista verticalizado que compete com seus clientes em outros mercados
será frequentemente estimulado a distorcer as condições de concorrência nestes
mercados (Economides, 1998; Beard e outros, 2001; Rey e Tirole, 2006). A fonte de tais
estímulos reside no fato de que o monopolista dispõe de diversos instrumentos para
elevar artificialmente o poder de mercado de sua subsidiária, como a discriminação de
preços, oferta de bens de qualidade inferior aos competidores, criação de obstáculos
logísticos, etc. Como mostrou Economides (1998), o monopolista terá interesse em usar
tais expedientes mesmo quando sua subsidiária for mais eficiente que os demais
concorrentes, e os incentivos persistirão enquanto as firmas não integradas continuarem
operando no mercado.
A atratividade destas condutas para o monopolista dependerá das peculiaridades
de cada caso. Um dos cenários possíveis é o do fabricante de bens intermediários que são
vendidos em vários mercados, mas a sua subsidiária só atua num deles, enquanto que
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No Brasil, o CADE tem acompanhado a jurisprudência internacional ao julgar casos
que envolvem acordos de exclusividade. Em julho de 2008, por exemplo, o Conselho
determinou o arquivamento do Processo Administrativo nº 53500.000502/2001, que
havia sido instaurado para investigar os contratos firmados pela operadora Celular CRT
S.A. com grandes empresas do setor de varejo visando criar redes exclusivas de vendas
de celulares no estado do Rio Grande do Sul. O CADE considerou que a conduta da CRT
era pró-competitiva pelos seguintes motivos: (a) os contratos não fecharam o mercado
de telefonia celular no estado, posto que, após o início da estratégia de fidelização, as
vendas dos concorrentes cresceram mais do que as da CRT; (b) não houve indícios de
que a representada teria implementado qualquer conduta visando elevar os custos dos
rivais; (c) as opções do consumidor não foram afetadas, conforme atesta o crescimento
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“Current economic thinking stresses the importance of market structure in
determining the impact of vertical restraints on competition. The fiercer is
interbrand competition the more likely are the pro-competitive and efficiency
effects to outweigh any anti-competitive effects of vertical restraints. The inverse
is true when interbrand competition is weak and there are significant barriers
to entry.” (1997, p. 17)
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alguns concorrentes naquele mercado também são clientes do monopolista nos demais
mercados. Neste caso, a estratégia de fechar o mercado onde opera a subsidiária pode
ser contraproducente, porque os ganhos ali auferidos podem ser inferiores às perdas
provocadas pela queda de demanda nos demais mercados, advindas da falência das
firmas que atuavam no primeiro mercado. Assim, o monopolista não terá interesse em
conferir privilégios a sua subsidiária.

Em síntese, à luz da jurisprudência internacional e da teoria econômica sobre
restrições verticais, é inquestionável que a análise da concorrência no setor de GLP
no Brasil deva focalizar três aspectos principais: (i) do ponto de vista do consumidor,
a competição que interessa é aquela que ocorre entre as firmas distribuidoras e não
entre revendedores; (ii) como GLP é um bem homogêneo, cuja qualidade não é visível ao
consumidor no ato da compra, a manutenção de uma rede exclusiva de revendedores é
o único instrumento que a distribuidora dispõe para preservar sua marca e assegurar
a qualidade do atendimento ao consumidor; (iii) devido à presença da Petrobras no
segmento de distribuição, é necessário um monitoramento rotineiro das condições de
concorrência neste segmento.

3.

A competição entre as distribuidoras deGLP

Para analisar o comportamento do setor de GLP nos últimos seis anos, é preciso
lembrar, inicialmente, dois aspectos que estão descritos nos gráficos 1 e 2. O primeiro
diz respeito ao contraste entre a relativa estagnação da demanda na presente década e
o dinamismo observado nas três décadas anteriores. Conforme indica o gráfico 1, entre
1970 e 1998, o consumo de GLP no Brasil cresceu a taxas elevadas, frequentemente
superiores às do crescimento da economia. Neste período, o mercado doméstico saltou
de um patamar inicial de 2,2 milhões de metros cúbicos anuais para cerca de 12 milhões
no final da década de 1990. Entretanto, apesar do crescimento ainda registrado até
2001, quando o consumo nacional atingiu 12,7 milhões de metros cúbicos, desde 1998,
a demanda tem oscilado em torno do patamar alcançado naquele ano.
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Por fim, o cenário no qual os incentivos para eliminar os concorrentes da subsidiária
são mais elevados é aquele que reune as seguintes características: (a) o mercado
relevante é nacional, porque não é possivel realizar importações a preços inferiores
àqueles praticados pelo monopolista nas vendas domésticas; (b) insumo que o monopolista
vende neste mercado não tem substitutos próximos; (c) a rentabilidade da subsidiária é
baixa, em virtude das pressões competitivas exercidas pelas demais firmas que operam
naquele mercado; (d) a elasticidade da demanda pelos bens oferecidos pela subsidiária
é relativamente baixa. Portanto, após o fechamento do mercado, a margem para elevar
os preços da subsidiária será alta.
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Quando o monopolista for uma empresa estatal, o interesse em prejudicar os
concorrentes da subsidiária será ambíguo. Por um lado, a conduta daquela empresa costuma
estar subordinada a determinadas políticas governamentais cujos objetivos podem ser
conflitantes com a estratégia de fechar o mercado onde opera a subsidiária. Neste caso,
os representantes do governo no conselho de administração da estatal procurarão coibir
práticas anticompetitivas naquele mercado. Por outro lado, alguns autores argumentam
que tais práticas tendem a ser mais efetivas quando executadas por empresas estatais,
posto que a capacidade delas para suportar prejuízos durante períodos longos é muito
superior a de qualquer empresa privada (Sappington e Sidak, 1999).
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Gráfico 1: Consumo de GLP no Brasil: 1970 - 2008
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Gráfico 2: Preço Real de GLP: 2003 - 2008
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O segundo aspecto refere-se à evolução dos preços de GLP no mercado doméstico
após a eliminação definitiva dos controles governamentais em novembro de 2002. O
gráfico 2 revela que, entre janeiro de 2003 e dezembro de 2008, o preço real do botijão
de gás de 13kg (P-13) sofreu uma redução da ordem de 15%. Os fatores explicativos deste
declínio serão discutidos a seguir, mas, antes disso, cabe notar este comportamento dos
preços atesta a intensidade da competição no setor de GLP e, portanto, desmente a tese
de que as distribuidoras teriam poder de mercado. Como vimos na introdução deste
trabalho, esta crença foi responsável não só pela lentidão do processo de reforma do
marco regulatório, mas também pela iniciativa de estimular o rompimento dos vínculos
de exclusividade entre as distribuidoras e suas redes de revenda. Tal iniciativa não
encontra amparo na jurisprudência internacional nem tampouco na teoria econômica,
conforme mostrou a seção 2.
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Fonte: ANP
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Após a suspensão dos controles de preços, o governo passou a usar dois
instrumentos para assegurar a modicidade do preço do gás de cozinha no país: a
estabilidade da carga tributária e o congelamento do preço do botijão de 13kg cobrado
pela Petrobras às distribuidoras. Como indica a tabela 1, entre janeiro de 2003 e julho
de 2008, valor dos impostos permaneceu relativamente fixo, em cerca de R$ 6,50 por
botijão, e o preço da Petrobras foi mantido em torno de R$ 11,50. Cabe lembrar que,
neste período, o preço internacional do barril de petróleo subiu de 30 para 140 dólares.
Assim, abertura comercial deste setor, instaurada em 1998, tornou-se uma formalidade
jurídica porque, nestas condições, nenhuma empresa privada seria capaz de importar
GLP a preços competitivos aos praticados pela Petrobras no mercado doméstico. Por
outro lado, se as distribuidoras tivessem algum poder de mercado, elas teriam retido
pelo menos uma parcela do subsídio advindo da diferença entre os preços domésticos
e internacionais.

Tabela 1: Estrutura do Preço de GLP: 2003–2008
Tributos

Distribuição

Revenda

Petrobras

Preço Final

Jan/2003

6,53

6,79

4,61

11,42

29,35

Jul/2003

6,47

7,39

4,06

11,42

29,34

Jan/2004

6,45

7,00

4,17

11,42

29,04

Jul/2004

6,42

7,42

5,07

11,53

30,44

Jan/2005

6,47

6,61

5,29

11,53

29,90

Jul/2005

6,49

6,20

5,40

11,53

29,62

Jul/2006

6,52

8,72

5,92

11,32

32,52

Jan/2007

6,61

8,79

6,33

11,31

33,04

Jul/2007

6,63

9,02

6,06

11,33

33,04

Jan/2008

6,68

8,40

6,40

11,34

32,82

Jul/2008

6,70

8,49

6,72

11,33

33,24

Fonte: ANP

A tabela 2 mostra a origem da crença sobre o poder de mercado das distribuidoras,
que decorre do elevado e estável grau de concentração do segmento de distribuição,
onde as cinco maiores firmas controlam 95% das vendas nacionais. Entretanto, os
dados das tabelas 3 e 4 comprovam que a concorrência ocorre, de fato, em âmbito
estadual, e que o instrumento básico de competição reside na promoção da marca.
Embora as quatro maiores, Ultragaz, SHV, Liquigás e Nacional Gás, estejam presentes
em quase todos os estados da Federação, o desempenho em cada estado depende do
prestígio da marca junto aos consumidores ali residentes. Assim, a menor distribuidora
deste grupo, a Nacional Gás, é lider de mercado em dez estados, enquanto que as
duas maiores, Ultragaz e SHV, detêm a liderança em apenas quatro e dois estados,
respectivamente. A quinta colocada em âmbito nacional, Copagaz, com uma participação
de 7,4%, lidera dois estados e está presente em 17 outros. Na região amazônica, os
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Valores Correntes (R$)
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consumidores são atendidos basicamente por duas empresas que não têm expressão
nacional, Fogás e Amazongás, mas cuja competitividade naquela região é superior
às demais distribuidoras.

Tabela 2: Estrutura do Mercado Brasileiro de GLP

2008

Variação

Ultragaz

24,1

23,3

– 0,8

SHV Gas Brasil

23,8

23,0

– 0,8

Liquigás (Petrobras)

21,8

22,3

+ 0,5

Nacional Gás

18,5

18,3

– 0,2

Copagaz

7,4

7,4

0

Outras (10)

4,4

5,7

+ 1,3

Total

100,0

100,0

─

Fonte: ANP

Tabela 3: Atuação Estadual das Distribuidoras
de GLP em Dezembro de 2008
Empresa

Liderança

Total

Presença

Total

Nacional Gás

AP, AL, CE, MA, PA,
PB, PE, PI, RN, SE

10

BA, DF, ES, GO, MG, MS,
MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO

13

SHV Gas Brasil

DF, ES, MG, PR, RJ

5

AL, BA, GO, MA, MS, MT,
PA, PB, PE, PI, RN, RS, SC,
SE, SP, TO

16

Liquigás

GO, RS, SC, TO

4

AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA,
MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI,
PR, RJ, RN, RO, SE, SP

20

Fogás

AC, AM, RO, RR

4

PA, SP

2

Ultragaz

BA, SP

2

AL, CE, DF, ES, GO, MA, ME,
MT, MS, PA, PB, PE, PI, PR,
RJ, RN, RS, SC, SE, TO

20

AL, CE, DF, ES, GO, MG, PB,
PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC,
SE, SP, TO

17

AC, AM, PA, RO, RR

5

Copagaz
Amazongás

MS, MT

2
Fonte: ANP
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2004
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Parcela de Mercado

Empresa
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Tabela 4: Preços de Distribuição e Revenda de GLP em 2008

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Acre

38,90

1,55

35,84

0,85

Alagoas

32,02

0,72

25,22

0,62

Amapá

37,02

3,28

31,66

1,85

Amazonas

28,27

1,84

24,59

0,49

Bahia

32,10

2,36

24,59

1,76

Ceará

36,65

1,81

28,83

1,82

Distrito Federal

35,85

2,40

26,17

2,32

Espírito Santo

33,83

1,42

25,30

2,69

Goiás

31,54

2,29

25,94

2,14

Maranhão

35,63

2,76

29,22

1,47

Mato Grosso

40,50

1,30

34,78

2,48

Mato Grosso do Sul

34,74

2,92

28,87

2,63

Minas Gerais

34,66

1,76

27,24

2,41

Paraná

32,45

2,23

26,19

2,24

Paraíba

33,49

1,39

27,29

1,75

Pará

32,90

2,61

26,22

2,09

Pernambuco

32,50

1,56

28,81

1,80

Piauí

35,73

1,52

28,09

3,23

Rio de Janeiro

31,53

2,12

25,26

2,49

Rio Grande do Norte

31,93

1,38

26,94

1,14

Rio Grande do Sul

35,02

2,65

28,08

2,69

Rondônia

35,31

2,61

31,78

1,19

Roraima

38,56

1,22

34,29

0,74

Santa Catarina

37,23

2,00

31,90

3,67

Sergipe

32,63

1,18

25,17

1,64

São Paulo

31,30

2,14

25,59

3,11

Tocantins

36,83

1,28

31,83

1,46

Estado

Fonte: ANP
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Um aspecto interessante da atual estrutura do setor de GLP no Brasil é que as
parcelas de mercado das principais distribuidoras praticamente não foram afetadas pela
entrada da Petrobras no segmento de distribuição em 2004, através da aquisição da
Agip do Brasil S.A., que detinha a marca Liquigás. Este resultado pode ser parcialmente
explicado pela atuação do CADE, que aprovou com restrições esta operação em 13.09.06.
Devido às questões apontadas na seção 2 deste trabalho, o caso foi foi objeto de minuciosa
análise pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC),23 que
examinaram as eventuais distorções que poderiam advir da presença da Petrobras
na distribuição, conforme registram os autos do AC nº 08012.005539/2004-60. Para
aprovar a operação, uma das medidas adotadas pelo CADE foi a de assegurar, em caráter
permanente, a transparência das transações daquela empresa com as distribuidoras,

2. Além do CADE, fazem parte do SBDC a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e a Secretaria de
Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda.
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As informações das tabelas 3 e 4 são úteis para esclarecer o equívoco subjacente
à tese sobre o poder de mercado das distribuidoras, que consiste em supor que
concentração elevada seja sinônimo de ausência de competição. O indicador relevante
para medir a intensidade da concorrência em qualquer mercado não é o número
de firmas ali estabelecidas, mas o grau de contestabilidade daquele mercado, que
resulta da rivalidade entre aquelas firmas e, sobretudo, das pressões excercidas pelos
concorrentes potenciais (Baumol e outros, 1982). Um bom exemplo disso é a situação
do estado do Amazonas, onde o grau de concentração no segmento de distribuição é o
mais alto do país, e os preços finais de GLP são os mais baixos, devido a três motivos
básicos. O primeiro é a eficiência dos sistemas logísticos usados por Amazongás e
Fogás, que combinam transporte fluvial com redes locais de atendimento ao consumidor,
seguindo rotinas atentas às questões ambientais. O segundo é a profunda rivalidade
que existe entre estas firmas desde 1992, quando a Amazongás entrou no mercado com
o objetivo explícito de disputar a liderança da Fogás nos estados do Acre, Amazonas,
Rondônia e Roraima. Fundada em 1956, a Fogás havia introduzido o consumo de GLP
naquela região, e nas décadas seguintes mantivera uma estratégia de expansão cujos
níveis de excelência desestimulava a entrada de outros competidores. O terceiro e
mais importante motivo pelo qual os preços são baixos no estado do Amazonas é
porque nenhuma das duas empresas está interessada em elevá-los. Se alguma delas
decidisse subir o preço unilateralmente, perderia mercado para a outra; se a decisão
fosse coordenada, ambas poderiam auferir lucros extraordinários durante algum tempo,
mas também iriam incentivar a entrada de outras distribuidoras no mercado.
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Conforme registra a tabela 4, há uma razoável dispersão dos preços de distribuição
e revenda de GLP no território nacional, que não está relacionada com o número de
distribuidoras estabelecidas em cada estado, mas decorre de aspectos inerentes à
geografia e aos custos de logística e transporte. Em 2008, a média dos preços ao
consumidor variou entre R$ 28,27 (Amazonas) e R$ 40,50 (Mato Grosso). No estado do
Amazonas, atuam apenas duas distribuidoras, e todos os revendedores são ligados
às redes exclusivas da Amazongás ou da Fogás. Em Mato Grosso, operam cinco
distribuidoras, e é, justamente, um dos estados onde o número de revendedores
independentes é elevado. No Distrito Federal, onde a proliferação dos multibandeiras
tem sido crescente, a diferença entre os preços médios de distribuição e revenda
foi de R$ 9,68 em 2008, a maior do país. Em São Paulo, estão presentes 13 das 20
distribuidoras registradas na ANP, mas o preço final lá é virtualmente idêntico ao do
Rio Grande do Norte, onde atuam apenas as cinco maiores distribuidoras.
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tanto em relação aos preços praticados, quanto as demais condições dos contratos de
fornecimento de GLP. Tais informações deveriam ser enviadas regularmente à ANP e
poderiam, se a Agência julgasse necessário, ser divulgadas através dainternet.

4.

Conclusão

Até a edição da Portaria 297/03, os vínculos de exclusividade entre distribuidoras
e revendedores eram compulsórios. Esta norma era um dos poucos instrumentos
remanescentes do modelo de intervenção estatal que vigorou no setor de GLP nas décadas
de 1970 e 1980, e tinha dois defeitos. Por um lado era supérflua, porque a manutenção
de redes exclusivas de revenda é um dos objetivos prioritários das distribuidoras, e,
portanto, constitui uma característica natural do setor, que dispensa uma imposição
legal. Por outro lado, implicava uma restrição indesejável porque, em certas localidades,
o compartilhamento das redes de revenda pode interessar às distribuidoras.
Entretanto, aquele norma tinha um mérito que justificou a sua longa vigência,
que era o de facilitar a fiscalização das normas de segurança quanto ao manuseio,
armazenagem e transporte de GLP. Quando as redes de revenda são exclusivas, o
principal agente interessado em fiscalizar estas normas é a distribuidora. Mas, quando
o revendedor é independente, somente o órgão regulador tem instrumentos para
fiscalizá-lo. Assim, ao tornar obrigatórios os vínculos de exclusividade, a autoridade
reduz os custos da regulação, porque deixa de ser necessário surpervisionar uma
atividade que é exercida por milhares de firmas em âmbito nacional.
A análise desenvolvida nas seções anteriores deste trabalho sugere que a atitude
mais sensata da ANP em relação a este tema é a neutralidade: não é conveniente impor
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Em resumo, na presente década, a atividade de distribuir GLP esteve submetida
a três parâmetros: (a) mercado nacional relativamente estagnado; (b) rivalidade intensa
em âmbito estadual, baseada na promoção das marcas usadas pelas distribuidoras; (c)
dependência em relação a uma única fonte de suprimento de GLP, a Petrobras, que
também compete na distribuição. Nestas condições, a proliferação de revendedores
multibandeiras constitui uma fonte adicional de incerteza para as distribuidoras, um
risco para o consumidor, porque tende a elevar o preço e deteriorar a qualidade do
produto final, e um ônus desnecessário para a ANP, que é responsável pela fiscalização
destes agentes. Não existem dados exatos sobre a quantidade atual deste tipo de
revendedor. Segundo estimativas do Sindigás, numa população da ordem de 65 mil
revendedores em todo o país, a parcela dos multibandeiras foi, em dezembro 2008,
de aproximadamente 16%.
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Entretanto, a conduta que a Petrobras vem mantendo neste segmento desde 2004
também está subordinada ao papel que ela exerce como instrumento do governo para
subsidiar os preços do gás de cozinha. Assim, como vimos na seção 2, seu interesse
em prejudicar as demais distribuidoras é ambíguo. Apesar de ser um monopolista
verticalizado, que vende um insumo a firmas concorrentes que não dispõem de fontes
alternativas de suprimento, sua vocação natural para elevar os custos dos rivais é
conflitante com as prioridades do governo em relação àquela mercadoria. Neste contexto,
as providências tomadas pelo CADE devem ser interpretadas como uma cautela adicional
para preservar um ambiente competitivo na distribuição deGLP.
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vínculos de exclusividade, mas é temerário incentivar a proliferação dos multibandeiras.
Para assumir esta atitude, basta uma providência simples, a ser tomada no instante
em que a Agência estiver cadastrando um novo revendedor, que é a de averiguar se
as distribuidoras citadas no pedido de resgistro estão interessadas em trabalhar com
aquele revendedor.
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Para preservar o principal mérito do atual modelo de regulação do setor, que é sua
flexibilidade, e considerando-se que GLP é um produto homogêneo cuja qualidade não
é visível ao consumidor no ato da compra, e que a promoção da marca é o instrumento
básico da competição entre distribuidoras, uma das funções importantes da ANP neste
modelo é coibir eventuais condutas oportunistas de revendedores e/ou distribuidoras
que possam prejudicar alguma marca estabelecida no mercado. Para cumprir esta
função, a Agência não precisa impor vínculos compulsórios entre distribuidoras e
revendedores, basta assegurar que as regras de concorrência previstas no modelo
de regulação sejam efetivas.
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Outro ponto importante registrado neste trabalho é o de que, nas últimas quatro
décadas, a modicidade do preço do gás de cozinha foi um objetivo perseguido por todos
os governos, independentemente do seu perfil ideológico, conforme atestam as medidas
tomadas durante as gestões dos Presidentes Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor e FHC.
Desde 2003, o governo do Presidente Lula tem mantido este objetivo sem recorrer
ao tabelamento de preços, que havia sido o instrumento convencional até o início do
primeiro governo FHC, e que foi gradualmente abandonado entre 1996 e 2002. Conforme
vimos, o arranjo atual resulta da combinação de dois fatores: o subsídio implícito no
preço do GLP vendido pela Petrobras às distribuidoras, e a competição vigente no
segmento de distribuição, que assegura o repasse do subsídio ao consumidor final.
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A importância
do fim das restrições
do uso do GLP
Alexandre Aragão

Justificar as restrições ao uso do Gás LP é uma missão cada vez mais difícil.
Pretendo fazer uma abordagem jurídica à questão, sem repetir os aspectos técnicos
e econômicos expostos anteriormente, que considero como pressupostos. Pretendo
enquadrar essas questões dentro da perspectiva jurídica demonstrando, assim, a
ilegitimidade das restrições do uso do Gás LP no Direito brasileiro.

Um desses princípios jurídicos feridos pelas restrições é o da proporcionalidade.
O princípio da proporcionalidade, na verdade, é mais filosófico. A primeira vez que
ele foi trabalhado foi por Aristóteles. Portanto, ele não é só do Direito. Trata-se quase
de um princípio do bom senso.
Esse princípio se divide em três elementos, que facilitam a sua compreensão.
O primeiro é o elemento da adequação, isto é, qualquer restrição de liberdade tem
que ser um meio adequado para se atender determinado objetivo, que tem que ser
legítimo.
O segundo elemento é o da necessidade: entre os possíveis meios adequados
para se atingir um objetivo, deve ser adotado aquele que gerar menos restrições
à liberdade. Qualquer restrição deve ser estritamente necessária, ou seja, não se
deve restringir nada desnecessariamente se existe outro meio para obtenção do
mesmo objetivo.
O terceiro elemento da teoria da proporcionalidade, chamado razoabilidade
strictu sensu, é uma relação de custo benefício. Ou seja, ainda que a restrição seja
adequada e, entre as adequadas, seja a menos restritiva, ela deve guardar um custo
benefício razoável com objetivo a ser atingido.
Aplicando essa razoabilidade às restrições ao Gás LP, percebemos que elas
violam esses três elementos. Primeiro, as restrições violam o elemento da adequação,
por todas as razões técnicas e econômicas aqui expostas e que tomo como pressupostos.
Elas não são mais o meio adequado para nada e, ainda que visassem, por exemplo, a
manutenção no mercado de alguns níveis de preço menores, elas não seriam, dentre
os vários meios adequados, o menos restritivo para alcançar esse objetivo. Já foi
citada, por exemplo, a questão de auxílio direto às pessoas que necessitem do P13.
Finalmente, ainda que as restrições fossem o meio mais adequado e menos
restritivo, elas não manteriam uma relação de custo benefício razoável diante de
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No caso das restrições ao uso do Gás LP, parece bastante claro que esse ato
perdeu seu esteio, pois as razões técnicas e econômicas invocadas pra as vedações,
não mais vigem, como relatado pelos palestrantes que me antecederam. O ato é
ilegítimo não só em razão da Teoria dos Motivos Determinantes, mas também por
não fazer mais sentido, agredindo várias outras normas e princípios jurídicos.

A importância do fim das restrições do uso do GLP

A s ca u s a s d a ve d a ç ã o s ã o h i s tór i ca s e, p or ta n to, d a ta d a s . E m D i re i to
Administrativo, temos uma doutrina chamada Teoria dos Motivos Determinantes.
Um ato, uma decisão, uma restrição pública pode ser emitida por várias razões. A
partir do momento que se expressa essa decisão se define uma razão específica,
entre as várias possíveis, para sua existência, que passa a ser vinculante.
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todos os prejuízos econômicos, das restrições à livre escolha e da reserva de mercado.
Portanto, não só em razão da teoria dos motivos determinantes, como também em
razão do princípio da proporcionalidade, me parece que essas vedações hoje são
ilegais e inconstitucionais. A meu ver, elas violam a Lei do Petróleo.
No caso das restrições ao Gás LP, elas não só não têm esteio na lei como
contrariam os possíveis esteios que hoje a ANP pode fazer. Só a busca de valores
como livre concorrência e proteção do consumidor legitimaria vedações. Desse
ponto de vista, também é ilegal violar a livre iniciativa privada não só de empresas
como também dos consumidores. A liberdade econômica não é só de produzir, mas
também de consumir.

Alexandre Aragão é Procurador do Estado do Rio de Janeiro e sócio do
Escritório Rennó, Aragão e Lopes da Costa Advogados.
Esta palestra foi realizada dia 19.03.2009, durante o
Fórum Permanente do Gás LP – 4º Encontro, no Rio de Janeiro.

Voltar ao índice

Regulação do setor de GLP no Brasil

Essas restrições estabelecem uma reserva de mercado. Penso, inclusive, que é
possível analisá-las sob o ponto de vista do direito antitruste, ou seja, da legitimidade
da regra setorial que impede a entrada de agentes de mercado para atender a
determinadas necessidades econômicas. Isso é importante porque estabelece uma
reserva de mercado e o principio da moralidade.

A importância do fim das restrições do uso do GLP

As restrições violam a livre iniciativa, que é um valor constitucional tanto
do produtor como do consumidor. Violam flagrantemente, também, o princípio da
concorrência que, junto com a iniciativa privada, não é apenas um princípio da ordem
constitucional econômica (art. 170), mas também um dos fundamentos da República
(art. 1º). O número do artigo já diz: é o artigo primeiro da constituição.
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Restrições
desnecessárias
Sergio Bandeira de Mello

As chuvas que devastaram cidades de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro
chamaram a atenção não só pelos estragos e perdas que causaram, mas também pela
fragilidade do sistema operacional das indústrias que dependem do gás natural. Com danos
provocados pelas enchentes no gasoduto GASBOL (Brasil-Bolívia), indústrias catarinenses
foram levadas ao contingenciamento do GN, que é seu principal insumo. A situação trouxe
à tona outro fato: a existência de restrições que vêm desde a primeira Guerra do Golfo, em
1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait e que limitam o uso do Gás LP para movimentação
de caldeiras, grupo de geradores e motores móvel ou estacionário.
É contraditório que o produto que salvou os fornos e a produção das empresas catarinenses,
o Gás LP na forma de Gás Natural Sintético, não possa ser usado amplamente. Mundo afora,
como na Ásia, da Europa, nos Estados Unidos e até em países como a África do Sul, o Gás LP
tem sido usado em motores estacionários, o que amplia bastante as possibilidades de negócio
e reduz de forma importante as emissões de carbono, comparado a outros energéticos.
Lá fora, o Gás LP também é usado em co-geração de energia nos horários de pico para
indústrias. Esta alimentação com Gás LP está sendo feita também em combinação com placas
de energia solar, e com acumulação em baterias, por exemplo, em parques e áreas ecológicas
que exigem silêncio à noite, mas que demandam o funcionamento dos equipamentos.

O Gás LP teve papel fundamental durante todo esse processo emergencial para o
setor industrial catarinense. As distribuidoras forneceram Gás Natural Sintético, produto
resultante do processo em que o Gás LP é aerado e assume características muito similares
ao Gás Natural e pode ser usado com as mesmas instalações existentes. Essa possibilidade
resultou em uma solução rápida e eficiente para a continuidade do funcionamento de algumas
indústrias catarinenses. O poder calorífico superior do Gás LP, quando comparado com o GN,
cria esta oportunidade.
A experiência vivida em Santa Catarina é um alerta para que nossa matriz energética,
plural e diversificada, seja revisitada de maneira a não desperdiçar todo seu potencial. Nossos
empresários e empreendedores precisam investir em sistemas alternativos e emergenciais.
As autoridades precisam ter mais atenção em relação ao cenário que estamos vivendo,
permitindo e estimulando soluções flexíveis em energia, estimulando competitividade entre
energéticos baseado em seu potencial técnico, nos aspectos financeiros, possibilidade de
armazenamento, entre outras características.
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Voltando a Santa Catarina, a dependência, absoluta, ao Gás Natural foi crucial para o
aumento dos prejuízos decorrentes das chuvas. Enquanto apenas um reduzido grupo das
empresas que dispunham de sistemas alternativos (backups) pôde migrar para o Gás LP e
retomar integralmente em pouco tempo sua capacidade produtiva, a maior parte do setor
industrial – abastecido exclusivamente por Gás Natural – assistiu de mãos atadas a produção
parar. Some-se a isso os riscos de perder seus fornos, já que sem energia esse equipamentos
poderiam rachar por esfriamento.

Restrições desnecessárias

É utilizado ainda em geração de energia e sistemas de refrigeração de edifícios
e shoppings, enquanto no Brasil perduram restrições a um produto muito perto da autosuficiência, e que certamente já deixou a escassez para trás.
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Não digo que o Gás LP seja a solução para todos os problemas do Brasil ou a
única alternativa para solucionar crises de contingenciamento do Gás Natural. No
entanto, tenho a obrigação de registrar que nossos técnicos foram heróis anônimos nesta
enorme crise e de pedir às autoridades que fiquem atentas e deixem as alternativas
funcionarem de forma mais livre, não permitindo que marcos legais impeçam o uso dos
recursos existentes.

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no Diário Catarinense em 11.02.2009.

Regulação do setor de GLP no Brasil

Restrições desnecessárias

Voltar ao índice

224

Voltar ao índice

2009

Regulação – Teoria
e a Prática no Brasil
Alexandre Aragão

Grande parte das discussões do setor de Gás LP diz respeito ao princípio da
legalidade, do poder normativo e das atribuições das agências.Em decorrênciadas
fiscalizações e das normas ditadas pelas agências reguladoras, trataremos também do
controle jurisdicional dos atos regulatórios. Pretendo discutir até que ponto o Judiciário
pode e deve excluir, anular ou substituir atos das agências reguladoras.

A relação existente entre Estado e Direito de um lado e mercado de outro é
paradoxal. Em alguns momentos, o Estado limita o mercado. Por outro lado, a existência
do mercado seria difícil sem a segurança e a garantia de execução dos contratos
proporcionada pelo Estado.
A teoria da regulação no Brasil sempre existiu, mas não de forma tão forte quanto
a partir da década de 80. Isso aconteceu porque o número de atividades reguladas
aumentou, em dois aspectos. Anteriormente, essas atividades eram exercidas pelo Estado
e, portanto, não era necessário regulá-las, porque o Estado era o próprio empresário.
Ele já exercia a forma que acreditava ser a melhor para o interesse público. Desde
então, aumentaram muito as atividades que deixaram de ser do Estado e passaram
para o domínio de particulares. Além disso, aumentou também o número de atividades
reguladas. Havia atividades que praticamente não tinham regras incidentes sobre elas,
como era o caso, por exemplo, dos planos de saúde.
Também houve a re-regulação de algumas atividades econômicas, como é o
caso do Gás LP. Alguns a denominam de neo-regulação e outros de regulação para a
concorrência. Houve a substituição de blocos inteiros de regulação. O Gás LP já era
regulado, porém de uma maneira muito simplista e absoluta. Havia uma divisão por
áreas. Cada empresa atuava em sua área, o Estado estabelecia preço e um padrão de
modelo. Era um planejamento absoluto da atividade e uma regulação muito incisiva e
pouco complexa. O Estado já estabelecia tudo.
O problema começa quando se busca estabelecer a concorrência, quando se passa
a ter pluralidade de mercado.cos para a própria concorrência, para o bem-estar do
consumidor e para o abastecimento nacional dos combustíveis passaram a ser maiores.
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Podemos perguntar: essas normas sempre existiram no Brasil ou passaram a
existir apenas com as agências reguladoras nas décadas de 80 e 90? A resposta é
que elas sempre existiram em qualquer Estado. É considerado, inclusive, que um dos
primeiros setores regulados, a ter uma lei específica de regulação na teoria geral do
Estado, foi um código egípcio que disciplinava a forma de plantação nas margens do
Nilo para evitar erosão. Portanto, podemos considerar que a regulação nasce com o
surgimento do próprio Estado.
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A forma como a regulação é identificada hoje não abrange todo o Direito. Ela abrange
regras do Direito que disciplinam atividades econômicas exercidas por particulares,
sejam regras do Direito tradicional coercitivo, sejam aquelas mais fluidas e consensuais.
Dessa maneira, no conceito restrito de regulação, que é majoritário, ela seria praticamente
sinônima de Direito Administrativo Econômico ou de Direito Público Econômico.
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A partir da década de 80, surgiram três fontes de aumento da regulação: a
regulação de atividades econômicas que, anteriormente, só eram exercidas pelo Estado;
a regulação de atividades econômicas privadas que não tinham muita regulação anterior
e o estabelecimento de nova regulação para atividades que, antes, eram praticamente
planificadas pelo Estado.
Até esse momento, não existia uma teoria ou doutrina jurídica específica de
regulação e isso era tratado dentro do Direito Administrativo Econômico. A partir da
década de 80, surge, junto com as agências reguladoras, uma doutrina que tratava da
regulação das atividades que tinham sido desestatizadas. Na década de 90, a doutrina
é ampliada e passa a cuidar também das atividades que sempre foram privadas.
A prática da regulação, no Brasil, a partir da década de 80, deu-se através do
surgimento das agências reguladoras. No início, elas estavam muito embebidas do
sentido de atração de investimento. Esse era o verdadeiro objetivo de sua criação. Elas
tinham o objetivo de atrair mais capital e, para isso, era necessário ter instituições
administrativas confiáveis.

O que houve em termos de redução da autonomia e do prestígio das agências
nos últimos anos? Alguma ligação política é natural, já que a nomeação é feita pelo
Presidente da República com aprovação do Senado. Não existe obviamente concurso
público para dirigente de agência reguladora. No entanto, é necessário observar se,
além da orientação política, existe também o arcabouço técnico.
O contingenciamento das agências reguladoras, com o no caso da ANP, atinge
também, de uma maneira bastante intensa, sua independência. Mas não foram apenas
as agências, há de se reconhecer, a ser contingenciadas. Isso é um fenômeno geral da
administração pública federal.
O que o projeto de lei queria fazer em todos os setores, se fez no setor elétrico, que
é tirar o poder concedente da agência reguladora. Ela passou a fazer licitação, assinar
contratos e termos aditivos por mera delegação do Ministério da Minas e Energia.
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O governo Fernando Henrique Cardoso organizou e disciplinou todas elas, com
exceção da ANAC, que é mais recente. No governo Lula, houve inicialmente alguma
prevenção em relação às agências reguladoras. O preconceito era, de certa forma, ideológico,
em razão de elas terem sido instrumentos da desestatização. Além disso, elas eram, na
época, ocupadas porpessoas ligadas ao governo anterior. Isso gerou um projeto de lei,
ainda sequer apreciado pela Câmara dos Deputados, que diminuiu bastante o poder e a
competência das agências. Foi criado um contrato de gestão - que, na verdade, poderia
ser um Cavalo de Tróia - para controlar as agências.
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A agência reguladora, naquele momento, mostrou-se mais confiável que outros
modelos organizacionais por causa da estabilidade. Esse arcabouço institucional faz
com que haja um anteparo em relação à arena político eleitoral. O grande temor, por
exemplo, era de, em véspera de eleição, o contrato dizer que era necessário aumentar
a tarifa, mas o governante não querer aumentar para não perder votos, o que gerava
insegurança jurídica. As agências reguladoras surgiram nesse processo.
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Por último, o que considero a grande mudança efetiva no arcabouço das agências
reguladoras foi o parecer normativo da AGU que admitiu o recurso hierárquico impróprio
contra os atos das agências reguladoras. Esse realmente violou, a meu ver, as leis das
agências, que são as últimas instâncias administrativas, ao admitir que o Ministério
revise os atos das agências reguladoras quando esses violarem a política pública do
Ministério.
Nesse momento, confunde-se o requisito de admissibilidade com o próprio provimento
do recurso. Se ocorrer a violação à política pública,cabe recurso de administração central.
Mas quem vai dizer se isso viola ou não a política pública da administração central é a
própria administração central, através da AGU.

Essa realidade contraria muito parte da doutrina tradicional brasileira que dizia
que regulamentos são apenas de execução e que não podem criar nenhum direito ou
o brigação, já que qualquer direito ou obrigação teria que estar previsto na própria lei.
Na verdade, nossa vida concreta é regida muito mais pelo regulamento do que por leis.
A noção de execução da lei, regulamento de execução, que está no Art.84, incisoIV da
Constituição, não é mais vista apenas como uma forma de detalhar o que já está na lei,
mas sim de implementar e buscar novos objetivos.
Não se trata de uma carta em branco. Esses standarts são exigidos pela
jurisprudência, principalmente no caso de segurança e proteção do consumidor. Isso
faz com que todos os atos normativos editados pela agência tenham base legal. Por isso,
temos que fazer uma diferença entre a reserva absoluta e a relativa de lei.
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Há uma transferência de poder que data do início do aumento da intervenção do
Estado na economia. A transformação ocorre no momento de densificação jurídica, de
definição dos direito se obrigações das pessoas, da lei para o regulamento. Em grande
partedas vezes, não é o regulamento geral do Chefe do Executivo, mesmo porque as leis
não são mais aqueles diplomas legislativos da era das codificações, únicos e genéricos. As
leis são setorizadas e criam um ordenamento jurídico setorial. Criam também entidades
setoriais para desenvolver esse ordenamento. São criados, portanto, não apen diplomas
específicos setoriais como, também, entidades administrativas específicas e setoriais
para desenvolver e ordenar aquele segmento. Isso demanda uma especialização técnica
e um poder normativo bastante intenso por parte dessas entidades setoriais.
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Abordemos, agora, o poder normativo das agências reguladoras, principalmente da
ANP. As agências reguladoras recebem amplos poderes normativos das suas leis. Elas
estão baseadas em standards genéricos como, por exemplo, a proteção ao consumidor.
Essas leis sempre foram muito comuns no Direito Administrativo Econômico, que é
aquele que trata da atividadeeconômica. Essa, por sua vez, sempre está inovando,
buscando novas fronteiras. Por isso, o próprio legislador tomou consciência de que não
teria como estar no dia a dia, no detalhe, disciplinando essasatividadesnoseupormenor.
Apartirdaí,eleestabeleceuleis de baixa densidade normativa, calcadas em conceitos
indeterminados, e deixou para aadministração pública a edição da disciplina concreta
das atividades.
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Na reserva relativa, temos o princípio da legalidade genérico (art. 5º, inciso II, CF),
que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em virtude lei.
Já a reserva legal absoluta é o princípio da tipicidade fechada (ex.: “Não há crime ou
tributo sem prévia lei que os estabeleça”, toda entidade de administração indireta tem
que ser criada po lei). São vários e xemplos de reserva absoluta na nossa Constituição.
Tecnicamente, são figuras totalmente distintas. Na reserva relativa, os atos da Administração
Pública têm que existir em virtude da lei, mas não precisam estar na própria lei.
A ANP, a meu ver, exerce o poder normativo recebido da Lei do Petróleo através de
dois mecanismos principais. Primeiro o regulamentar, editando atos gerais e abstratos.O
outro é contratual. Tem um poder criativo de editar normas. Dentro das políticas de
“tryanderror”, de erros e tentativas nas políticas públicas, detentar realizar cada vez
melhor o objetivo da lei e da constituição, ela também tem poder normativo ao fixar
regras contratuais. Regras essas que, muitas vezes, devolvem à agência a regulação.
Editados todos esses atos das agências, o Poder Judiciário pode controlá-los e
anulá-los. O próprio Art.5º garante o acesso à Justiça e diz que nada que viole a lei ou
fira direitos pode ser excluído da apreciação jurisdicional.

Em segundo lugar, deve-se verificar a razoabilidade e a proporcionalidade das
medidas adotadas. Não há tempo para entrar aqui no conceito de proporcionalidade
e nos três elementos que o compõem. Ao colocar o ato sob seu crivo, é possível aferir
se a medida encontra-se dentro da zona de certeza negativa da atribuição legislativa.
Expliquemos melhor: as atribuições de poder regulamentar são feitas com base
em conceitos jurídicos indeterminados como, por exemplo,proteção do consumidor ou
garantia do abastecimento nacional. Determinados atos são feitos para implementar isso
e vão se encontrar dentro de uma zona positiva para o homem médio. Esse ato, com
certeza, atende àquele objetivo. Outros atos estarão em uma zona de certeza negativa
da atribuição. Eles não atendem a esses objetivos. E existem atos que estarão na zona
intermediária.
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Ao Poder Judiciário cabe fiscalizar se o ato da agência contrariou o processo legal,
se foram feitas as devidas consultas e audiências públicas previstas na lei e se essas
consultas ou audiências públicas não foram apenas formais. As agências não têm como
garantir uma ampla participação, mas elas têm como convidar, escutar as opiniões e,
principalmente, responder às perguntas feitas.
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Nosso acesso à justiça garante que se possa ir ao Judiciário por contrariedades
de interesse que violem leis. Grande parte dos atos editadospelas agências reguladoras
foi feita dentro da molduralegal de sua atuação. Por mais amplos que sejam os termos,
a definição do que é proteger o consumidor como, porexemplo, se deveadotar essa ou
aquela política ou não, não cabe ao PoderJudiciário.
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A verdadeira discricionariedade ocorre nessa zona grísea intermediária. Não cabe
ao Poder Judiciário substituir o ato daagência que, com certeza, atinge aquele objetivo,
por outro ato dele, mesmo que atinja o mesmo objetivo. A primazia, nesses casos, é da
agência. Apesar de não estar excluída a possibilidade de apreciação do Judiciário, nesse
caso não há violação da lei. No Direito, não existe apenas uma resposta correta, segundo
acreditava a ultrapassada escola da exegese. Se a medida adotada pela agência reguladora
era correta, ela não estava violando lei. Ao Judiciário cabe apenas julgar a legalidade.

Alexandre Aragão é procurador do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), tem mestrado em direito pela UERJ e
doutorado pela Universidade de São Paulo – USP.
Esta palestra foi realizada dia 30.03.2009, no Ciclo de Debates
“Aspectos Jurídicos do Gás LP – Primeiro Encontro: Mercado e Regulação”.
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O Marco Regulatório da
Indústria de Petróleo e Gás no
Brasil – Criação da ANP e a
Quebra de Monopólio
Daniel Almeida de Oliveira

gás natural e petróleo (E&P) no Brasil. Ou seja, as atividades de E&P, no Brasil, eram
executadas somente pela Petrobras sob a supervisão do Ministério de Minas eEnergia.
Note-se que essas emendas constitucionais alteraram, respectivamente, o §1º
do Art. 176 (aEC6/95) e o §1º do Art. 177 (a EC9/95), ambos da Constituição, sendo que
a EC9/95 acrescentou ainda o atual § 2º ao mencionado Art. 177 – este é o que trata
propriamente das atividades de petróleo e seus derivados, entre eles o Gás LP, gás
natural e seus derivados. Ou seja, o caput dos artigos não foram alterados. Mantiveramse originais, os mesmos desde a promulgação da Constituição de 1988. O que demonstra,
objetivamente, que não se tocou nomonopólio.
Posteriormente, foi incluída a questão do álcool e dos bicombustíveis em outra
emenda constitucional – a EC33/2001, que autoriza e trata da instituição da CIDE.
O que se pensou na época é que tínhamos pouco conhecimento das nossas reservas
de petróleo e gás natural e, para modificar este fato, seria preciso muito dinheiro e trabalho.
A Petrobras e o Estado brasileiro não detinham recursos e aparelhamento suficientes
ou se tinham, entendeu-se que alocá-los em grande quantidade nesta área específica
poderia levar à preterição de outros âmbitos também fundamentais para o país – como o
de infra-estrutura de transporte, energia elétrica, saúde, educação, defesa nacional etc.
Por isso, a ideia foi adotar um modelo que permitisse que empresas de capital
privado fizessem esse levantamento pelo Estado. Na época, depois de pensarem no
modelo para adotar, venceu o dos Estados Unidos, que é um modelo contratual. O Estado
brasileiro, neste caso a União, que detém o monopólio, faria contratos com empresas
petrolíferas que tivessem interesse em desempenhar a atividade de exploração de
petróleo e gás natural.
Os técnicos fazem distinção entre exploração e produção de petróleo. A exploração
é o conjunto de atividades tendentes a encontrar uma reserva de petróleo e/ou gás
natural. Quando é encontrada e declarada a comercialidade da jazida, ou seja, quando
se verifica que ela é viável economicamente, passa-se à fase de produção, de lavra. Na
Agência, há uma Superintendência de Exploração (SEP) e uma de Produção (SDP),distintas.
O modelo adotado no Brasil foi o estadunidense. Para isso, foi necessário alterar
a Constituição Federal. O monopólio da União, no que diz respeito ao petróleo e ao gás,
ficou a cargo de uma agência reguladora, cuja estrutura e atribuição é regulada por
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Antes da emenda constitucional nº 6 (EC 6/95) e da emenda constitucional nº 9
(EC 9/95) à Constituição de 1988, o monopólio da União era gerido pelo Ministério de
Minas e Energia ou por quem lhe fizesse as vezes. Com a criação e implementação da
Agência Nacional do Petróleo, essa gestão foi passada à agência. Na ocasião, a Petrobras
era a única empresa que desempenhava as atividades de exploração e produção de
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Dizer que houve quebra do monopólio das atividades ligadas a petróleo, gás
natural e seus derivados é uma afirmativa mais simplista do que realmente ocorreu.
Tecnicamente, o que aconteceu no Brasil foi uma matização ou flexibilização do
monopólio. Vou além: o monopólio manteve-se o mesmo.O que se modificou foi a relação
de empresas que poderiam prestar aquele serviço à União e a gestão do monopólio, que
foi transferida à ANP.
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Resumindo, a gestão do monopólio da União passou da Administração Direta
(Ministério de Minas e Energia) para a Administração Indireta (ANP); a execução das
atividades de petróleo, gás natural e seus derivados pode ser feita por qualquer empresa
privada, desde que atendidas as exigências legais e que seja firmado um contrato com
a ANP – haja vista o atual modelo.
Trato, agora, desse modelo estadunidense. Nesse modelo, a empresa privada pode
se interessar por uma atividade de E&P e desempenhar a atividade por sua conta e
risco. É diferente do modelo norueguês, no qual o Estado detém uma empresa de capital
totalmente público, de estrutura reduzida, que contrata o serviço das empresas do setor,
supervisionando-as, ou seja, os recursos aplicados e o risco são todos do Estado. Se,
por exemplo, a empresa não achar petróleo com suas pesquisas, levantamento de dados
sísmicos para prever se as rochas têm potencial de reservar uma jazida petrolífera ou na
perfuração de um poço, o prejuízo é todo do Estado. Em compensação, se achar alguma
coisa, o petróleo é todo do Estado e ele tem a necessidade somente de remunerar a
empresa pelos serviços prestados.
Como já mencionei, o modelo brasileiro é o contratual. Sendo assim, é muito
importante que o Estado mantenha uma estrutura extremamente técnica para gerir esse
monopólio. O quadro de pessoal tem que ser muito capacitado. Para isso, pensou-se numa
Agência Reguladora, já que havia a necessidade de que seu quadro fosse formado por
servidores públicos, diante do fato de que tal ente possuiria poder de polícia. Trata-se de
um poder de intervenção do Estado na economia, a regulação e fiscalização do setor de
petróleo, gás natural e seus derivados. Por isso, é necessário um quadro de servidores
específicos, extremamente especializados nesse campo.
Outro argumento para a necessidade de uma agência reguladora é o fato de
que é necessária certa independência em relação ao Governo.Isso é fundamental porque
haverá investimento da iniciativa privada, que não pode correr o risco de firmar o contrato
e, de repente, mudando o governo, ouvir: “em razão d a discricionariedade que
detenho, conferida por um contrato administrativo padrão, esse contrato está revogado.”
Pensando em trazer investimentos internos e, principalmente, estrangeiros, o
governo decidiu tirar da Administração Direta agestão desses contratos. Em razão disso,
pensou-se na Agência, com servidores técnicos, uma diretoria composta por membros
indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado, com mandato fixo.
O Senado fez um processo seletivo, um pente-fino e foram bastante responsáveis
na escolha dos novos diretores da ANP. A razão da demora da escolha dos diretores
foi justamente divergências políticas na escolha desses novos diretores. Ficamos quase
2 (dois) anos sem 2 (dois) diretores. A diretoria colegiada só decide por maioria absoluta,
ou seja, como são no total 5 (cinco) diretores, os três diretores que lá estavam tinham
que concordar em tudo para a agência “andar”.Isso os colocava em uma situação muito
difícil, uma vez que divergências são inevitáveis. No entanto, isso também garante maior
autonomia à Agência.
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A Petrobras está inserida na Administração Indireta. Portanto, poderíamos colocála, no organograma do Estado brasileiro, nas atividades estatais.No entanto, a natureza
jurídica dela sempre foi a de uma empresa privada.
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lei – no caso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e
a Lei 9.478/97 (a Lei do Petróleo). As atividades elencadas no Art. 177, de exploração,
produção e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados, passam a poder ser
desempenhados por empresas privadas não integrantes da Administração Pública.

233

No governo Fernando Henrique, tinha-se um perfil de Agência, de autonomia
destas – até porque ele indicou todos os diretores de todas as Agências Reguladoras
federais –, ideologia neoliberal. No governo Lula, há outro perfil, mais intervencionista,
contrária à ideologia neoliberal – cujo fracasso ficou evidente com a atual crise monetária
originada nosEUA.
Outro aspecto é a tendência dos respectivos Ministérios quererem interferir nos
assuntos sob atribuição das Agências. Isso é um fenômeno previsível na área de petróleo e
gás. Foram criadas pelo menos duas agências que reduziram drasticamente as atribuições do
Ministério de Minas e Energia: a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). É previsível que o Ministro
não fique muito satisfeito vendo que, não só os diretores, mas mesmo superintendentes
destas agências detêm poder de decisão sobre matérias fundamentais à sua pasta sem
que ele possa interferir diretamente.
No âmbito administrativo, o quadro técnico da ANP tem que ser muito bom porque
segue o modelo contratual. Na fase de exploração de petróleo e gás natural, existe um
programa exploratório mínimo que as empresas privadas têm que cumprir. Elas assinam
um contrato com a ANP e pagam, em razão disso, um bônus de assinatura. Os valores desse
bônus são altos e crescem à medida que se tenham mais dados sobre o bloco de petróleo.
Esse contrato tem previsão do mínimo de atividade de exploração que essa empresa tem
que empenhar. A empresa pode assinar o contrato e não ter interesse em explorar o bloco
naquele momento. Daí a existência dessas atividades mínimas, para forçá-lo a cumprir
metas em um tempo determinado. O objetivo é aumentar a produção de petróleo, gás natural
e seus derivados no menor tempo possível, bem como não permitir que haja lacunas na
produção, que falte combustível no país. E é preciso que a ANP tenha um técnico tão bom
quanto aquele da empresa privada, afim de que verifique se as informações técnicas
prestadas são realmente verdadeiras e a fim de que a ANP possa exigir um conjunto de
atividades que esteja próximo àquele que o concessionário seja capaz de executar – não
exija pouco e nem uma quantidade absurda, impossível de o concessionário cumprir. O
problema, neste, ponto, é o aspecto remuneratório do servidor da ANP, visto que os valores
percebidos por especialistas no âmbito de E&P são muitoelevados.
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Caso os outros diretores apresentem uma condição condizente, ou seja, que não
divirja da política nacional adotada pelo Governo, eles podem vir a ser reconduzidos. Por
isso, talvez, o recurso hierárquico ao Ministério de Minas e Energia pretendendo a revisão
de decisão tomada pela Diretoria Colegiada da ANP ainda não tenha sido necessário. E
ainda, se ele for interposto, provavelmente o governo irá indeferi-lo. Há instrumentos
que fazem com que a Agência não fique totalmente díspar da política do governo. Não
há submissão, mas também não há distanciamento. O parecer da AGU que entendeu pela
constitucionalidade e legalidade do recurso hierárquico em face de decisões da Diretoria
Colegiada das Agências Reguladoras foi uma resposta à pressão política do Governo Lula,
que, à época, encontrava-se com as Diretorias das Agências lotadas de diretores alinhados
ao pensamento do governante anterior, que era conflitante ao seu. Havia o medo de que
isto pudesse impedir mudanças na política pública destes setores pelo novo governante.
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Outra coisa importante é a possibilidade de recondução de seus diretores a cada
quatro anos. Os prós e contras deste instituto devem ser debatidos no momento oportuno.
Essa recondução representa justamente o alinhamento de pensamento com o do Governo,
para que não haja um distanciamento grande na linha de política pública. Quando muda
o Presidente da República, o perfil político pode mudar. Provavelmente, deve sair um
diretor e ser nomeado outro, alinhado com a política do Governo. É o Senado, em última
instância, que avalia se esse indicado tem a qualificação técnica necessária.
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A Lei do Petróleo, que trata da ANP, diz que a Agência terá um ProcuradorGeral, cuja indicação será feita pelo Advogado-Geral da União e a nomeação ocorre pela
Casa Civil, ou seja, pelo Presidente da República. Isso é muito curioso. Imagine que a
Diretoria Colegiada discorde de um posicionamento do Ministério de Minas e Energia e
entre com uma ação contra a União. No entanto, o Procurador-Geral da ANP é nomeado
e demissível, sem necessidade de justificativa, pela Casa Civil. Ele fica em uma situação
difícil. Ele, inclusive, é pago pela União.
As procuradorias são um instrumento interno muito importante de combate à corrupção
e de controle de atos administrativos. Sobre muitas coisas, o Ministério Público, bem
como as pessoas, em geral, não fica sabendo. Daí a ideia no sentido de que o Procurador
Chefe de uma determinada autarquia (ente da Administração Indireta) fosse indicado pela
Administração Direta. É necessário tirar o vínculo da Procuradoria com a autarquia, para
deixar a Procuradoria atuar com isenção, livremente. Por outro lado, tem-se o problema
acima descrito. Trata-se de uma discussão longa, sobre a qual é necessário pensar.
A Procuradoria-Geral da ANP procura fiscalizar o cumprimento da legalidade. Como
a Agência é formada basicamente por técnicos, cabe saber se os ajustes e acordos estão
juridicamente adequados. Por esse motivo, a Procuradoria fica com um poder muito grande,
já que ela fala o que é inconstitucional. Brigo muito na Procuradoria sobre esse poder,
uma vez que o procurador tem que ser muito razoável e flexível, a fim de não acabar
usurpando competência das áreas técnicas da ANP e mesmo da Diretoria Colegiada.
Todas as questões que devem ser submetidas à Diretoria Colegiada, ou seja as
mais importantes do setor de petróleo, gás natural, biocombustíveis e seus derivados,
passam pela Consultoria da Procuradoria da ANP. Também qualquer consulta feita pelas
Superintendências da ANP. Estas questões são decididas no Rio de Janeiro por um grupo
muito restrito, formado por apenas cinco procuradores e um Coordenador. O processo
é distribuído a um procurador que confecciona um parecer com sua conclusão. Este é
enviado ao Coordenador e, posteriormente, ao Procurador-Geral. Quando um procurador tem
um caso muito importante, normalmente o assunto é colocado para a discussão de todos.
Uma proposta que fiz, e que me foi dito que já era praticada na Consultoria, é que
no caso de um procurador entender que alguma norma ou ato da ANP é inconstitucional,
isto deve ser decidido em conjunto.
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O que interessa ao investidor privado é que o contrato assinado seja respeitado.
As agências reguladoras no Brasil e, especificamente a ANP, têm como fazer com que
esse contrato seja cumprido. A Procuradoria Federal da ANP tem uma responsabilidade
grande nisso e acaba assumindo o papel de verificar se o equilíbrio entre o Governo, a
sociedade e os agentes econômicos está sendo conduzido pelas áreas técnicas da ANP
e propor medidas à Diretoria Colegiada da autarquia.
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Com o objetivo de diminuir um pouco esta distorção – que fazia com que técnicos
de alto nível da ANP fossem para o mercado – um projeto de regulamento da carreira de
especialista da ANP foi levada à Diretoria Colegiada. Em princípio, tudo bem, já que se
trata de uma autarquia, com atribuição legal para gerir seu quadro de pessoal, inclusive
quanto à remuneração. No entanto, temos que avaliar como a AGU entende essa questão e
como o Governo está se comportando para poder dar uma resposta satisfatória. O Governo
entende que o Presidente da República é quem deve baixar esse regulamento. Que o RH
da ANP estaria subordinado ao RH do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG). Isso é um exemplo, embora indireto, de como a Agência não tem como se distanciar
muito da política pública nacional. Existem instrumentos para não ficar nas mãos da
Administração Direta, mas existem outros instrumentos que permitem esse alinhamento.
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Às vezes, é possível haver divergência e mesmo dúvida quanto à decisão jurídica
a tomar. Nestes casos, é melhor deixar a decisão para a área técnica da ANP, ao invés de
a Procuradoria tomar para si o poder de decidir. Mas deve-se tomar muito cuidado com
isso. Porque a lei, principalmente diante da concepção de Direito que se tem ultimamente
e do papel da Advocacia-Geral da União, é um poderoso instrumento para inibir o
comportamento patrimonialista do administrador público, a pessoalidade na condução
da Administração, e a corrupção. Existirão vários casos em que a lei impedirá, mesmo
que tecnicamente justificável, uma atuação da ANP, a fim de impedir discricionariedade
administrativa ou técnica numa seara em que o volume de dinheiro envolvido é muito
grande. Aí não há como escapar do que Ronald Dworkin chamou de o Império do Direito.
Quanto à questão da competência para regular a atividade ligada ao Gás LP, não
parece haver dúvida de que é responsabilidade da ANP – ela é o ente competente. A
Constituição e a legislação infraconstitucional, quando tratam deste monopólio da União e
da competência da ANP, falam de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados,
bem como de biocombustíveis. Não há dúvida de que, sendo o Gás LP um derivado do
petróleo, a regulação deva caber à agência.

Daniel Almeida de Oliveira é procurador Federal da ANP,
Mestre em Direito pela UERJ e Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela
Puc-Rio. Esta palestra foi realizada dia 30.03.2009, no Ciclo de Debates “Aspectos Jurídicos do
Gás LP – 1º Encontro: Mercado e Regulação”.
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Para não dizer que apenas uma pessoa decide, o procurador ao qual é distribuído
o processo ficaria como relator deste, faria todo o estudo e chegaria a uma conclusão.
Este parecer passa pelo Coordenador da Consultoria Jurídica, que aprova ou não.
Geralmente, se desaprovar, conversa com o procurador e é iniciado um debate. Se o
“procurador relator” não concordar, seu posicionamento fica consignado. O procurador
Coordenador faz a sua consideração e leva para o Procurador-Geral, que decide. Marcelo
Mendonça, atual Procurador-Geral da ANP, tem um posicionamento bastante democrático
e republicano. Ele respeita as decisões tomadas pelos procuradores mesmo quando ele
é voto vencido sobre algum tema.
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Quanto ao poder que fica nas mãos da Consultoria da ANP, cito como exemplo o
caso de um grupo de trabalho formado na ANP para discutir uma proposição de agentes
econômicos do Gás LP no sentido de alterar o impedimento de utilização desse energético
para aquecimento de sauna, de piscina e para veículos automotores. Depois de dois anos
de análise, o Procurador-Geral sorteou um procurador para analisar e esse procurador
afirmou que aquilo não podia ser feito. Trinta pessoas, especialistas, inclusive juristas
representantes de agentes econômicos, trabalharam para apenas uma dizer que não podia
ser feito. Esse caso específico ainda está em andamento e não vou entrar no mérito dele.
Mas pretendo pedir para ajudar, uma vez que tenho um pouco de conhecimento de causa
e não acho justo que apenas um procurador decida matéria tão relevante.
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Muito além das
saunas e piscinas
Sergio Bandeira de Mello

Escutei na rádio CBN a notícia que a Companhia Vale do Rio Doce está explorando
urânio. No Brasil? Não, na Austrália. Mas por quê não aqui, onde há importantes reservas
já comprovadas? Simples: segundo a companhia, devido a restrições excessivas ainda
existentes no país para exploração desse minério.

No caso do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), as restrições de uso datam da primeira
Guerra do Golfo (1990), quando o Iraque invadiu o Kuwait e tínhamos uma situação de
escassez preocupante em relação a diversos derivados de petróleo, até mesmo petróleo
cru. Naquele período, portanto, as restrições poderiam de alguma forma fazer sentido.
Hoje, com a oferta abundante do produto no país, não há motivo para que elas ainda
recaiam sobre caldeiras, piscinas e motores a explosão (exceto empilhadeiras).
O setor é vitima de preconceitos e estigmas incríveis. Por ter sido escasso e
subsidiado durante anos no Brasil, sempre se fez um enorme esforço para mantê-lo
no papel de um combustível apenas para fins domésticos. Quando se fala em GLP,
invariavelmente, remete-se ao conceito reducionista de “gás de cozinha” e “gás de botijão”.
Isso demonstra um claro cerceamento das potencialidades dessa fonte energética. O GLP é
comercializado em sua esmagadora maioria em botijões de 13 kg - há também os de 2kg,
5kg, 7kg, 8kg, 20kg e 45 kg. Isto não por vivermos um setor atrasado, mas por essa
forma de transporte ser a mais viável. É, sim, um absurdo que se instalem tubulações
para levar Gás Natural a residências com perfis de consumo tão baixos como os nossos,
quando temos um sistema eficaz em operação.
Ao contrário da idéia formulada quando analisamos o GLP com olhos no passado,
temos, na verdade, um energético com diversas qualidades. Deve-se destacar a grande
virada que representará o fim da escassez do produto tanto no Brasil quanto em toda
a América Latina, em razão dos investimentos nas refinarias e, também, de ser um
combustível derivado do Gás Natural. Assim, quanto maior a oferta de GN, mais GLP
disponível. Vamos seguir com as restrições?
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É fundamental que haja uma visão mais crítica do efeito de determinadas
restrições sobre alguns setores. Elas podem ser relevantes se envolverem fundamento
estratégico e reservas futuras. Mas jamais se justificam pelo viés do desconhecimento
ou da indiferença em revê-las, seja por interesses táticos ou econômicos de uma ou mais
empresas. Restrições infundadas ou anacrônicas só fazem atrasar o desenvolvimento
do país, ao desestimularem os empresários a injetar capital no crescimento de seus
próprios negócios. O que está em foco é o sinal que o Estado envia para os investidores
dessas áreas - e que vai em direção contrária, pois manda que eles não invistam, não
apostem no futuro de seu próprio empreendimento. Se amanhã tivermos um apagão na
capacidade de armazenagem ou transporte do GLP, por exemplo, a quem vamos culpar?

Muito além das saunas e piscinas

Sabemos que a energia nuclear está saindo, novamente, da escuridão e retornando
à pauta das soluções para o mundo moderno. Até mesmo ambientalistas discutem se
essa alternativa não causa menos impacto ao meio ambiente que os lagos gerados pelas
grandes hidrelétricas. Ainda assim, apresentamos limitações que inibem uma empresa
como a Vale de trabalhar o nosso próprio urânio.
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Muitos imaginam que devemos, primeiramente, experimentar um superávit do GLP
para somente então liberar seus usos. Estamos, na realidade, diante de uma discussão
maior. O GLP vai crescer ou não em mercados onde possa significar mais eficiência.
A decisão será do público final, assim como em relação a qualquer outro produto.
Existem diversas frentes para a abertura do GLP e o aperfeiçoamento das operações
atuais, no que diz respeito, por exemplo, a armazenagem, transporte, terminais, embalagens,
entre outros. Mas como podemos esperar que distribuidoras e revendedoras venham a
reinventar seus negócios quando recebem mensagens contra usos básicos de seu único
produto? A quem interessam essas restrições? Certamente, não ao consumidor final.
Este somente seria beneficiado com liberalizações de usos, pois teríamos importantes
investimentos por parte das distribuidoras, em busca de novos nichos de mercado.
Estamos falando de um agente de infra-estrutura no qual a confiança em
um futuro atrativo é condição básica para a entrada de investimentos. Sem eles,
estaremos sujeitos ao sucateamento de um importante setor. Se não existem razões
estratégicas para sua vigência, revoguem-se todas as restrições.
Mais que saunas e piscinas, o setor busca um vetor que indique um futuro promissor
para um produto que certamente vai crescer de importância na matriz energética nacional.
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Muito além das saunas e piscinas

Sergio Bandeira de Mello é presidente do Sindigás.
Este artigo foi publicado no site do Sindigás em 29.10.2007.
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A Regulação do
Setor de GLP no Brasil
José Tavares de Araujo Jr.

“... a history of absence of entry in an industry and a high
concentration index may be signs of virtue, not of vice”.
William Baumol (1982)

1.

Introdução1

2.

O Modelo Soviético

A tabela 1 mostra a evolução do consumo de GLP no Brasil durante os últimos 35
anos e fornece o pano de fundo para a análise das mudanças introduzidas no marco
regulatório do setor a partir de 1990. Três aspectos desse período merecem destaque. O
primeiro foi o excepcional crescimento dos níveis de consumo nas décadas de 70 e 80,
cujo patamar quadruplicou naqueles 20 anos, tendo passado de 2,2 para 9,2 milhões de
metros cúbicos anuais entre 1970 e 1990. O segundo aspecto foi a relativa independência
entre os níveis de consumo de GLP e o ritmo de crescimento da economia nos anos 80
e 90. Enquanto na década de 70 o desempenho das duas variáveis havia sido similar,
nas duas décadas seguintes as taxas anuais médias de crescimento do consumo de
GLP foram cerca de duas vezes superiores às da expansão do PIB naquele período. 2

1. Este artigo foi preparado para o seminário “Do Modelo Estatal ao Livre Mercado: Estudo do Caso GLP”, organizado pelo Sindicato
Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – SINDIGÁS. Brasília, 3 de agosto de 2006.
2. Nas décadas de 70, 80 e 90, as taxas anuais médias de crescimento do PIB brasileiro foram, respectivamente, de 8,8%, 3,0% e 1,8%.
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Este trabalho aborda os principais aspectos dessa experiência. A seção 2 descreve
os antecedentes, comentando as normas que vigoravam no setor de GLP nos anos 70 e 80,
bem como as mudanças introduzidas pela Portaria MINFRA nº 843. A seção 3 examina
o processo de liberação dos preços na década de 90 e discute os mecanismos usados
pelo governo para manter os preços do GLP em níveis acessíveis aos consumidores de
baixa renda. A seção 4 aponta os efeitos díspares que foram produzidos na fase inicial da
transição, quando algumas distribuidoras de pequeno porte entraram no setor. Embora a
competição tenha sido estimulada em alguns estados da Federação, em outros a conseqüência
principal foi a queda de qualidade dos serviços e a elevação do número de acidentes. A
seção 5 analisa a estrutura do setor de distribuição e indica as pressões competitivas ali
vigentes, a despeito dos altos índices de concentração do mercado. A seção 6 indica os
principais traços do marco regulatório atual, dedicando atenção especial à Portaria ANP
nº 297, de 18.11.03, que regulamentou a atividade de revenda de GLP, e à Resolução nº
15/05, relativa ao setor de distribuição. Por fim, a seção 7 resume as conclusões do texto.

A Regulação do Setor de GLP no Brasil

Tal como ocorreu com outros serviços de utilidade pública, o marco regulatório das
atividades de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) foi completamente
redefinido nos últimos 15 anos. Porém, ao contrário de setores como telecomunicações,
energia elétrica, portos e ferrovias, a reforma do setor de GLP não envolveu privatizações,
mas apenas a substituição dos instrumentos de regulação. O processo de mudança foi
particularmente longo, tendo sido iniciado em outubro de 1990, com a Portaria nº 843, do
antigo Ministério da Infra-estrutura (MINFRA), e concluído somente em maio de 2005, quando
foi editada a Resolução nº 15 da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Embora o resultado final
do empreendimento tenha sido positivo, o período de transição entre os dois modelos de
regulação gerou, em distintos momentos, conseqüências adversas, como queda de qualidade
dos serviços, retração de consumo e incerteza jurídica para as empresas do setor.
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O terceiro aspecto foi a retração das vendas daquele produto entre 2000 e 2004, fato
inédito na história do setor até aquele momento.
Através da Resolução nº 13, de 24.12.76, o Conselho Nacional do Petróleo (CNP)
consolidou as normas sobre abastecimento, distribuição e revenda de GLP no território
nacional, que até então estavam dispersas em vários atos, e estabeleceu o marco
regulatório que iria vigorar até 1990. De acordo com aquela Resolução, o CNP cumpria o
papel de órgão central do chamado “Sistema de Distribuição de GLP”, com poderes para
planejar, coordenar e controlar as atividades do setor. Tais atribuições compreendiam:

106 m3

Taxa de
Crescimento

Ano

106 m3

Taxa de
Crescimento

1970

2,2

–

1990

9,2

4,6

1971

2,4

7,9

1991

9,2

–0,7

1972

2,7

10,6

1992

9,7

5,6

1973

2,9

10,9

1993

9,7

0,6

1974

3,1

6,6

1994

9,9

2,0

1975

3,3

4,6

1995

10,5

5,9

1976

3,6

9,6

1996

11,1

5,5

1977

3,8

5,3

1997

11,5

4,0

1978

4,2

10,8

1998

12,0

3,6

1979

4,6

10,4

1999

12,5

4,4

1970/79

–

8,5

1990/99

–

3,6

1980

5,0

6,8

2000

12,8

2,7

1981

5,3

6,0

2001

12,7

–1,1

1982

5,9

12,1

2002

12,1

–4,4

1983

6,2

4,7

2003

11,5

–5,6

1984

6,1

–1,0

2004

11,8

2,7

1985

6,6

8,6

2000/04

–

–1,2

1986

7,2

8,5

1987

7,9

9,6

1988

8,4

6,5

1989

8,8

5,2

1980/89

–

6,7

Fonte: Ministério de Minas e Energia, Balanço Energético Nacional
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Ano
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Tabela 1: Consumo de GLP no Brasil
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(b)

Fixar os preços e as margens de comercialização em todas as etapas da cadeia
produtiva.

(c)

Definir o número desejável de empresas distribuidoras em operação no país, bem
como sua localização, volumes processados e rotinas contábeis.

(d)

Aprovar antecipadamente os planos anuais de operação das distribuidoras.

(e)

Fiscalizar, em bases trimestrais, o comportamento dos custos, as quantidades
de GLP recebidas das refinarias da Petrobras, as transferências efetuadas aos
revendedores, as perdas no processo e os estoques disponíveis nas distribuidoras.

(f)

Expedir normas técnicas sobre as condições de fabricação e os requisitos
de seg uran ça para os eq uipa mentos de arma zena gem, ma nusei o e
transporte de GLP.

(g)

Estabelecer as condições de entrega do produto ao consumidor final, que incluiam
a periodicidade da entrega regular (superior, no mínimo, a 22 dias); o tipo e a
quantidade de recipientes desejados pelo consumidor (limitada a duas unidades
por domicílio); os prazos para a entrega eventual (máximo de 24 horas após
a solicitação do consumidor, “desde que o domicílio seja acessível por viatura
automotiva”); a forma (sic) do pedido eventual, que poderia ser feito por escrito,
por telefone ou pessoalmente, e deveria constar o nome e endereço do consumidor;
e as razões da eventual interrupção da entrega domiciliar.

Assim, o marco regulatório vigente nas décadas de 70 e 80 usava métodos de
intervenção na economia – para controlar preços, volumes de transações, condições de
entrada no mercado, distribuição espacial da produção, e até a conduta do consumidor
final – cujo rigor e minúcia só eram comparáveis aos da antiga União Soviética. Apesar
dos elevados custos burocráticos que aquele conjunto de normas implicava, os dados da
tabela 1 atestam que a Resolução nº 13 do CNP cumpriu seu principal objetivo de longo
prazo, que era difundir o consumo do gás de cozinha entre as camadas sociais de baixa
renda. Do ponto de vista dos interesses das empresas distribuidoras, aquele modelo
de regulação eliminava a liberdade de iniciativa e impunha níveis de remuneração
medíocres e eventualmente negativos; mas oferecia pelo menos duas vantagens atraentes:
as barreiras à entrada de novos competidores e a exploração de um mercado em
crescimento acelerado.
Aquele estilo soviético de regulação não era, evidentemente, a solução mais adequada
para o setor, mas refletia a mentalidade da época e a natureza dos instrumentos de
intervenção do Estado então disponíveis no país. De fato, a distribuição e a revenda de
GLP são serviços de utilidade pública cuja regulação é necessária devido à combinação
de quatro fatores: (a) o GLP é uma commodity cujos preços no mercado internacional
são altamente voláteis; (b) os níveis de preços domésticos afetam significativamente a
qualidade de vida dos consumidores de baixa renda; (c) as estruturas de custos do sistema
de distribuição implicam graus elevados de concentração neste setor; (d) a manipulação
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Projetar, a partir dos níveis esperados de consumo doméstico, as metas anuais de
produção e importação de GLP a serem realizadas pela Petrobras.
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(a)
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do produto envolve riscos de segurança para o usuário. Entretanto, se as preocupações
com os custos sociais da regulação tivessem disciplinado as ações do CNP, teria sido
possível buscar um conjunto alternativo de normas que visasse preservar a liberdade
de iniciativa, a estabilidade dos preços domésticos e os requisitos de segurança do
sistema de distribuição de GLP.
O modelo soviético começou a ser desmontado em 1990, com a extinção do CNP,
cujas funções foram parcialmente transferidas ao Departamento Nacional de Combustíveis
(DNC), e a edição da Portaria MINFRA nº 843, de 31.10.90, que flexibilizou a maioria das
regras da Resolução nº 13 e aboliu outras. Foram mantidos, entretanto, o controle de preços
e as restrições quantitativas no suprimento de GLP por parte da Petrobras, embora sob
novo formato. A partir de então, a Petrobras continuou a definir as quantidades anuais
a serem ofertadas no mercado interno e cada distribuidara passou a ter acesso a uma
quota, alocada de acordo com três parâmetros: o volume de vendas da empresa no
período anterior, sua capacidade de armazenamento e a quantidade de botijões de sua
propriedade. Este sistema durou até 2005, quando foi eliminado através da Resolução
nº 15 da ANP.
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Todavia, outros avanços mais ousados – na direção de um marco regulatório apto
a conciliar eficiência econômica, livre iniciativa, e interesse público – dependeriam
de quatro condições que só surgiram no Brasil alguns anos mais tarde: estabilidade
macroeconômica, liberdade para importar GLP, uma agência reguladora capaz de fixar
as regras do jogo e fiscalizá-las, e uma autoridade antitruste independente. A primeira
condição começou a ser alcançada em 1994, após o lançamento do Plano Real. A segunda
e a terceira foram introduzidas em 1997 através da lei 9478, que flexibilizou o monopólio
da Petrobras e criou a ANP. E a quarta condição foi estabelecida pela lei 8884/94, que
conferiu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) poderes efetivos para
combater condutas anticompetitivas no país. Ademais, como era inevitável, estas condições
amadureceram gradualmente, tornando o processo de reforma do marco regulatório
do setor de GLP particularmente longo, com várias consequências adversas, conforme
mostram as próximas seções deste trabalho.
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A Portaria MINFRA nº 843 promoveu diversas mudanças importantes. Os requisitos
para o estabelecimento de novas distribuidoras foram simplicados. As regras de localização
foram abolidas e as empresas passaram a ter liberdade para operar em qualquer região
do país. Desapareceram também as normas sobre condições de entrega de GLP ao
consumidor final, e cada distribuidora tornou-se responsável pelos critérios usados no
seu sistema de entrega em domicílio.
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3.

A Política de Preços

Independentemente do estado do marco regulatório, a manutenção dos preços de
GLP em níveis acessíveis aos consumidores de baixa renda tem sido uma preocupação
constante do governo brasileiro durante todo o período analisado neste trabalho. Nos
últimos 15 anos, inúmeros instrumentos foram usados para alcançar este objetivo,
como o controle dos preços ao longo da cadeia produtiva, subsídios cruzados entre os
diferentes tipos de combustíveis e a diferenciação dos preços de GLP segundo classes
de consumidores. Contudo, duas soluções de comprovada eficácia não foram consideradas
até o presente. A primeira seria estabelecer um fundo de estabilização dos preços
domésticos dos derivados de petróleo, ao estilo daquele aplicado no Chile desde 1991. 3 O
fundo seria operado através de um imposto de importação compensatório sobre petróleo
e derivados, cuja alíquota ad valorem seria positiva quando os preços internacionais
estivessem abaixo de um determinado nível de referência fixado pelo governo, e se
tornaria negativa sempre que aquele nível de referência fosse ultrapassado. A segunda
solução seria reduzir a carga fiscal e, ao mesmo tempo, simplificar o complexo sistema
de impostos e taxas que incidem sobre o consumo de GLP.

Conforme mostra o Quadro I, os preços domésticos de GLP foram liberados
gradualmente entre agosto de 1996 e novembro de 2002, através de um processo que
combinava a suspensão de controles diretos com a instituição de subsídios explicitos
ou implícitos ao consumo final do gás de cozinha. Em 1996, as margens de distribuição
e revenda foram liberadas, e continuaram controlados apenas os preços na refinaria
e ao consumidor final. Em março de 1998, os controles sobre estes dois preços foram
liberados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Logo em seguida, em julho daquele
ano, o governo criou um mecanismo chamado de Parcela de Preço Específica (PPE), que
implicava um subsídio cruzado entre os preços de gasolina e de GLP. No resto do país, a
liberalização ocorreu em duas etapas: primeiro nas regiões Sul e Sudeste, em novembro
de 1998, e depois nas demais regiões, em maio de 2001.
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a variedade de alíquotas – que, no caso do ICMS, são distintas em cada estado – fatos
geradores e rotinas de arrecadação, este sistema tributário implica, para as empresas
distribuidoras, um custo administrativo similar aos dos controles de preços e quantidades
que vigoravam à época da Resolução nº 13 do CNP. De fato, os gastos com funcionários,
bases de dados, computadores e rotinas contábeis necessários ao cumprimento destas
obrigações fiscais costumam gerar constrangimentos aos dirigentes de subsidiárias
brasileiras de grupos multinacionais, devido à dificuldade de explicar aos acionistas no
resto do mundo o tamanho aparentemente excessivo do departamento de contabilidade
no Brasil.
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Atualmente, a carga fiscal sobre o botijão de gás de 13kg (P-13) é de cerca de 22%.
Esta parcela inclui cinco tipos de tributos: ICMS, PIS/PASEP, COFINS, CPMF e CIDE. 4 Dada
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3. Para uma análise da experiência chilena, ver Marquez (2000).
4. Estas siglas significam: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), Contribuição para o Programa de Integração Social do Trabalhador e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) e Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE).

Quadro I: Etapas do Processo de Liberação dos Preços de GLP

01.08.1996

Portaria MF/MME Nº 195: Liberação das margens de distribuição e
revenda.

06.08.1997

Lei Nº 9.478: Flexibilização do monopólio da Petrobras, criação do
CNPE e da ANP, extinção do DNC.

14.01.1998

Decreto Nº 2.455: Implantação da ANP.

16.03.1998

Portaria MF/MME Nº 54: Liberação dos preços ao consumidor nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

27.07.1998

Portaria Interministerial Nº 3: Estabelecimento do sistema de
subsídios cruzados entre os diferentes tipos de combustíveis através
da Parcela de Preço Específica (PPE).

30.11.1998

Portaria MF/MME Nº 332: Liberação dos preços ao consumidor nos
demais estados das regiões sul e sudeste.

03.05.2001

Portaria MF/MME Nº 125: Liberação dos preços ao consumidor no
resto do país.

11.12.2001

Lei Nº 10.336: Criação da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) e extinção da PPE.

28.12.2001

Medida Provisória Nº 18: Criação do Auxílio Gás, no valor de R$ 7,50
por mes, às famílias com renda mensal per capita inferior a meio
salário mínimo (ratificado pela Lei Nº 10.453, de 13.05.02).

06.08.2002

Despacho ANP Nº 524: Instituição de preços diferenciados
a serem cobrados pelas refinarias da Petrobras segundo a
embalagem final do GLP.

04.11.2002

Despacho ANP Nº 861: Extinção formal do sistema de preços
diferenciados, que, entretanto, continuou a ser praticado pela
Petrobras.
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Evento
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Data
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Tributos

Distribuição

Revenda

Petrobras

Preço Final

Jan/2003

6,53

6,79

4,61

11,42

29,35

Fev/2003

6,48

6,92

4,11

11,42

28,93

Mar/2003

6,47

6,78

4,21

11,42

28,88

Abr/2003

6,42

7,44

4,37

11,42

29,65

Mai/2003

6,45

7,50

4,28

11,42

29,65

Jun/2003

6,47

7,45

4,19

11,42

29,53

Jul/2003

6,47

7,39

4,06

11,42

29,34

Ago/2003

6,46

7,23

4,04

11,42

29,15

Set/2003

6,46

7,27

4,08

11,42

29,23

Out/2003

6,46

7,01

4,15

11,42

29,04

Nov/2003

6,47

6,88

4,10

11,42

28,87

Dez/2003

6,46

6,77

4,15

11,42

28,80

Jan/2004

6,45

7,00

4,17

11,42

29,04

Fev/2004

6,47

7,05

4,27

11,42

29,21

Mar/2004

6,47

7,19

4,36

11,42

29,44

Abr/2004

6,48

7,68

4,60

11,42

30,18

Mai/2004

6,38

7,49

5,04

11,53

30,44

Jun/2004

6,40

7,49

5,01

11,53

30,43

Jul/2004

6,42

7,42

5,07

11,53

30,44

Ago/2004

6,43

7,32

5,06

11,53

30,34

Set/2004

6,43

7,21

5,05

11,53

30,22

Out/2004

6,41

7,18

5,05

11,53

30,17

Nov/2004

6,41

7,10

4,85

11,53

29,88

Dez/2004

6,47

6,72

5,25

11,53

29,97

Jan/2005

6,47

6,61

5,29

11,53

29,90

Fev/2005

6,47

6,43

5,33

11,53

29,76

Mar/2005

6,47

6,43

5,38

11,53

29,81

Abr/2005

6,48

6,30

5,42

11,53

29,73

Mai/2005

6,48

6,21

5,41

11,53

29,63
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Jun/2005

6,49

6,28

5,36

11,53

29,66

Jul/2005

6,49

6,20

5,40

11,53

29,62

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP).
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Mês/Ano
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Tabela 2: Estrutura do preço de GLP: 2003–2005 (Valores Correntes)

Uma conseqüência colateral desta conduta da Petrobras foi a de transformar em
formalidade jurídica a abertura comercial instaurada em 1998, já que, nas condições
atuais, nenhuma empresa privada seria capaz de importar GLP a preços competitivos no
mercado brasileiro. Se o governo criasse um imposto de importação compensatório para
estabilizar os preços domésticos, os parâmetros da política de suprimento da Petrobras
seriam alterados, e provavelmente a discriminação de preços deixaria de interessar à
empresa. Resta saber, no entanto, se a relação benefício/custo desta alternativa superaria
à da situação vigente. Este cálculo não foi feito ainda.

5. Para compensar parcialmente a eliminação da PPE, o governo instituiu um auxílio direto de R$ 7,50 às famílias com renda
mensal per capita inferior a meio salário mínimo. No entanto, esta medida só começou a ser implantada efetivamente no segundo
semestre de 2002, após a aprovação da Lei Nº 10.453, de 13.05.02, e não foi suficiente para reverter a queda do consumo em
2002 e 2003. Além disso, o Auxílio Gás foi incorporado ao programa Bolsa Família em 2003, e, daí em diante, deixou de afetar
diretamente o consumo de GLP.
6. Desde o artigo clássico de Frank Ramsey (1927), um ponto estabelecido na literatura econômica é o de que, quando um monopolista
vende um produto homogêneo a dois grupos de consumidores com necessidades distintas, a prática de preços discriminados
maximiza o bem estar da sociedade, dado que, em cada segmento do mercado, a margem de lucro sobre o custo marginal será
inversamente proporcional à elasticidade da demanda exercida por aquele grupo de consumidores. Este é, precisamente, o caso
do GLP, onde a elasticidade da demanda pelo vasilhame P-13 é bem superior à de outras embalagens.
7. De fato, o art. 73 da lei 9.478/97 determina que subsídios incidentes sobre os preços de derivados de petróleo sejam instituidos
através de projetos de lei encaminhados ao Congresso pelo CNPE. Assim, os fundamentos jurídicos da medida da ANP eram
vulneráveis, como apontaram Moura Rocha e Prates Tavares (2003). Entretanto, a decisão da Petrobras de manter o regime de
preços diferenciados é perfeitamente legítima, já que a mesma lei também assegura que aquela empresa exercerá suas atividades
“em caráter de livre competição com outras empresas, em função das condições de mercado” (art. 61, § 1º), e, portanto, adotará a
estratégia de preços que for mais conveniente aos seus interesses.
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Diante deste quadro, a ANP tomou uma decisão tecnicamente correta,6 mas que
causou grande polêmica, ao determinar, em 06.08.02, um regime de preços diferenciados
para as vendas de GLP pela Petrobras, impondo uma redução de 12,4% no preço do
produto destinado aos vasilhames de 13kg. 7 A decisão foi revogada formalmente em
novembro, mas a Petrobras continuou a adotar aquela prática desde então, dado que
não havia qualquer impedimento legal neste sentido. Os resultados desta escolha da
empresa estão indicados na tabela 2. Entre janeiro de 2003 e julho de 2005, a média
nacional dos preços do P-13 ao consumidor final permaneceu estável, em torno de
R$ 30,00, registrando, de fato, um declínio real de cerca de 20%, quando deflacionada
pelo IPCA. Os dois principais fatores explicativos deste comportamento foram a conduta
da Petrobras, que manteve inalterado o valor do P-13 vendido aos distribuidores, e a
carga tributária, que também continuou estável, em torno de R$ 6,50 por botijão. Estas
duas componentes são responsáveis por 60% do preço final do GLP. As únicas mudanças
ocorridas no período foram as oscilações das margens de distribuição e revenda. As
primeiras registraram uma ligeira tendência ao crescimento numa fase inicial, até abril
de 2004, e depois declinaram, enquanto as margens de revenda seguiram o caminho
inverso, tendo crescido de forma instável a partir de agosto de 2003.
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A PPE durou pouco, tendo sido abolida em dezembro de 2001, ao ser criada a CIDE,
que recai sobre a importação e comercialização de combustíveis.5 Embora os recursos
desta nova fonte pudessem, em princípio, ser aplicados em subsídios ao consumo de
GLP, tal opção não foi adotada até o presente. Esta nova orientação do governo provocou
consequências dramáticas. Com o fim do subsídio, os preços de GLP na refinaria se
ajustaram rapidamente aos níveis internacionais, provocando uma elevação de cerca de
40% no preço do gás de cozinha no primeiro semestre de 2002, e – pela primeira vez
na história do setor – uma retração de 4,4% nas quantidades consumidas naquele ano.
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4.

O Problema da Qualidade

A reforma parcial do marco regulatório efetuada pela Portaria MINFRA nº 843
produziu efeitos díspares na primeira metade dos anos 90, ao permitir a entrada de
firmas pequenas no setor de distribuição de GLP. Do lado positivo, o evento mais notável
foi o surgimento da Amazongás em 1992, que entrou no mercado com um objetivo
claramente definido: disputar a liderança da Fogás nos estados do Acre, Amazonas,
Rondônia e Roraima. Fundada em 1956, a Fogás havia introduzido o consumo de GLP
naquela região, e nas décadas seguintes mantivera uma estratégia de expansão baseada
em quatro elementos principais: (a) operações concentradas exclusivamente na região
amazônica; (b) logística de baixo custo e atenta às questões ambientais, combinando
transporte fluvial com redes locais de atendimento ao consumidor; (c) atualização
tecnológica dos serviços prestados pela empresa; (d) investimentos na formação de uma
rede de revendedores exclusivos.

Para enfrentar este problema, duas iniciativas foram implantadas em 1996: o
código de auto-regulação do setor, que ratificava a proibição de usar botijões de outras
empresas e fortalecia os vínculos de exclusividade entre as distribuidoras e suas redes
de revenda; e o programa nacional de requalificação e destroca de botijões, que visava
assegurar a qualidade e melhorar a logística de devolução destes recipientes aos seus
respectivos proprietários. Estas iniciativas envolveram a participação do Sindigás e dos
ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Justiça e Indústria e Comércio, e trouxeram
benefícios importantes para os consumidores. Entretanto, as deficiências de fiscalização
das normas de segurança não foram superadas completamente até a presente data.
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Entretanto, em outras regiões do país, devido à fragilidade das normas instauradas
pela Portaria MINFRA nº 843, e à falta de um órgão técnico capaz de fiscalizar os requisitos
de segurança, surgiram distribuidoras com condutas opostas à da Amazongás. Ao invés
de tentar explorar nichos de mercado de forma eficiente, essas firmas procuraram
reduzir seus custos operacionais através de expedientes temerários, que incluíam
sonegação de impostos, desobediência das normas de segurança para o manuseio do
produto, uso de botijões de outras empresas e montagem de redes informais de revenda.
O resultado foi a rápida elevação do número de acidentes e a deterioração dos padrões
de qualidade do setor.
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A Amazongás adotou uma estratégia idêntica à da Fogás, e foi bem sucedida.
Dez anos mais tarde, embora a Fogás tenha mantido sua liderança, ocupando cerca de
70% do mercado regional, a Amazongás estava estabelecida naqueles quatro estados,
com parcelas que variavam entre 15 e 35%. Um indicador da eficiência destas duas
empresas é a ausência, naqueles estados, das grandes distribuidoras de GLP que atuam
no resto do país. Na década de 90, com a suspensão das restrições de localização, essas
empresas diversificaram suas áreas de operação e passaram a competir entre si, em
vários estados. Mas, até hoje, nenhuma delas resolveu disputar o nicho de mercado
controlado por Fogás e Amazongás.
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5.

As Pressões Competitivas

A tabela 3 mostra a estrutura do mercado brasileiro de GLP em 2005, onde as
cinco maiores empresas controlam 95% das vendas. Com exceção da Petrobras e SHV,
que entraram recentemente via fusões e aquisições, as três outras distribuidoras atuam
no país há mais de 50 anos. Embora a estrutura deste mercado tenha permanecido
estável desde a década de 80, o grau de concentração elevou-se moderadamente nos
últimos anos, em virtude da entrada e saída de firmas. A Shell Gás, por exemplo, que
havia entrado em 1997 e detinha 4,3% do mercado, foi vendida à Ultragaz em 2003. Após
haver adquirido 50% das ações da Minasgás e 49% da Supergasbrás em 1995, a SHV
completou a incorporação das duas firmas em 1998 e 2004, respectivamente, passando
a ocupar a segunda posição no mercado. Já a saída da Agip, que estava no Brasil desde
1953, não afetou a estrutura do setor, porque seu patrimônio foi transferido a uma firma
entrante, a Petrobras.

Parcela de Mercado

Ultragaz

24,0

SHV Gas Brasil

23,3

Petrobras

21,8

Nacional Gás Butano

18,3

Copagaz

7,5

Outras (10)

5,1

Total

100,0

Embora as cinco maiores empresas operem nacionalmente, o processo de competição
ocorre, de fato, em âmbito estadual. Copagaz, por exemplo, com 7,5% do mercado nacional,
é a principal distribuidora nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de
ter uma presença expressiva em Goiás e São Paulo. Fogás e Amazongás que, como
vimos na seção anterior, formam um duopólio em quatro estados da região amazônica,
representando apenas 2,2% do mercado nacional. Assim, no plano estadual, o grau de
concentração do setor é ainda mais elevado, como indica a tabela 4, que descreve os
índices durante o período 2000–2004, utilizando três medidas diferentes: a parcela de
mercado das quatro maiores firmas (C4), o índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) e o
seu inverso (CE), que revela o número de competidores efetivos no mercado.8
A despeito desses elevados indíces de concentração, o poder das distribuidoras
para fixar os preços do GLP é virtualmente nulo, devido às pressões competitivas que

Regulação do setor de GLP no Brasil

Empresa

A Regulação do Setor de GLP no Brasil

Tabela 3: Estrutura do Mercado Brasileiro de GLP em 2005
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8. O HHI mede a soma dos quadrados das parcelas de mercado das firmas do setor, dividida por 10.000. Seus valores variam,
portanto, entre 0 (concorrência perfeita) e 1 (monopólio). Embora seja um indicador mais preciso do grau de concentração do que
o índice C4, os valores intermediários do HHI são pouco intuitivos, posto que acima de 0,18 o índice já é considerado alto. Assim,
é mais fácil interpretar o HHI através do seu inverso, o índice CE. Por exemplo, quando o HHI é 0,18, isto significa que existem
apenas 5 competidores efetivos no mercado.

vigoram naquele mercado. Um indicador de tais pressões já foi registrado na tabela 2,
que mostrou a queda dos preços reais do P-13 entre janeiro de 2003 e julho de 2005,
conforme vimos na seção 3. Aquele período é particulamente revelador porque foi
a primeira vez, nos últimos 40 anos, em que as empresas do setor puderam definir
livremente seus preços. Um segundo indicador está na tabela 5, que lista os preços de
referência aplicados pelos governos estaduais em outubro de 2005 ao recolher o ICMS
das distribuidoras, com base nos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ). No país inteiro, os valores praticados pelas distribuidoras
foram bem inferiores aos preços de referência. De fato, estas defasagens asseguraram
o cumprimento dos objetivos do CONFAZ, já que, embora o ICMS seja cobrado dos
distribuidores, suas alíquotas estão referidas aos preços que, em princípio, serão pagos
pelo consumidor final. Conforme mostra a última coluna à direita da tabela, apenas em
cinco estados o preço final do P-13 foi ligeiramente superior ao preço de referência. Dado
que o recolhimento do ICMS é feito no instante em que a empresa recebe o suprimento
da Petrobras, se a distribuidora tivesse algum poder de mercado, ela teria repassado,
pelo menos parcialmente, aquele custo ao revendedor, e, por conseguinte, os preços
de referência e de distribuição resultariam similares. Tal fato não ocorre em nenhum
estado da Federação.

C4

HHI

CE

2000

2002

2004

2000

2002

2004

2000

2002

2004

AC

100

100

100

0,56

0,63

0,65

1,78

1,60

1,53

AL

94

93

93

0,28

0,29

0,30

3,61

3,49

3,33

AP

100

100

100

0,52

0,53

0,64

1,92

1,88

1,57

AM

100

100

100

0,58

0,54

0,60

1,72

1,84

1,66

BA

94

92

99

0,30

0,26

0,30

3,31

3,85

3,33

CE

100

100

99

0,54

0,38

0,37

1,84

2,60

2,71

DF

79

92

94

0,19

0,37

0,27

5,19

2,70

3,77

ES

83

92

92

0,20

0,29

0,24

5,00

3,49

4,16

GO

68

86

78

0,15

0,23

0,20

6,67

4,33

5,02

MA

100

100

96

0,41

0,47

0,32

2,44

2,11

3,10

MT

90

95

92

0,24

0,24

0,26

4,19

4,12

3,89

MS

87

92

89

0,29

0,29

0,26

3,48

3,46

3,85
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Índice
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Tabela 4: Índices de Concentração na Distribuição
de GLP 2000–2004

MG

76

86

78

0,17

0,24

0,18

5,79

4,21

5,54
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PA

100

100

99

0,46

0,41

0,39

2,18

2,44

2,58

PB

93

95

96

0,39

0,42

0,35

2,56

2,36

2,82

Estado

HHI

CE

2000

2002

2004

2000

2002

2004

2000

2002

2004

PR

80

87

78

0,19

0,22

0,18

5,27

4,62

5,59

PE

90

92

92

0,26

0,26

0,25

3,83

3,83

3,93

PI

100

100

100

0,41

0,37

0,36

2,45

2,74

2,78

RJ

88

90

87

0,24

0,33

0,21

4,09

3,01

4,67

RN

99

98

98

0,45

0,37

0,34

2,24

2,67

2,97

RS

87

89

83

0,26

0,28

0,24

3,86

3,62

4,13

RO

100

100

100

0,56

0,56

0,50

1,79

1,77

2,01

RR

100

100

100

0,71

0,75

0,79

1,41

1,34

1,26

SC

85

89

80

0,29

0,23

0,20

3,50

4,40

4,91

SP

70

76

81

0,18

0,18

0,23

5,42

5,51

4,28

SE

97

93

97

0,36

0,29

0,34

2,75

3,50

2,97

TO

89

95

89

0,28

0,30

0,28

3,54

3,28

3,60

Estado

Média

91

94

92

0,35

0,36

Fonte: ANP

0,34

2,85

2,77

2,92
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Índice
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Preço de
Referência
(1)

Preço de
Distribuição
(2)

Preço
Final
(3)

Diferença
(2) - (1)

Diferença
(3) - (1)

AL

30,34

24,37

30,29

– 5,97

– 0,05

AP

34,16

28,52

33,83

– 5,64

– 0,33

BA

31,27

23,48

28,58

– 7,79

– 2,69

DF

33,88

28,33

33,91

– 5,55

0,03

CE

31,59

27,39

30,73

– 4,20

– 0,86

ES

29,09

23,51

29,23

– 5,58

0,14

GO

31,00

24,55

29,29

– 6,45

– 1,71

MA

32,26

27,01

31,34

– 5,25

– 0,92

MT

38,47

33,16

38,67

– 5,31

0,20

MS

34,90

28,46

33,37

– 6,44

– 1,53

MG

29,50

24,25

30,45

– 5,25

0,95

PA

30,22

24,17

28,69

– 6,05

– 1,53

PB

33,07

27,20

33,27

– 5,87

0,20

PR

30,71

24,31

29,47

– 6,40

– 1,24

PE

31,31

24,50

28,97

– 6,81

– 2,34

PI

35,21

29,87

34,81

– 5,34

– 0,40

RJ

29,23

23,68

29,06

– 5,55

– 0,17

RN

30,04

25,68

29,81

– 4,36

– 0,23

RS

32,37

26,44

31,61

– 5,93

– 0,76

SP

28,50

24,11

27,94

– 4,39

– 0,56

SE

31,64

24,10

31,28

– 7,54

– 0,36

TO

33,05

28,63

33,83

– 4,42

0,78

Fontes: ANP e Conselho Nacional de Política Fazendária
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Tabela 5: Preços de Referência de GLP para fins
de Tributação do ICMS (Outubro/2005)
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Minasgás

Supergasbrás

Ultragaz

1976

1,1

1,6

2,2

1977

0,6

0,8

2,1

1978

1,5

0,3

1,7

1979

0,5

– 0,2

1,6

1983

2,1

– 3,9

1,9

1984

1,6

– 3,9

0,9

1985

1,6

– 0,3

0,8

1986

– 0,1

– 1,2

– 0,3

1987

0,2

2,7

– 0,4

2000

– 0,9

3,9

1,9

2001

0,8

2,6

– 0,3

2002

2,6

2,6

1,2

2003

– 1,2

0,7

0,5

2004

0,1

0,0

1,0

Ano

Fontes: Quem é Quem na Economia Brasileira (1976 a 1987), Revista Visão.
Valor 1000 (2000 a 2004), Jornal Valor Econômico.
(*) Lucro Líquido/Receita Operacional Líquida

Um terceiro indicador são as margens de lucro das distribuidoras, que têm
sido reduzidas há várias décadas, a despeito da conjuntura econômica e das normas
vigentes em cada época. A tabela 6 mostra o desempenho de três empresas – Minasgás,
Supergasbrás e Ultragaz9 – em três fases distintas. Na década de 1970, a economia crescia
aceleradamente, a inflação era alta, mas sob relativo controle, e o CNP ditava as normas
de funcionamento do setor. Nos anos oitenta, a economia estava em crise, sob o impacto
de sucessivos programas de estabilização malsucedidos, enquanto o marco regulatório
da década anterior permanecia inalterado. No período 2000-2004, a economia cresceu
pouco, as ameaças de hiperinflação foram superadas e as condições de concorrência no
setor de GLP foram liberalizadas. Em suma, os três momentos foram díspares sob vários
aspectos, a não ser quanto às margens de lucro das distribuidoras, que se mantiveram
reduzidas e eventualmente negativas.
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Tabela 6: Margens de Lucro das Distribuidoras de GLP (*)
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9. O critério de escolha destas empresas foi o de disponibilidade de dados para os três períodos, nas duas fontes consultadas,
além de não terem mudado a razão social.

6.

O Estado Atual do Marco Regulatório

Após a edição da Portaria no 297/03 e da Resolução no 15/05, as normas da ANP
sobre distribuição e revenda de GLP passaram a cuidar exclusivamente de dois temas,
a segurança dos recipientes transportáveis de GLP e o combate à informalidade no setor
de revenda. Através daquelas medidas, foram removidas três falhas ainda existentes na
regulamentação do setor: o montante de capital social mínimo para os distribuidores, o
sistema de quotas alocadas pela Petrobras e os vínculos compulsórios entre revendendores
e distribuidores. Assim, além da liberdade de preços e da ausência de restrições à
entrada, o atual marco regulatório também assegura autonomia aos demais aspectos das
estratégias empresariais, como os critérios de localização, planos de integração vertical
e rotinas de comercialização.
A exigência de capital social mínimo de R$ 10 milhões para os distribuidores de
GLP envasado e a granel, e de R$ 5 milhões para aqueles limitados à distribuição a
granel, foi introduzida pela Portaria ANP no 203/99, ao reformular as normas do setor
que haviam sido estabelecidas pela Portaria MINFRA no 843/90. Cabe notar que, neste
aspecto, aquela portaria da ANP implicou um retrocesso no marco regulatório então
vigente, que não estipulava o tamanho mínimo para as empresas entrantes. 10 Além disso,
a restrição era, de fato, inócua, já que o patrimônio líquido das empresas estabelecidas
neste ramo é muito superior àqueles limites. Por exemplo, em 2004, segundo a revista
Valor 1000, os montantes do passivo não exigível dessas empresas variaram entre R$
90 milhões e R$ 1 bilhão.

A terceira falha do marco regulatório foi eliminada pela Portaria no 297/03, ao
permitir que um revendedor possa operar com mais de um distribuidor. Os vínculos
compulsórios estabelecidos pela legislação anterior eram desnecessários porque
eles constituem uma característica natural deste setor, que tende a ser preservada
pelos distribuidores, a não ser em conjunturas excepcionais, como a da primeira
metade dos anos 90. Embora alguns revendedores possam preferir trabalhar com
várias marcas, o interesse primordial do distribuidor é proteger a reputação de
sua marca através de uma rede de revendedores exclusivos. Esta prática, além de
legítima, reduz custos e beneficia o consumidor final. De fato, a literatura econômica
e a jurisprudência internacional são inequívocas quanto ao caráter pró-competitivo
dos acordos de exclusividade que visam preservar os direitos de propriedade dos
signatários, reduzir custos de comercialização, assegurar a qualidade do produto e
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10. De fato, os requisitos de capital social mínimo visavam restringir a entrada de microempresas, cuja conduta é difícil de fiscalizar.
Contudo, os montantes fixados pela Portaria ANP nº 203/99 revelaram-se insuficientes para coibir a burla das normas de segurança
por parte de pequenas empresas.
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Petrobras tem mantido constantes os preços domésticos, isolando, portanto, a volatilidade
do mercado internacional e desestimulando o surgimento de outros fornecedores de GLP
no mercado brasileiro. A Resolução ANP no 15/05 não alterou este quadro, mas, pelo
menos, aboliu o sistema de quotas e passou a permitir que os distribuidores negociem
diretamente com a Petrobras as quantidades que desejam adquirir.
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Outra norma que restringia seriamente as estratégias de comercialização dos
distribuidores era o sistema de quotas de suprimento de GLP, que havia sido definido
pela Portaria MINFRA no 843/90. Naquele sistema, a Petrobras definia as quantidades
anuais a serem ofertadas no mercado interno, e cada distribuidora tinha acesso a uma
quota, conforme notamos na seção 2. O sistema continuou em vigor mesmo após a liberação
das importações de petróleo e derivados em 1997, já que, como vimos na seção 3, a

impedir expedientes oportunistas por parte de clientes e/ou competidores. É fácil
distinguir este tipo de acordo daqueles que visam apenas elevar os custos dos
concorrentes ou servir de instrumentos para práticas colusivas.
O estudo mais abrangente sobre este tema é o de Frasco (1991), que levantou os
casos conhecidos de contratos de exclusividade firmados nos Estados Unidos durante
o século XX. Além de examinar as razões de cada contrato, ele procurou avaliar os
resultados obtidos pelos signatários, bem como sua legitimidade sob a ótica antitruste.
Com base nestas evidências, Frasco notou que: “Exclusive dealing is sometimes needed
to ensure that the benefits generated by a capital investment in a particular brand
of a product accrue to the party making that investment. In the absence of exclusive
dealing, competing brands can free-ride on certain types of capital investments and
thereby reduce or destroy the incentive to make such investments. Both consumer
welfare and competitive processes can thereby be harmed.” (p. 4) Esta é, precisamente,
a situação das distribuidoras de GLP.

A experiência do setor de GLP nos últimos 15 anos é uma ilustração contundente
dos dois principais problemas que os governos enfrentam durante o processo de
reforma de marcos regulatórios: (a) estabelecer uma seqüência lógica para as mudanças
a serem introduzidas; (b) manter a coerência entre incentivos e instrumentos vigentes
em cada etapa do período de transição. Como vimos nas seções anteriores, ambos os
problemas foram mal resolvidos no caso do GLP. Por exemplo, se a reforma tivesse
sido iniciada após a edição da Lei do Petróleo e da implantação da ANP, o período de
transição teria sido mais curto e, provavelmente, alguns retrocessos não teriam ocorrido,
como a deterioração dos padrões de qualidade na primeira metade dos anos 90. Da
mesma forma, se as normas atuais da ANP sobre distribuição e revenda tivessem sido
editadas em 1998, o ambiente de incerteza que marcou a evolução do setor até 2003
teria sido amenizado.
Todavia, os danos advindos de providências parciais revelaram-se mais graves
do que aqueles associados à cronologia da reforma. Os dois casos mais notáveis foram
a Portaria MINFRA nº 843 e a abolição da PPE. Dada a ausência de uma agência
reguladora à época daquela portaria, seria imprescindível ter conferido um mandato
específico aos órgãos de fiscalização existentes naquele momento para monitorar a
conduta das firmas que iriam entrar no setor de distribuição após a remoção das
barreiras administrativas. No caso da PPE, a elevação dos preços domésticos e a
queda do consumo poderiam ter sido evitadas se a suspensão daquele subsídio tivesse
sido simultânea à instituição de preços diferenciados na refinaria, ou um imposto de
importação compensatório sobre petróleo e derivados.
Não obstante os méritos do marco regulatório atual, o principal desafio a superar
continua sendo o da efetiva aplicação das normas vigentes. Embora a ANP tenha
montado um sistema eficiente para acompanhar o comportamento dos preços de GLP
em todas as regiões do país, os instrumentos para fiscalizar as normas de segurança
ainda estão em fase de implantação. Por exemplo, segundo informações disponíveis no
site da agência em 25.04.06, o processo de cadastramento dos revendedores só será
concluído em fevereiro de 2007. Além disso, para monitorar este setor, onde operam
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cerca de 75 mil firmas, a ANP dispõe atualmente de apenas 49 fiscais! Conforme
reconhece o último relatório de gestão do órgão, “é ainda insuficiente o número de
servidores que compõem a equipe, assim como as condições materiais para que haja
uma competente prestação de suporte administrativo, apoio logístico e agilidade no
tratamento dos processos administrativos até a sua conclusão, embora algum progresso
já tenha verificado.” (ANP, 2004, p. 96)
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Parecer – Outros
usos de GLP
Sonia Agel

Trata o presente parecer da análise jurídica sobre a limitação do uso do Gás
Liquefeito de Petróleo (“GLP”) em motores de qualquer espécie, fins automotivos, saunas,
caldeiras e aquecimento de piscinas, de que trata o inciso II do art. 1º da Lei 8.176/91, a
Resolução CNPE nº 01/05 e a Resolução ANP nº 15/05.

I.

HISTÓRICO

Antes de adentrar no mérito da consulta, faz-se necessário apresentar a evolução
histórica da regulamentação do setor de GLP, no tocante a limitação acima referida, o
que é feito a seguir.
  A limitação acima noticiada remonta ao ano de 1978, quando o Conselho Nacional
de Petróleo – CNP, à época, órgão regulador das atividades ligadas à indústria
do petróleo, através do parágrafo único, do art. 1º, da Resolução CNP nº 11, de 12
de setembro de 1978, determinou que “fica proibido o uso de GLP em motores,
saunas e aquecimento de água para piscinas”. Esta mesma Resolução também
restringiu o uso de GLP para fins automotivos.

“Considerando que, coerente com a Política de Racionalização do Uso de
Derivados de Petróleo, o CNP tem procurado restringir o uso de GLP na
indústria àquelas situações em que o mencionado gás se constitua insumo
essencial no processo da fabricação, ou combustível para o qual não haja
possibilidade técnica de substituição por outro agenteenergético que não
tenha origem no petróleo.”
  Diante das justificativas acima apontadas restou claro que o cenário do setor
de petróleo, à época, recomendava a adoção das restrições impostas pelo CNP,
qual seja, a ocorrência de uma política de racionalização do uso de derivados
de petróleo e a sujeição de preços subsidiados para o GLP.
  Em decorrência da reestruturação ocorrida no âmbito da Administração Pública
Federal, foi o Ministério da Infra-Estrutura, criado em 1990 que, tendo em vista
a manutenção das condições existentes à época e acima citadas, ratificou a
limitação do uso do GLP através do § 3º, do art. 12, da Portaria MINFRA nº 843,
de 31 de outubro de 1990.
  Pelas mesmas razões, tal limitação veio a ser não somente consolidada através
da Lei nº 8.176, de 08 de fevereiro de 1991, como também enquadrada no rol
de crimescontra a ordem econômica, verbis:
“Art. 1º - Constitui crime contra a ordem econômica: (...)
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“Considerando que o GLP tem preço subsidiado, exclusivamente em virtude
de sua relevante missão social, na cocção de alimentos, com o atendimento
de dezesseis milhões de lares brasileiros.”
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  As restrições acima apontadas foram devidamente justificadas na própria
resolução expedida pelo CNP consoante demonstrado nas suas considerações
a seguirdescritas, verbis:
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II - usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas,
caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo
com as normas estabelecidas na forma dalei”.
Pena: detenção de um a cinco anos.”
  Importante consignar que, à época da promulgação da lei acima citada, além
da manutenção das condições que recomendavam a limitação do uso de GLP, o
conflito militar ocorrido inicialmente entre o Kuwait e o Iraque, de 2 de agosto
de 1990 a 27 de fevereiro de 1991, que deu origem a chamada Guerra do Golfo
acabou por envolver outros países causando relevantes efeitos na indústria
do petróleo em razão do racionamento do produto nas fontes produtoras do
Iraque e do Kuwait.1
  Foi por essa razão que, em 1991, o Departamento Nacional de Combustíveis –
DNC, órgão criado para exercer as atividades anteriormente exercidas pelo
extinto CNP, editou a Portaria DNC nº 16, de 19 de julho de 1991, na qual, no
seu artigo 7º, mantinha a vedação aos outros usos de GLP, verbis:
“Art. 7º - Não é permitido o uso do GLP em motores de qualquer espécie,
saunas e aquecimento de piscinas ou para fins automotivos”.

  Em meados dos anos 90 a estrutura do setor de petróleo no Brasil sofreu profundas
modificações advindas da Emenda Constitucional nº 9/95 que,dentreoutras
alterações, possibilitou a promulgação da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de
1997, a chamada Lei do Petróleo, que por sua vez criou o Conselho Nacional de
Política Energética – CNPE, órgão vinculado à Presidência da República, com
competência para formular as políticas do setor de petróleo e gás, bem como a
Agência Nacionaldo Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, como órgão
responsável para implementar essas políticas com atribuições definidas para
regular as atividades relativas à indústria do petróleo, do poço exploratório
ao posto revendedor.
  A partir da atribuição concedida à ANP, pela Lei do Petróleo, restou pacífica
sua competência para regular e fiscalizar as diversas atividades da indústria
do petróleo mediante a expedição de atos normativos tais como as Portarias,
Resoluções e as Autorizações expedidas pelo órgão regulador.

Regulação do setor de GLP no Brasil

  Note-se que a regulamentação expedida pelo DNC, ao abrir exceção para o
uso de GLP em empilhadeiras (fins automotivos) e em piscinas (para usos
medicinais) veio a estabelecer parâmetros para a disposição contida na Lei
nº 8.176/91, haja vista sua competência como órgão regulador da indústria do
petróleo e, portanto, responsável pela normatização do setor.
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  Posteriormente, em 07 de fevereiro de 1992, o DNC, através da Portaria DNC nº
04, ratificou a vedação anteriormente imposta, porém, abrindo duas exceções:
em casos de fins automotivos permitindo o uso de GLP em empilhadeiras e no
caso de aquecimento de piscinas a autorização para o uso em fins medicinais.
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1. O número estimado de mortos durante a guerra é de 100 mil soldados e 7 mil civis iraquianos, 30 mil kuweitianos e 510 homens
da coalizão. Após a rendição, o Iraque enfrentou problemas internos, como a rebelião dos curdos ao norte, dos xiitas ao sul e de
facções rivais do partido oficial na capital. O Kuwait perdeu US$ 8,5 bilhões com a queda da produção petrolífera. Os poços de
petróleo incendiados pelas tropas iraquianas em retirada do Kuwait e o óleo jogado no golfo provocaram um grande desastre
ambiental. (siteBrasilEscola)

  Foi no pleno exercício das competências que lhe foram atribuídas pela Lei nº
9.478/97 que a ANP regulamentou, em 31 de dezembro de 1999, através da
Portaria ANP nº 203, o exercício da atividade de distribuição de GLP.
  A mencionada regulamentação não tratou expressamente da limitação ora
sob apreciação. No entanto, a Portaria ANP nº 203/99 deixou de revogar a
regulamentação até então vigente, a Portaria MINFRA nº 843/90, no tocante
a vedação para outrosusos de GP, o que significava dizer que a proibição
persistia muito embora não se vislumbrasse qualquer razão que a justificasse.
  Em março de 2005, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, órgão
responsável pela formulação de políticas relacionadas aos recursos energéticos
do País, determinou, através da Resolução CNPE nº 1, de 8 de março de 2005, que
aANP promovesse uma revisão de todas as normas editadas anteriormente acerca
do comércio de GLP com o objetivo de “dotar o País de uma regulamentação clara,
objetiva e atualizada, condizente com a política que vem sendo implementada
para o setor de petróleo e seus derivados”.
  Nessa resolução, o CNPE restringiu o uso do produto somente para as atividades
2
indispensáveis 2 enquanto perdurarem situações que comprometam a

  Supostamente amparada na determinação expedida pelo CNPE, a ANP ratificou
expressamente a vedação genérica para o uso de GLP em motores de qualquer
espécie, fins automotivos (exceto em empilhadeiras), saunas, caldeiras e
aquecimento de piscinas (exceto para fins medicinais), conforme o art. 30 da
acima mencionada Resolução.
Feito o histórico acima, cumpre analisar a compatibilidade do dispositivo da Lei
n° 8.176/1991 que trata da utilização do GLP, com as demais normas que regulamentam
a matéria, especialmente no que se refere aos seus aspectos técnicos e econômicos.

II.

INCISO II, ART. 1° DA LEI n° 8.176/1991
- NORMA PENAL EM BRANCO
O inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/1991 determina :
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica: (...)
II – usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas,
caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo
com as normas estabelecidas na forma da lei.
Pena: detenção de um a cinco anos.” (grifo nosso)

2. “Art. 3º - Enquanto perdurarem situações que comprometam a adequada formação de preços de GLP, nos termos da Resolução
CNPE n º 04, de 06 de agosto de 2002, a ANP deverá manter a restrição de uso do produto às atividades indispensáveis.”
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  Em atendimento à determinação emanada pelo CNPE, a ANP, em 18 de maio
de 2005, expediu a Resolução ANP nº 15, a qual, ao mesmo tempo em que
estabeleceu a regulamentação para o exercício de distribuição de GLP, revogou
as normasanteriores, à exceção de algumas disposições da Portaria MINFRA
Nº 843/90.
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adequada formação de preços de GLP. Não restam claro quais as condições
que comprometem a formação de preços haja vista não persistir a prática de
preços subsidiados.
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O dispositivo legal acima transcrito, é claro no sentido de determinar a vedação
para o uso do GLP na forma não permitida pela legislação vigente, sob pena de se
configurar infração penal.
Constata-se, portanto, que o tipo penal contido no dispositivo acima transcrito
determina a sanção aplicável, mas a determinação do conteúdo material da conduta
infratora depende da prévia integração por uma outra norma distinta, não necessariamente
de mesma hierarquia, o que configura uma “norma penal em branco”.
Neste sentido, DAMÁSIO E. DE JESUS esclarece3:
“Normas penais em branco são disposições cuja sanção é determinada,
permanecendo indeterminado o seu conteúdo. Ex. a Lei n° 1.521, de 26.12.1951,
que define crimes contra a economia popular, no inciso VI, de seu art. 2°, impõe a
pena de detenção de seis meses a dois anos e multa a quem “transgredir tabelas
oficiais de gêneros e mercadorias...” A sanção vem determinada, ao passo que a
definição legal do crime é incompleta,uma vez que se condiciona à expedição
de portarias administrativas com as tabelas de preços. Estas completam a norma
penal incriminadora.”
Por sua vez, o Professor PABLO RODRIGO AFLEN DA SILVA afirma4:

Tal premissa é corroborada pelo fato de que, como anteriormente mencionado 6,
em 7 fevereiro de 1992, a Portaria DNC n° 04 excepcionalizou a utilização do GLP em
empilhadeiras e no aquecimento de piscinas para uso em fins medicinais, em plena
vigência da Lei nº 8.176/91 o que significa dizer que a norma de competência do
extinto DNC é o perfeito exemplo de integração da norma penal em branco pela norma
infra-legal, na medida em que a primeira derroga à segunda apenas a especificação
e detalhamento da conduta, ou melhor, a norma regulamentar determina o alcance do
crime tipificado na lei.
Neste sentido, constata-se de forma clara e objetiva que a ANP possui competência
para disciplinar de forma detalhada o uso do GLP, sem necessidade de alteração do texto
da Lei nº 8.176/91, da mesma maneira que foi feito pela norma do DNC acima citada, que
flexibilizou a utilização do GLP para as mencionadas finalidades.
O que não poderia vir a ocorrer é a norma infra-legal estabelecer as sanções
pertinentes ou o fato típico, pois desta forma estaríamos afrontando o princípio da
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As lições doutrinárias acima transcritas encontram-se em absoluta sintonia com
a hipótese sob análise, ou seja, o inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/1991, expressamente,
determina que é passível de configurar infração penal a utilização do GLP para
determinados fins “em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei” o
que significa dizer, por exemplo, que se a ANP vier a estabelecer os parâmetros para
a utilização de GLP em motores de qualquer espécie, somente restará configurado o
fato típico se a conduta se der em desacordo com tais parâmetros5.
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“Nas leis penais em branco em sentido estrito, há fonte formal heteróloga, pois
remetem a individualização (especificação) do preceito a regras cujo autor é um
órgão distinto do poder legislativo, o qual realiza o preenchimento do ‘branco’ por
meio de sua individualização, v.g., através de atos administrativos.”
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3. “Direito Penal” – 1° Volume – Parte Geral, Ed. Saraiva, 12ª edição, 1988, pág. 17, grifo nosso.
4. “Leis Penais em Branco e o Direito Penal do Risco: Aspectos Críticos e Fundamentais”, Lumen Iuris Editora, 2004, pág. 67, grifo nosso.
5. No Item seguinte do trabalho abordaremos a competência da ANP para regulamentar a utilização do GLP.
6. Vide Item 1 deste documento (“Histórico”).

legalidade previsto art. 1° do Código Penal e no art. 5°, inciso XXXIX, da Constituição
Federal, que determina: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal”.
De fato, o ponto de partida para a averiguação da constitucionalidade das leis
penais em branco é a delegação de poderes. Se a conduta típica é descrita de maneira
suficiente na lei, que remete à instância inferior somente a individualização da matéria
proibida, resulta patente a constitucionalidade da norma. Por outro lado, se a lei exceder a
simples individualização da conduta, habilitando órgão de categoria inferior a estabelecer
a matéria da proibição, haverá inconstitucionalidade decorrente de flagrante delegação
de poderes.
Na hipótese sob análise, o que se verifica é que o dispositivo da Lei n° 8.176/91
em questão já estabelece a sanção e o tipo penal - ou seja, a matéria que é o objeto de
punição, cabendo à norma integradora somente estabelecer os parâmetros e limites a
ele pertinentes.
Isto posto, sendo inquestionável que o inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/1991 é uma
norma penal em branco, que, portanto, precisa ser complementada por meio de outra
norma, vale analisar qual seria esta outra norma e qual a instituição que tem competência
para fazê-lo.

Como visto acima, a norma contida no inciso II, art. 1º da Lei nº 8.176/91, não é
auto- aplicável, uma vez que o próprio dispositivo remete expressamente sua aplicação
àconstatação de ação em desacordo com conduta prescrita em outro ato normativo.
Ao fazer referência à necessidade de prévia integração por lei, tal dispositivo
refere-se a lei no sentido material, ou seja, como qualquer ato normativo de caráter
geral e abstrato que prescreve uma conduta positiva ou negativa, independentemente
de ser originado do Poder Legislativo ou do Poder Executivo.
De fato, seria um contra-senso cogitar que o Poder Legislativo, ao editar uma lei,
direcionaria sua integração a outro ato de igual hierarquia, emanado dele mesmo. Até
mesmo porque a boa técnica legislativa atribui ao legislador a elaboração de normais
gerais, cabendo o detalhamento ao Poder executivo, como bem lembra MARCOS JURUENA
VILLELA SOUTO7, verbis:
“O legislador não tem, necessariamente, o conhecimento técnico nem a proximidade
dos fatos ao editar a norma, que, por isso, deve se manter numplano de generalidade,
para abrigar todas as situações; não é, assim, viável que adentre em detalhes;
ademais, as normas sobre o funcionamento de mercados tendem a ser normas
técnicas, econômicas e financeiras, que mudam com a evolução tecnológica ou
comercial; se a lei cuidasse de cada detalhe, estaria constantemente desatualizada
e provocaria a freqüente necessidade de movimentação do PoderLegislativo.
(...)
Bem explana Pedro Dutra que, se é certo que uma entidade, está naturalmente
capacitada para expedir, sob a forma de instruções, circulares ou resoluções,

7. “Direito Administrativo Regulatório”, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2002, págs. 46 e 47.
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quaisquer normas em que desenvolva e particularize as disposições legais
sobre o setor regulado, mais nítida se torna essa capacidade quando é própria
lei que faz apelo ao seu pronunciamento integrativo (regulamentos autorizados).”
(grifo nosso)
Não obstante, ainda que, por hipótese, se admita que o vocábulo “lei” presente
na parte final do citado dispositivo refere-se à lei no sentido formal – como ato
normativo de caráter geral e abstrato emanado do Poder Legislativo – é fato que no
atual quadro normativo aplicável às atividades da indústria do petróleo constata-se
que tal entendimento não mais prevaleceria.
Se fosse admitida a interpretação de que o inciso II, do artigo 1º, da Lei nº 8.176/91,
tivesse que ser integrado apenas e tão somente por outra lei ordinária, por óbvio tal
função integradora caberia à Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que “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”.
E a Lei nº 9.478/97, como já visto, ao dispor sobre o controle a ser exercido
peloEstado sobre as atividades integrantes da indústria do petróleo, criou o CNPE e a
ANP, atribuindo ao CNPE a competência para formular a política energética nacional e
à ANP a competência de implementar tais políticas.
Nesse contexto, cabe diferenciar os distintos conteúdos das orientações emanadas
do CNPE e das normas expedidas pela ANP. As orientações do CNPE apresentam-se

“Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a
fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do
gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás
natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos
do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de
petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território
nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade
e oferta dos produtos;
(...)
VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e
do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás
natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e
pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
(...)
XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques
de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de
Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
(...)
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De outro lado, as normas da ANP, atendendo às finalidades estabelecidas na lei,
regulamentam a política do setor, mediante o estabelecimento de obrigações de fazer
e de não fazer aos agentes econômicos. Não é por menos que a própria Lei do Petróleo
atribuiu à ANP as competências seguintes:
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como normas de planejamento do setor de petróleo e gás e não geram obrigações de
fazer ou de não fazer para os agentes econômicos.
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XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional
de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros
órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” (grifos nossos)
Como se vê, a Lei nº 9.478/97 atribuiu à ANP a competência para regular e
autorizar as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de combustíveis, ou
seja, para prescrever as condutas (positivas e negativas) que deverão ser praticadas
pelos agentes econômicos atuantes do setor de combustíveis.
Assim, ainda que coubesse à lei ordinária a integração do inciso II, do artigo 1º,
da Lei nº 8.176/91, posteriormente a Lei nº 9.478/97, que seria a norma integradora,
atribuiu expressamente tal competência à ANP.
8
Neste ponto, faz-se necessário ressaltar a seguinte lição de DIOGO DE FIGUEIREDO 8
acerca da satisfação da reserva legal:
“Há, todavia, duas distintas formas de satisfazer a reserva legal, conforme o
legislador opte pela imposição direta de condutas, predefinidas por ele próprio,
ou pela disposição direta apenas de finalidades, que deverão ser detalhadas por
uma fonte normativa derivada, por via da deslegalização, o que corresponde, em
conseqüência, a uma disposição indireta, por meio da regulação que vier a ser
produzida pela fonte secundária legitimada.”
Operou-se, então, o fenômeno da deslegalização, pelo qual o tratamento normativo
da matéria originariamente a cargo do Poder Legislativo é por este atribuído a outro ente,
geralmente uma agência reguladora integrante do Poder Executivo, o qual, no entanto,
permanecerá jungido aos limites e standards previamente estabelecidos pelo legislador.

A partir dessa distinção, Gianmario Demuro oferece um conceito preciso e conciso
de deslegalização como ‘A TRANSFERÊNCIA DA FUNÇÃO NORMATIVA (SOBRE
MATÉRIAS DETERMINADAS) DA SEDE LEGISLATIVA ESTATAL A OUTRA SEDE
NORMATIVA’, que apresente uma razoável abrangência para acomodar inúmeros
subtipos encontrados nas experiências regulatórias dos vários países.
Sobre esse conceito, pode-se deduzir que a natureza da norma reguladora, por
resultar de uma deslegalização, é a de uma norma de auto-regulação dirigida,
ou seja, obedece a princípios e standards, de resto, já conhecidos, por serem de
longa data de corrente emprego no ordenamento jurídico econômico e social.
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“A doutrina italiana, das mais atentas ao desenvolvimento moderno desta instituição,
ao tratar da delegificazione, como denomina a deslegalização, distingue, assim,
entre a modalidade ampla, que seria a demissão, por parte do Estado, de operar
a regulação de uma determinada matéria em fonte própria, o que abre espaço
à sociedade organizada para preencher o vazio normativo, uma prática que dá
ensejo à regulática, na mais dilatada acepção, e, de outro lado, uma modalidade
restrita, em que a demissão somente atingiria a fonte legislativa formal, pois
viria acompanhada de uma sorte de delegação expressa dolegislador a uma
fonte reguladora secundária, mesmo que não fosse estatal, caracterizando nesta
hipótese uma regulática limitada.
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DIOGO DE FIGUEIREDO9 clarifica tal fenômeno com maestria, como se vê a seguir:
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8. “Direito Regulatório”, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pág. 127.
9. “Direito Regulatório”, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, págs. 125 e 126

Essas normas principiológicas e gerais são as que conformam o que se tem
como uma moldura (equivalente a marco, em espanhol, a cadre, em francês e a
Rhamen, em alemão) de fins e valores, que devem balizar a atividade normativa
deslegalizada, a ser exercida pelo órgão regulador.”
Assim, quer seja mediante o reconhecimento do caráter material da reserva
presente no inciso II, do artigo 1º, da Lei nº 8.176/91, quer seja mediante a deslegalização
de tal matéria pela Lei nº 9.478/97, o fato é que, hoje, compete à ANP expedir os atos
normativos que integrarão o citado dispositivo, explicitando e delimitando o alcance do
mesmo, tendo em vista a atual realidade técnica, social e econômica.
Importante notar que, ao expedir a norma integradora, a ANP não estará “criando”
ofato típico nem estabelecendo qualquer sanção, pois a Lei nº 8.176/91 já fez isso quando
estabeleceu a conduta punível e a respectiva pena aplicável. Na qualidade de agência
reguladora, caberá à ANP apenas estabelecer os parâmetros técnicos que autorizam ou
não a utilização do GLP para as diversas finalidades pertinentes, motivo pelo qual não
há que se argüir a inconstitucionalidade da mencionada norma.
Nestes termos, considerando que o inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/91 é uma norma
penal em branco que carece de complementação através de uma norma de competência
da ANP, cabe analisar as razões pelas quais esta Agência deve ampliar as possibilidades
de utilização do GLP.

A Resolução CNPE nº 01/05 foi expedida sob a justificativa de dotar o País de uma
regulamentação clara, objetiva, atualizada e condizente com a política que vem sendo
implementada no setor de petróleo, mas é fato que as suas disposições caminharam em
sentido inverso a esses objetivos, haja vista a manutenção de restrições advindas de um
contexto totalmente superado, que contrariam frontalmente os princípios e objetivos da
Política Energética Nacional, previstos no artigo 1º da Lei n° 9.478/1997 (Lei do Petróleo),
conforme a seguir restará comprovado, verbis:
“Art. 1º. As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de
energia visarão aos seguintes objetivos:
I- preservar o interessenacional;
II- promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os
recursosenergéticos;
III- proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos
produtos;
IV- proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;
V- garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional,
nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal;
VI- incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;
VII- identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energiaelétrica
nas diversas regiões do País;
VIII- utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico
dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
IX- promover a livre concorrência;
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X- atrair investimentos na produção de energia;
XI- ampliar a competitividade do País no mercado internacional.
XII- incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos
biocombustíveis na matriz energética nacional.” (grifos nossos).
Sob qualquer ângulo que se queira analisar, a eliminação das restrições de
outros usos de GLP seria condição indispensável para promover o desenvolvimento e a
valorização dos recursos energéticos, na medida em que permitiria a maior participação
do GLP na matriz energética brasileira, ampliando as alternativas de suprimento com a
conseqüente valorização dos recursos energéticos existentes no País.
E não poderia ser diferente, pois quando as restrições em questão foram impostas
o Brasil importava mais de 50% do volume de GLP que consumia e o preço desse produto
era fortemente subsidiado. No entanto, atualmente tal subsidio deixou de existir e a
dependência externa de GLP (hoje de apenas 5% do volume consumido no Brasil) deverá
ser eliminada ainda no corrente ano.

Para tanto, face aos recentes episódios ocorridos na Bolívia 10, o Governo Federal
vem estudando várias alternativas ao gás natural, quais sejam: o óleo diesel, o álcool, o
Gás Natural Liquefeito – GNL e o GLP. Dentre essas opções o GLP se apresenta como a
melhoralternativa, tendo em vista os seguintes fatores: (i) o Brasil está próximo de alcançar
a sua auto-suficiência na produção de GLP; (ii) o GLP possui alto poder calorífico; (iii) o
GLP é menos poluente que outros combustíveis; e, finalmente, (iv) o GLP é facilmente
transportado e armazenado.
Ademais, é inquestionável que não haveria quantidade suficiente de álcool para
tal fim, pois a oferta já se mostra escassa para o consumo dos automóveis no mercado
interno. O mesmo acontece com a demanda de óleo diesel, que em parte está sendo
importado, embora estejam sendo realizados testes para introduzir óleo vegetal no
processo da produção de óleo diesel, o que permitiria reduzir a atual dependência. No
caso do GNL seria necessária a construção de unidades de processamento do produto
no País o que inviabilizaria, em termos de custos, sua aplicação.11
O aumento de preços do gás natural constitui uma séria ameaça para os consumidores
de pequeno, médio e grande porte (como, por exemplo, comércio de alimentos e indústrias),
tendo em vista a impossibilidade de aumentar seus custos sem o conseqüente repasse

10. Como é do conhecimento público, no corrente ano a Bolívia nacionalizou as reservas de gás natural e está impondo um processo
de revisão tarifária que poderá implicar no significativo aumento do preço do gás natural importado pelo Brasil.
11. Informações colhidas no site do SINDIGÁS.
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Forçoso reconhecer ainda a preocupação do legislador ao assegurar na Lei do
Petróleo o funcionamento das usinas termelétricas brasileiras elencando como um dos
objetivos da Política Energética Nacional, a identificação de soluções mais adequadas
para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País.
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Por outro lado vale mencionar as opções que poderiam ser atendidas pelo GLP
ampliando sobremaneira a competitividade dos energéticos e conseqüentemente garantindo
a melhor oferta ao consumidor. Dentre elas, destacamos: cogeração em turbinas de
pequeno e médio porte; geração de energia elétrica back up em áreas afastadas das redes
de gás natural; operações de back up ao gás natural; geração de frio (ar-condicionado)
em estabelecimentos como shoppings, prédios de escritórios, grandes lojas localizadas
fora do alcance das redes de gas natural; motores, caldeiras e processos de secagem de
diversos tipos;novas aplicações para residências (chuveiros e aquecimento de ambientes).
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ao consumidor final, o que poderá vir a inviabilizar o prosseguimento dos seus
empreendimentos.
Em outro contexto, o gás natural figurava como substituto definitivo para o GLP,
masno cenário atual não apresenta a competitividade que parecia ter. Muito pelo contrário,
neste momento o GLP se mostra como uma alternativa viável para o gás natural, haja
vista estar o Brasil muito próximo de alcançar a auto-suficiência na produção de GLP,
além de contar com excedentes em mercados vizinhos como Venezuela, Argentina, Peru
e outros países da América Latina.

América Latina, não é incomum se observar países deixando escapar oportunidades
preciosas para alavancar o crescimento econômico e social. Pressões inflacionárias,
desequilíbrios macroeconômicos e marcos regulatórios precários afastam os
investimentos e acabam abortando as chances de crescimento. A história se repete
hoje na indústria de petróleo e gás na Bolívia. kicker: Na AL não é incomum se
observar países deixando escapar muitas oportunidades preciosas de alavancar
o seu crescimento.”
Assim, diante do contexto fático já comprovado e com vistas a implementar
uma política clara, objetiva e atualizada para o GLP, cabe à ANP reconhecer a atual
importânciado GLP como fonte energética capaz de atender às mais variadas demandas,
motivo pelo qual impõe-se a revisão dos limites das restrições ao uso desse produto, de
forma a aumentar a sua participação na matriz energética brasileira.
E não é somente diante dos argumentos ora despendidos, os quais recomendam a
revisão de barreiras oriundas de um contexto desatualizado, que a Resolução CNPE nº
01/05 e a Resolução nº 15/05, demonstram caminhar em sentido inverso dos objetivos
da Política Energética Nacional conforme disposto na Lei do Petróleo. Suas disposições
constituem também uma violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da
livre concorrência, conforme veremos a seguir.

12. Gazeta Mercantil/Caderno A - Pág. 3 – 31.07.06 - Adriano Pires - Diretor do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE)
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“O futuro da oferta de gás boliviano foi, contudo, encoberto por incertezas desde
a promulgação da nova lei de hidrocarbonetos em 2005 e de sua regulamentação
em maio de 2006. Depois da nacionalização da indústria de hidrocarbonetos, o
governo boliviano ameaça agora romper as cláusulas de reajustes de preços dos
contratos assinados com a Petrobras no final dos anos 1990. O governoboliviano
pleiteia elevar em mais de 60% ou 70% o preço do gás vendido aoBrasil. Este
acréscimo se somaria às elevações de preço, referenciadas no contrato atual, cujo
valor já aumentou mais de 60% desde setembro de 2005. Caso se confirme esse
reajuste adicional nos preços, haverá uma redução importante da competitividade
do gás. Estimativas do Centro Brasileiro de Infra- Estrutura (CBIE) indicam que
os preços do gás para consumidores industriais médios chegariam a um patamar
superior ao cobrado pelo óleo combustível. A elevação unilateral de preços por
parte do governo boliviano configura quebrado contrato que termina em 2019.12 Na
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Diante das condições favoráveis à maior participação do GLP na matriz energética
brasileira não há justificativas para a permanência da limitação para outros usos do
produto a qual inibe a expansão do consumo e marginaliza o energético, vindo a causar
preocupações para a sociedade brasileira conforme refletida na mídia, que, na opiniãodo
especialista Adriano Pires, assim se manifesta:
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5.

A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:

A livre iniciativa é princípio fundamental da própria República e base da atividade
econômica, como estabelecem os seguintes dispositivos da Constituição Federal:
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de
direito e tem como fundamentos”:
(...)
IV – os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa; (...)”
“Art. 170 – A ordem econômica, fundadana valorização do trabalho humano e
nalivreiniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)” (grifos nossos)
Consoante as disposições constitucionais acima transcritas a livre iniciativa
é preceito fundamental da ordem econômica, motivo pelo qual deve prevalecer na
determinação das relações entre os agentes públicos e privados.

Por outro lado, o entendimento doutrinário sobre a inconstitucionalidade de se
restringir uma atividade econômica encontra respaldo na opinião de CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO13 que assim se manifesta:
“.de acordo com os termos constitucionais, a eleição da atividade que será
empreendida assim como o quantum a ser produzido ou comercializado resultam
de uma decisão livre dos agentes econômicos. O direito de faze-lo lhes advém
diretamente do Texto Constitucional e descende mesmo da própria acolhida do
regime capitalista.” (grifo nosso)
Tal restrição evidencia também uma afronta ao princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, em seus mais variados aspectos, afronta essa corroborada pela
seguinte afirmação de ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO14:
“...(b) O Estado deve impor a menor restrição possível, de forma que, dentre as
várias medidas aptas a realizar a finalidade pública, opte pela menos restritiva
à liberdade de mercado – elemento necessidade. (...)
Inserto no Princípio da Proporcionalidade, mais especificamenteemseu elemento
necessidade (supra letra b) está o Princípio da subsidiariedade, que na seara do
direito econômico, impõe ao Estado que se abstenha de intervir e de regular as

13. Cfr. Curso de Direito Administrativo, 8ª ed, S Paulo, Malheiros, 1996, p. 417.
14. Alexandre Santos de Aragão – Revista Forense – vol 359, pp. 10-11.
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Ademais, verifica-se que a restrição genérica para que os agentes distribuidores
não possam comercializar GLP para uso em motores, saunas, caldeiras e aquecimento
de piscinas estabelece uma distinção entre aqueles que comercializam gás natural e o
GLP, o que vem ase constituir como uma grave ameaça ao princípio da isonomia entre
agentes econômicos, agravada pelo fato de não haver justificativa plausível que respalde
mencionada distinção no cenário atual, conforme já restoudemonstrado.
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Neste sentido, qualquer restrição que venha a influenciar diretamente a
economicidade do setor viola a própria liberdade de iniciativa dos particulares no
desempenho de suas atividades econômicas, o que é inadmissível de acordo com a
sistemática de nosso ordenamento jurídico.
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atividades que possam ser satisfatoriamente exercidas ou auto- reguladas pelos
particulares em regime de liberdade. “Ou seja, na medida em que os valores
sociais constitucionalmente assegurados não sejam prejudicados, o Estado não
deve restringir a liberdade dos agentes econômicos, e, caso seja necessário, deve
fazê-lo de maneira menos restritiva possível.” (grifo nosso).
Importante ainda consignar que, em que pese a competência da ANP para formular
as políticas do setor de petróleo e gás, não é admissível que essas políticas se afastem
dos fundamentos da República, conforme preconiza o inciso IV do art. 1º da Constituição
Federal e nem tampouco dos princípios aplicáveis às atividades econômicas, dentre eles
o princípio da livre concorrência.
E não poderia ser diferente, pois a livre concorrência é princípio fundamental
da própria República e base da atividade econômica, conforme dispõe o art. 170 da
Constituição Federal, verbis:
“Art. 170 – 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: (...)
IV – livre concorrência; (...)” (grifo nosso)

Isto posto, passamos a concluir.

6.

CONCLUSÃO
  O inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/91 é uma norma penal em branco, tendo em
vista que a definição legal do crime é incompleta, demandando a integração
através de uma outra norma a fim de se delimitar o conteúdo material da
conduta infratora.
  A remissão à lei presente no inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/91, corresponde a
uma reserva material de lei, ou seja, qualquer ato normativo de caráter geral e
abstrato que prescreve uma conduta positiva ou negativa, independentemente
de ser originado do Poder Legislativo ou do Poder Executivo.
  A Lei do Petróleo estabeleceu a competência da ANP para promover a regulação
das atividades pertinentes à indústria do petróleo, dentre as quais se encontra
a comercialização de GLP, de modo que, ainda que se exigisse lei ordinária
para integração do inciso II, art. 1° da Lei n° 8.176/91, a partir da Lei do Petróleo
passou-se a exigir apenas ato administrativo normativo, operando-se o fenômeno
da deslegalização.
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Mas muito pelo contrário, a Resolução CNPE nº 01/05 e a Resolução nº 15/05, ao
restringir ao uso de GLP, caminham em sentido contrário das disposições constitucionais
na medida em que reproduzem anacrônicos mecanismos anti-concorrenciais e estabelecem
desigualdades de tratamento entre os diferentes agentes do setor de energia.
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Diante do supra citado dispositivo constitucional, há que se reconhecer que a
ordem econômica é protegida pela livre concorrência, a qual, por sua vez, proporciona
a competitividade entre os agentes econômicos e conseqüentemente traz relevantes
benefícios ao interesse publico. É nessa direção que deveria caminhar o CNPE, como
órgão planejador do setor de petróleo e gás, bem como a ANP na sua função normativa
e reguladora da atividadeeconômica.
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  A competência do CNPE restringe-se à formulação da política energética, ou
seja, à expedição de normas de planejamento que não geram para os agentes
econômicos obrigações de fazer ou de não fazer, carecendo, portanto, de
regulamentação por meio da normativa daANP.
  As justificativas que autorizavam as restrições impostas à utilização do GLP
não mais existem, já tendo sido inclusive excepcionadas por norma do extinto
DNC, e o Brasil atualmente carece de fontes de energia em razão dos recentes
episódios ocorridos na Bolívia.
  Ademais, os princípios constitucionais que tratam da livre iniciativa e da
livre concorrência; somos obrigados a concluir que a ANP pode e deve rever
as atuais limitações à utilização do GLP, ampliando, desta forma, as fontes de
energiadisponíveis no Brasil, sem realizar qualquer modificação no texto da
Lei n°8.176/1991.

Sonia Agel é jurista. Atuou como Procuradora Federal e foi
Procuradora Geral da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de 1998 a 2002.
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Legal Opinion – possibilidade
da ANP revogar o art. 30 da
Resolução ANP nº 15/05
Renno, Aragão e Lopes da Costa

Venho, como solicitado, apresentar à Vossa Senhoria pronunciamento (legal opinion)
sobre a possibilidade de a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- ANP revogar o art. 30 da Resolução ANP nº 15/05, que, de forma genérica, veda o uso
do gás liquefeito de petróleo - GLP em algumas destinações que entende supérfluas.
Confira-se a dicção do dispositivo em referência:

II - fins automotivos, exceto em empilhadeiras;
III - saunas;
IV - caldeiras; e
V - aquecimento de piscinas, exceto para fins medicinais.
Informa Vossa Senhoria que essa vedação se iniciou, com redação idêntica no art.
12, par. 3°, da Portaria MINFRA nº 843/90, em um momento de crise do abastecimento
do GLP, provocada, entre outros fatores, inclusive pela Guerra do Golfo.
Com a liberalização do setor do petróleo e gás implementada pela ANP por
determinação da chamada Lei do Petróleo - Lei nº 9.478/97, os preços do GLP, de notável
importância social face à sua utilização por grande parte das famílias brasileiras de
baixa renda, começaram a ser tratados pelas empresas operantes no setor, inclusive pela
estatal PETROBRAS, como uma commodity, ou seja, como uma mercadoria cujo preço é
determinado pelo mercado internacional.
As conseqüências políticas e sociais dessa conjuntura, somada a uma grande
desvalorização da moeda nacional frente ao dólar norte-americano, informa o consulente,
fez com que o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE exortasse a ANP,
através da Resolução CNPE nº 04, de 06 de agosto de 2002, a implementar as medidas
necessárias, inclusive a fixação de preços máximos, “caso sejam comprovadas práticas
abusivas ou a ocorrência de circunstâncias que afetem a adequada formação de preços”
(art. 1°, par. 1°).
Implementando o dispositivo, a ANP veio a, por intermédio do Despacho do DiretorGeral nº 524, de 16 de agosto de 2002, a determinar à PETROBRAS, que, pela sua posição
dominante, determina a fixação dos preços no mercado, a redução em 12,4% dos preços
do botijão de 13 KG - justamente aquele geralmente utilizado pelas famílias de baixa
renda - por ela fornecidos.
Todavia, em curto espaço de tempo, em 04 de novembro de 2002, através do
Despacho do Diretor-Geral nº 861/02, a determinação foi simplesmente revogada, sem
substituição por nenhuma outra disciplina de restrição à liberdade de fixação dos
preços de GLP.
Noticia, no entanto o Consulente, que a PETROBRAS, preferiu, voluntariamente,
manter o “desconto” que havia sido determinado pelo então já revogado Despacho do
Diretor-Geral nº 524/02.

Regulação do setor de GLP no Brasil

I - motores de qualquer espécie;
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Art. 30. É vedado o uso de GLP em:
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Posteriormente, alguns anos depois, aparentemente como uma densificação do art.
1º, par. 1º, da Resolução CNPE nº 04, de 06 de agosto de 2002, o CNPE veio a determinar,
no art. 3° da resolução CNPE nº 01, de 08 de março de 2005, que, enquanto perdurassem
situações que comprometessem a adequada formação dos preços do GLP, nos termos
da Resolução CNPE nº 04/02, “a ANP deverá manter a restrição do uso do produto às
atividades indispensáveis” .

Também nos participa que a única ferramenta existente que poderia se argüir
ter entrado no lugar dos subsídios seria o vale-gás (Lei nº 10.453, de 13 de maio de
2002), destinado apenas às pessoas carentes, sendo necessária a comprovação dessa
circunstância. Hoje o vale-gás é, segundo informa, de R$ 7,50, na maioria dos casos
inferior a 25% do preço de um botijão de 13 kg, e é concedido mensalmente, integrando
o bolsa família e programas governamentais como o “fome zero”.
É partindo desses pressupostos trazidos pelo Consulente, que passamos a emitir
nossa legal opinion sobre a questão.

I.

PODER NORMATIVO DA ANP SOBRE O GLP

As normas aplicáveis às atividades petrolíferas, aí incluídas as relacionadas ao
GLP, são, em uma primeira escala, as constantes da Constituição e da Lei do Petróleo Lei nº 9.478/97. Em seguida, há os regulamentos presidenciais, do Conselho Nacional
de Política Energética e da ANP.
CARLOS ARI SUNDFELD observa que no setor do petróleo “o papel dos regulamentos
presidenciais ficou reduzido, em função da outorga de parte dos poderes normativos
à Agência. Mesmo assim, há regulamentos sobre a estruturação e funcionamento da
Administração (o Conselho Nacional de Política Energética é objeto do decreto 2.457;
e a Agência Nacional do Petróleo do Decreto 2.455, ambos de 1988; o procedimento
sancionatório da ANP no exercício da regulação é tema do Decreto 2.953, de 1999), sobre
as participações financeiras governamentais na exploração do petróleo e gás (Decreto
2.705, de 1988) e sobre a exportação do petróleo, derivados e gás (Decreto 2.705, de 1998).
O mais são resoluções da ANP, editadas com o poder normativo para regulação conferido
pela Lei do Petróleo e versando assuntos como a licitação de blocos para exploração de
petróleo, a construção e operação de refinarias, as instalações de transporte, o direito
de uso de gasoduto alheio, e assim por diante”.1
É, de fato, importante notar como, “de uma concepção de lei geral e abstrata de
tradições liberais oitocentistas a uma legislação de caráter administrativo própria do

1. Regime Jurídico do Setor Petrolífero, constante da obra coletiva coordenada por Carlos Ari Sundfeld, Direito Administrativo
Económico, Ed. Malheiros, São Paulo, 2000 p. 386.
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Informa ainda o Consulente que atualmente inexiste qualquer subsídio ou incentivo
fiscal para o consumo de GLP, já que a denominada parcela de preço específico (PPE),
pela qual se remunerava os produtores para que eles não tivessem perdas ao praticarem
preços abaixo dos preços de mercado, foi extinta em 2002, e a CIDE (contribuição de
intervenção do domínio econômico) que poderia exercer o mesmo papel jamais foi
implementada para esse objetivo.
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Com base nisso, a ANP, no acima transcrito art. 30 da Resolução ANP
nº 15, de 18 de maio de 2005, manteve a vedação da utilização do GLP nas finalidades
ali enumeradas.
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Estado interventor, se esteja delineando uma tendência à expansão das normatizações
setoriais, fruto de um ordenamento policêntrico e pluralista.”2
O que devemos ter realmente em mira, independentemente de qual seja o Poder
ou a entidade emanadora, é que as normas jurídicas devem, em qualquer hipótese,
atender ao devido processo legal, em suas dimensões adjetivas e substantivas, e visar
à realização dos valores constitucionais.

A Lei do Petróleo, a exemplo das demais leis instituidoras de agências reguladoras,
integra a categoria das leis-quadro (/ois-cadre) ou standartizadas próprias das matérias
de particular complexidade técnica e dos setores suscetíveis a constantes mudanças
econômicas e tecnológicas.
As leis com estas características não dão maiores elementos pelos quais 0
administrador deva pautar a sua atuação concreta ou regulamentar, referindo-se
genericamente a valores morais, políticos e económicos existentes no seio da sociedade
(saúde pública, utilidade pública, suprimento do mercado interno, boas práticas da
indústria, competição no mercado, preços abusivos, continuidade dos serviços públicos,
regionalização, etc.). Assim, confere à Administração Pública um grande poder de
integração do conteúdo da vontade do legislador, dentro dos quadros por ele estabelecidos.
O objetivo das leis assim formuladas é “introduzir uma vagueza que permita o trato
de fenômenos sociais, muito fugazes para se prestarem ao aprisionamento em uma
regra precisa.” 3
Destaque-se, que a referência aos “quadros estabelecidos pela lei”, não concerne
apenas a determinado diploma legislativo, mas ao conjunto do ordenamento jurídico. É
este que, explícita ou implicitamente, em seu sistema, confere à ANP poder regulamentar
sobre as atividades econômicas de produção, distribuição e comercialização do GLP,
devendo ainda destacar-se que a ANP recebeu também as competências normativas
e fiscalizatórias do extinto Departamento Nacional de Combustíveis - DNC (art. 9°, Lei
do Petróleo).4

2. Paola Bilancia, Attività Normativa dei/e Autor ità lndipendent i e Sistema dei/e Fonti, constante da obra coletiva Le Autorità
lndipendent i: Da fattori evolutivi ad elementi dei/a transizione nel Diritto Pubblico italiano, Giuffré, Milano, 1999, p. 146 (gritamos).
3. Daniêle Bourcier, La Décision Artificielle, PUF, 1995, p. 61. Maurice Hauriou destaca a grande importância desta técnica legislativa
no Direito Administrativo, vez que “o standard, flexível e mutável, representa no direito o elemento de mobilidade” (Aux Sources
du Droit, Librarie Bloud & Gay, Paris, 1993, pp. 150/1, grifamos).
4. A respeito da pobreza da interpretação meramente literal vale a pena citar a espirituosa passagem de voto proferido pelo Min.
Luiz Galloti: “De todas, a interpretação literal é a pior. Foi por ela que Cléia, na Chartreuse de Parme, de Stendhal, havendo feito um
voto a Nossa Senhora de que não mais veria seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, supondo que assim
estaria cumprindo o compromisso” (apud Luís Roberto Barroso, Interpretação e Aplicação da Constituição, Ed. Saraiva, 1996, p. 120).
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A Lei do Petróleo - Lei nº 9.478/97, portanto, sem dar início de per se a uma
normatização mais completa, e, muito menos, exaustiva da matéria, estabelece parâmetros
e objetivos gerais da regulamentação a ser feita pela ANP, que deverá buscar “preservar
o interesse nacional” (art. 1°, 1) , “valorizar os recursos energéticos” (art. 1°, li) , “promover a
livre concorrência” (art. 1°, IX) , “atrair investimentos” (art. 1°, X), “ampliar a competitividade
do país” (art. 1°, XI) , “promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do
País” (art. 2°, 1), “assegurar o suprimento de insumos energéticos” (arts. 2°, li e 8°, 1),
proteger “os interesses dos consumidores” (art. 8°, 1, in fine), etc.
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As leis atributivas de poder normativo às entidades reguladoras independentes
possuem baixa densidade normativa, a fim de propiciar o desenvolvimento de normas
setoriais aptas a, com autonomia e agilidade, regular a complexa e dinâmica realidade
social subjacente.
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Na determinação dos meios para a realização dos fins da Lei do Petróleo e da Política
Nacional do setor (ex.: art. 8°, incisos 1, IX e X), a Agência possui, via de regra, ampla
margem de discricionariedade na emissão de normas gerais e abstratas. Especificamente
em relação às atividades autorizadas a ANP tem amplo poder de normatização ao longo
do seu desenvolvimento, conformando-as permanentemente aos objetivos da política
pública do setor. Isto decorre, não apenas do laconismo da Lei na matéria, como também
da própria natureza - funcional e operativa - destas autorizações.

Como expõe COSTANTINO MORTATl,6 diversamente da relação hierárquica, a relação
de direção pelo estabelecimento de políticas públicas tem como conteúdo o poder de
influenciar a atividade do outro mediante a indicação das linhas gerais nas quais este
deve se inspirar no desenvolvimento das suas funções; e, correlativamente, no poder de
supervisioná-la para mantê-las de acordo com as diretivas. A relação de direção pode
assumir configurações diversas, mas o elemento que lhe confere tipicidade é o fato de
não tolher a liberdade de escolha confiada ao destinatário das diretivas (que devem ser
observadas em relação às circunstâncias dos casos singulares).
É dentro desta perspectiva que, por exemplo, podemos afirmar que o Executivo
central poderia fixar a política pública segundo a qual os futuros contratos de concessão
de determinado setor deveriam adotar índices de reajuste que refletissem o mínimo
possível a variação cambial; mas seria a agência que, dentro deste objetivo, determinaria
o índice a ser· adotado, não podendo o Executivo fazê-lo diretamente sob pena de
violar a lei que atribuiu esta competência à agência. Transladando a questão para o
caso analisado, o CNPE pode estabelecer a política pública/objetivo de controlar quando
necessário os preços que forem abusivos, mas a escolha dos meios necessários a tanto
são de competência da agência.
Assim, extrai-se da interpretação conjunta das duas resoluções acima citadas
do CNPE, que esse órgão estabeleceu a política pública segundo a qual deve haver
controle de preços do GLP sempre que necessário. Todavia, como não poderia deixar
de ser, sob pena de usurpação da competência normativa conferida pela Lei do Petróleo
à agência, é à ANP que compete a avaliação dessa necessidade e a determinação dos
meios para fazer face a ela, e assim o fez por meio dos despachos e da resolução
referidos no item anterior.
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Não é fácil distinguir a formulação das políticas públicas (atribuição do Poder
Executivo central, geralmente através dos conselhos setoriais, no caso o CNPE) da sua
implementação (atribuição das agências), até porque ambas interagem em uma relação
circular e dialética. Algumas bases sólidas para essa diferenciação podem, contudo,
ser fornecidas.
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Com esse arcabouço normativo é que se deve interpretar as Resoluções do CNPE
acima citadas. Não são elas que atribuem poder normativo à ANP, que decorre diretamente
da Lei do Petróleo. O CNPE possui apenas competência na fixação das políticas públicas
do setor, não na definição dos meios para realizálas.5
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5. Note-se que, nos termos do caput do art. 2° da Lei do Petróleo, o CNPE sequer possui competência direta de estabelecimento de
políticas públicas, competindo-lhe apenas “a atribuição de propor ao Presidente da República”.
6. MORTATI, Costantino. lstituzioni di Oiritto Pubblico, Tomo 1, Ed. CEDAM, 10ª ed., Padova, 1991, pp. 222 e 223.

II.

OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, SUBSIDIARIEDADE
E DA COERÊNCIA ADMINISTRATIVA NAS RESTRIÇÕES
ESTATAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS

(b) O Estado deve impor a menor restrição possível, de forma que, dentre as várias
medidas aptas a realizar a finalidade pública, opte pela menos restritiva à liberdade de
mercado - elemento necessidade. Ex.: se o Estado disciplinar uma atividade para evitar
que fira o bem comum, não pode simplesmente vedá-la de forma absoluta.
No dizer de Vittorio Ottaviano, “uma coisa é proibir uma atividade porque prejudica
a utilidade social, e outra prescrever que só se pode desenvolver uma certa atividade
se de tal forma se prosseguir a utilidade social”.12
HEINRICH SCHOLLER observa que as restrições à liberdade econômica devem ‘’operar
apenas em um degrau (ou esfera)”, passando para a fase seguinte “tão-somente quando
uma restrição mais intensa se fizer absolutamente indispensável para a consecução
dos fins almejados”.13
(c) A restrição imposta ao mercado deve ser equilibradamente compatível com o
benefício social visado, isto é, mesmo que aquela seja o meio menos gravoso, deve, tendo
em vista a finalidade pública almejada, “valer a pena” - proporcionalidade em sentido
estrito. O Estado não pode, por exemplo, qualificar determinada atividade relativamente
supérflua como serviço público, mesmo que, suponhamos, esta seja a forma menos gravosa
para realizar a finalidade pública. Os benefícios a serem obtidos “não compensariam” a
restrição que a qualificação como serviço público imporia aos particulares interessados
em explorar livremente a atividade.

7. Para uma configuração da proporcionalidade não como pnnc1p10, mas como postulado normativo, ver o interessante e erudito artigo
de Humberto Bergmann Ávila, A Distinção entre Princípios e Regras e a Redefinição do Dever de Proporcionalidade, RDA, 215/151-179.
8. José Maria Rodríguez de Sampaio observa que a Administração Pública deve, ao intervir na economia, ponderar proporcionalmente,
não apenas o interesse privado (genericamente considerado) com o interesse público, mas também os diversos interesses privados
entre si (La Ponderación de Bienes e lntereses en el Oerecho Administrativo , Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2000, pp. 31/9)
9. Partimos da exposição de Luís Roberto Barroso acerca do Principio da Proporcionalidade, constante da obra Interpretação e
Aplicação da Constituição, Ed. Saraiva, 1996, p. 209.
10. “A aplicação do princípio de proporcionalidade, que deve presidir toda medida intervencionista, junto com o da ‘paridade de
trato’ e o da igualdade (visto agora como interdiçãoda arbitrariedade) obriga sempre a justificar adequadamente toda intervenção
pública sobre as liberdades dos cidadãos no campo econômico” (UREBA, Alberto Alonso, La empresa pública. Aspectos jurídico
constitucionales y de derecho económico, Revista Espariola de Derecho Administrativo, vol. 50, versão CD-ROM) . Também F. Dreyfus
afirma que a proporcionalidade das medidas administrativas no domínio econômico é “uma garantia para o particular, vez que, ao
contrapor o principio da liberdade ao da ordem pública, reduz os casos em que o primeiro deve render-se ao segundo” (La liberté
du commerce et de /’industrie , Revista Espariola de Derecho Administrativo , vol. 8, versão CD-ROM).
11. ARAGÃO, Alexandre Santos de. As Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico, 2ª. ediçào, 3ª. tiragem,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, tópico IV.4.
12. Apud Ana Prata, A Tutela Constitucional da Autonomia Privada, Ed. Almedina, Coimbra, p. 204.
13. SCHOLLER, Heinrich. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional e Administrativo da Alemanha, trad. lngo
Wolfgang Sarlet, Revista Interesse Público, vol. 2, pp. 102/5.
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(a) A restrição à liberdade do mercado deve ser apropriada à realização dos
objetivos sociais perquiridos - elemento adequação dos meios aos fins. Ex.: o tabelamento
interno de preços não é o meio adequado para controlar o aumento de preços de produtos
encarecidos em razão da alta do valor da matéria-prima importada.
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A análise da questão colocada não pode ser levada a bom termo sem que recorramos
ao Princípio da Proporcionalidade,7-8 cuja aplicação dos seus três elementos9 ao Direito
Econômico 10 pode ser, como já havíamos exposto em sede doutrinária,11 dissecada da
seguinte forma:
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O artigo 30 penaliza, com efeito, o GLP como um todo, quando as normas que
contemplam alguma discriminação destinam-se em especial à embalagem de 13 kg, ainda
mais se considerarmos que os usos restringidos são, conforme informa o Consulente,
quase sempre atendidos por GLP comercializado em Granel, ou seja, fora dos botijões
de 13 kg.
Igualmente, o dispositivo legal ora referido também viola o elemento da necessidade
da proporcionalidade e o princípio da subsidiariedade, uma vez que a ANP, ao revogar
o despacho do Diretor-Geral que intervinha no preço do GLP, sem substituí-lo por
nenhuma nova modalidade interventiva (v. relato introdutório feito acima}, reconheceu
não haver circunstâncias no mercado que gerem a necessidade de intervenção nos
preços, deixando de haver, portanto, o pressuposto expressamente determinado pelo art.
3°. da Resolução CNPE nº 01/05 para que a vedação da utilização do GLP em atividades
dispensáveis fosse mantida.
Basta para tanto trazer à baila a redação do citado dispositivo, pelo qual a vedação
seria mantida “enquanto perdurarem situações que comprometam a adequada formação
dos preços do GLP, nos termos da Resolução CNPE nº 04/02”, que é justamente aquela
que determina à ANP que controle os preços do GLP sempre que necessário (v. relato
introdutório feito acima).
Ora, se a ANP deixou de intervir “nos termos da Resolução CNPE nº 04/02”,1717 ou
seja, se ela entendeu não ser mais necessário controlar os preços, não há mais razão para

14. No mesmo sentido, José lgnacio López Gonzáles, El principio General de Proporcionalidad en el Derecho Administrativo, Instituto
Garcia Oviedo da Universidade de Sevilha, 1988, p. 81.
15. “O núcleo deste princípio consiste em reconhecer a prioridade da atuação dos corpos sociais sobre os coípos políticos no
atendimento de interesses gerais, só passando o cometimento a estes depois que a sociedade, em seus diversos níveis de
organização, demandar sua atuação subsidiária’’ (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo, Ed.
Renovar, Rio de Janeiro, 2000, p. 153). Sobre o Princípio da Subsidiariedade, ver também a obra de Chantal Millon-Delsol, Le Príncipe
de Subsidiarite, Ed. PUF, Paris, 1993.
16 José Alfredo de Oliveira Baracho afirma que o Principio da Subsidiariedade aparece como “forma alternativa para os embates
entre o Estado liberal e o Estado mínimo e o Estado Intervencionista ou Providencial. Desse dualismo de desencontros, aparece o
Estado Subsidiário” (O Princípio da Subsidiariedade - conceito e evolução, Ed. Forense, 2000, p. 95).
17. É conveniente ressaltar que, para efeito de apreciação do exercício do poder normativo da ANP no caso em exame é irrelevante
que a PETROBRAS esteja, por uma decisão comercial própria ou por uma política determinada por seu acionista controlador, praticando
voluntariamente preços mais baixos para o GLP acondicionado em botijões de 13 kg. Os atos normativos em questão disciplinam o
poder regulador - exógeno em relação às atividades econômicas em si - do Estado, não a exercício direto de atividade econômica por
ele como agente econômico. O que importa para esse efeito, é que a ANP entendeu não ser mais necessário intervir na formação dos
w8 eços do GLP.
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Aplicando esses marcos teóricos à hipótese em exame, desde já verificamos que
a norma sob exame não passa pelo teste da adequação, já que, ainda que apenas para
argumentar, admitamos existir algum tipo de benefício para o botijão de 13 kg, que
não poderia beneficiar utilizações consideradas dispensáveis, a vedação do art. 30
não possui qualquer pertinência específica com os botijões de 13 kg, já que se dirige
apenas a determinadas utilizações do GLP em geral, sem qualquer consideração quanto
ao tipo de embalagem.

Legal Opinion – possibilidade da ANP revogar o art. 30 da Resolução ANP nº 15/05

Inserto no Princípio da Proporcionalidade, mais especificamente em seu elemento
necessidade (supra letra “b”), está o Princípio da Subsidiariedade,14 que, na seara do Direito
Econômico, impõe ao Estado que se abstenha de intervir e de regular as atividades que
possam ser satisfatoriamente exercidas ou autoreguladas pelos particulares em regime
de liberdade.15 Ou seja, à medida que os valores sociais constitucionalmente assegurados
não sejam prejudicados, o Estado não deve restringir a liberdade dos agentes econômicos,
e, caso seja necessário , deve fazê-lo da maneira menos restritiva possível.16
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tomar a providência restritiva do art. 3°. da Resolução CNPE nº 01/05, que faz expressa
remissão, como legitimador da sua aplicação, exatamente à Resolução CNPE nº 04/02”.
Note-se que, com isso, a ANP está violando não apenas os princípios da
proporcionalidade e da subsidiariedade, como também o seu dever de coerência
administrativa.

Na doutrina espanhola “a coordenação é definida como a realização efetiva do
princípio da unidade, combinado com a divisão de competências, que tem como pressuposto
a economia, celeridade e eficiência da atuação administrativa”. 21 A jurisprudência
do Tribunal Constitucional espanhol também já se manifestou no sentido de que “a
coordenação persegue a integração da diversidade das partes ou subsistemas no
conjunto do sistema, evitando contradições e reduzindo disfunções que, se existentes,
respectivamente impediriam ou dificultariam a realidade do sistema”.
Em outras palavras, e trazendo a análise da Corte espanhola para mais perto do
nosso caso concreto, vemos que o princípio da coordenação administrativa impõe que a
Administração Pública, ao apreciar a existência ou inexistência de fatos relevantes para
o exercício de suas diversas competências setoriais , não emita juízos contraditórios ,
sob pena de comprometimento da própria realidade do seu sistema.
Fica claro, portanto, que, também por força da aplicação dos princípios do Direito
Administrativo organizacional da coerência, unidade e coordenação, se a causa determinante
que levou à edição da norma que restringia o uso do GLP deixou de existir, existe por
parte da Administração o poder-dever de rever seu posicionamento, revogando ou
atenuando as restrições antes existentes diante do novo cenário tático, como, aliás, é
próprio da dinâmica inerente a qualquer atividade reguladora.
O afirmado não se afigura ilidido, ao revés é reforçado, pela Resolução CNPE nº
4/05, que em seu art. 2° apenas reitera o que já é disposto no art. 10 da Lei do Petróleo,
rechaçando, com isto, a aplicação de qualquer medida regulatória sobre a questão, que
deverá ser tratada exclusivamente exclusivamente à luz do direito antitruste comum,
da competência do CADE, ao qual a ANP simplesmente comunicará o fato.22

18. Demonstrando a ligação entre as teorias analisadas no Tópico anterior e os princípios organizacionais ora tratados, Alejandro
Borda lembra que “a sanção à conduta contraditória se funda na necessidade de se ter uma conduta coerente. (...) Ou seja, a confiança
não se deposita em uma aparência jurídica, mas sim na obrigatoriedade de comportar-se coerentemente” (BORDA, Alejandro. La
Teoría de los Actos Propios, 3ª. edição. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 2000, p. 65).
19. Alberto Xavier refere-se ao “princípio da unidade da pessoa jurídica de Direito Público”, como não admitindo “que a União
apareça como um ente bifronte, qual Jano”, devendo possuir, ao revés, uma “vontade que é, por natureza, una e incindível” (XAVIER,
Alberto. Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 140, grifos do próprio autor).
20. DÍEZ-PICAZO, LUIS Mª. La Doctrina dei Precedente Administrativo , in Revista de Administración Pública, vai. 98, p. 14.
21. ANABITARTE, Alfredo Gallego. Conceptos y Principias Fundamenta/es dei Oerecho de Organización, Marcial Pons, Madrid,
2000, p. 136.
22. Por sua vez , o art. 1° da mesma Resolução é até mesmo desvestido de caráter preceituador, possuindo apenas caráter axiológico
ao simplesmente definir o GLP comercializado em botijões de até 13 kg como sendo de “interesse para a política energética nacional”,
sem nada determinar.
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É assim que os princípios da coerência, 18 da unidade e da coordenação
administrativas19 consubstanciam, não apenas mecanismos de proteção dos administrados
contra iniqüidades e contradições administrativas, como também instrumentos de tutela
da eficiência e da higidez do próprio sistema administrativo.20
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O Princípio da Coerência da Administração Pública por si próprio já veda que a
mesma pessoa jurídica administrativa considere determinado fato como inexistente e,
em outra ocasião, como existente.
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111. O ART. 1°, II, DA LEI Nº 8.176/91
A Lei nº. 8.176, de 08 .02.1991, que define crimes contra a ordem econôm ica e cria
o Sistema de Estoque de Combustíveis , instituiu o seguinte tipo crimina l:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem económica: I - adquirir, distribuir e revender
derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico,
hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo
com as normas estabelecidas na forma da lei;

Uma rápida análise do tipo penal acima referido revelará que a fattispecie normativa
respect iva possui como objeto jurídico, ou bem jurídico tutelado pela norma , a própria
ordem econômica (artigo 170 e segs. da CF/88), sendo sujeito ativo qualquer pessoa
que venha a praticar a conduta proibida pela norma penal e sujeito passivo o Estado,
abstratamente considerado.
Não é difícil perceber, também , que o núcleo do tipo é composto, uma vez que
requer não simplesmente o uso de “gás liqüefeito de petróleo em motores de qualquer
espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos”, mas
sim que este uso se dê “em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.”
A primeira conclusão a que se chega, portanto, é que o uso das substâncias ou
produtos previstos no artigo 1º, inciso li, da Lei nº. 8.176/91 é permitido, desde que se
faça de acordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Em outras palavras, nos
termos da lei sequer seria admissível uma vedação absoluta daquelas utilizações, sendo
necessária, no entanto, a edição de uma disciplina de tais utilizações.
Ora, considerando que, nos termos da Lei nº. 9.847, de 26 de outubro de 1999,
é atribuição da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
estabelecer normas a serem observadas na utilização dos produtos ora referidos, tem-se
que inciso lI, do artigo 1° da Lei nº. 8.176/91 materialmente tipifica o seguinte: “ usar gás
liqüefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento
de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP”.
A hipótese, aliás, não chega ser novidade e já existe no direito pátrio muito antes
que se cogitasse da criação de agências reguladoras. Já o vetusto Código Penal, de 7
de dezembro de 1940, já previa em seu artigo 274 o seguinte tipo criminal: “Empregar
no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial,
matéria corante, substância aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra
não expressamente permitida pela legislação sanitária.”

Regulação do setor de GLP no Brasil

Pena: detenção de um a cinco anos.
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lI - usar gás liqüefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas,
caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo
com as normas estabelecidas na forma da lei.
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Trata-se, portanto, de autêntica norma penal em branco heterogénea ou “em
sentido estrito”, porquanto seu complemento encontra-se em norma pertencente a outro
subsistema normativo (fontes legislativas heterogéneas), ao contrário do que ocorre
com as normas penais em branco homogéneas ou “em sentido lato” ou ao nosso ver até
mesmo impróprio, nas quais o complemento é determinado pela mesma fonte formal da
lei punitiva.
Note-se, também, que a norma penal em branco não se confunde absolutamente
com norma aberta, aquela que não apresenta a descrição típica completa e exige
uma atividade valorativa do Juiz ou aplicador, casos em que o mandamento proibitivo
inobservado pelo sujeito não surge de forma clara, necessitando ser pesquisado pelo
julgador no caso concreto, com alguma margem de discricionariedade, o que não ocorre
no caso presente, visto como a definição acerca das condições e restrições ao uso dos
produtos referidos no inciso II , do artigo 1º da Lei nº. 8.176/91 deve ser buscada nos
atos normativos da ANP, como antes afirmado.
Foi assim que a ANP editou a Resolução nº. 15/2005, que proíbe o uso de GLP
em “Motores de quaisquer espécie, fins automotivos, exceto em empilhadeiras, saunas,
caldeiras e aquecimento de piscinas, exceto para fins medicinais” (artigo 30), restringindo
tout court seu uso às hipóteses previstas na citada resolução.
Note-se mais uma vez que, ao contrário do que dispôs a ANP, a norma penal a
que se vem de referir não veicula a proibição do uso do GLP, mas apenas determina
que sua utilização deve dar-se de acordo com as restrições estabelecidas pela ANP,
caso a caso, e de tempos em tempos, de acordo com o exercício do poder normativo e
regulatório de que esta agência é titular.
Do mesmo modo, e por imperativo lógico, qualquer alteração no conteúdo proibitivo
da norma penal, seja para ampliar as hipóteses de utilização do GLP, seja para modificar
as restrições hoje existentes, deve dar-se através de normativo emanado da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e jamais por meio de alteração
à legislação penal extravagante.
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A título ilustrativo poderíamos citar ainda muitos outros exemplos, dentre os quais:
a Lei n. 8.137, de 27.12.1990, que impõe sanção criminal a quem vende ou oferece à venda
mercadoria por preço superior ao oficialmente tabelado, subordina a adequação típica à
subseqüente expedição de portarias ou editais administrativos com as tabelas de preços
(art. 6.0 ,1) ; e o art. 359-A do CP, introduzido pela Lei n. 10.028, de 19.10.2000, que, em
seu parágrafo único, inc. 1, considera delito ordenar, autorizar ou realizar operação
de crédito, interno ou externo, com inobservância de limite, condição ou montante
estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal.
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Nota-se, portanto, uma estreita semelhança entre as duas normas penais ora em
comento, uma vez que ambas veiculam um comando proibitivo abstrato, que, entretanto,
necessita de complementação através de outra norma estabelecida no âmbito de subsistema
normativo diverso e estranho ao Direito Penal, para tornar possível o processo de
integração e aplicação.
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A lei penal reconhece e reforça, portanto, o poder normativo dado pela Lei do
Petróleo à ANP. No tipo penal há um elemento móvel, que a lei penal não atribui a si
própria a competência para defini-lo, mas sim ao(s) órgão(s) que, nos termos da legislação
administrativa, for o competente para disciplinar a matéria, in casu a ANP, nos termos
da Lei do Petróleo.
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Por todo o exposto, neste primeiro pronunciamento, sem descartar a necessidade
de ulteriores aprofundamentos, podemos afirmar que a ANP não só pode - face ao poder
normativo expressa e diretamente a ela conferido pela Lei do Petróleo e reconhecido pela
parte final do inciso li, do artigo 1° da Lei nº. 8.176/91 -, como deve - face aos princípios
jurídicos e aos termos do inciso li , do artigo 1° da Lei nº. 8.176/91 acima analisados revogar o art. 30 da Resolução ANP nº 15/05.
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AVISO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: O direito de propriedade intelectual dos
textos incluídos nesta Coletânea pertence ao Sindigás ou terceiras partes. Exceto
autorização conforme indicado abaixo, nenhum material poderá ser copiado,
reproduzido, distribuído, descarregado, exibido ou transmitido em qualquer
formato ou por nenhum meio sem prévia autorização e por escrito do Sindigás ou
do dono do direito de propriedade intelectual. O Sindigás autoriza a visualização,
cópia, download e impressão da Coletânea, sujeito às seguintes condições:
  A Coletânea só deve ser utilizada para fins pessoais, não comerciais e
informativos;
  Os documentos NÃO podem ser modificados.
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O material intitulado “Coletânea” não tem como objetivo servir de guia regulatório do
setor. Sem prejuízo do referido, o Sindigás não assume qualquer responsabilidade
relativamente aos materiais reunidos na Coletânea, uma vez que não são materiais
necessariamente exaustivos sobre o tema/conteúdo, cabendo aos leitores a
verificação do efetivo marco legal, normativo e regulatório vigente. Também não se
responsabiliza por omissões, alterações, e eventuais erros, visto que a legislação
é dinâmica e em constante atualização. Ainda, importante ressaltar que existem
peculiaridades regulatórias de ordem estadual e municipal, assim como da
Administração Direta e Indireta, e demais entidades/instituições normatizadoras.
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