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GRUPO I –  CLASSE V – Plenário 
TC 003.245/2020-9  
Natureza(s): Relatório de Auditoria 
Órgãos/Entidades: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis; Conselho Administrativo de Defesa Econômica; 
Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; 
Petróleo Brasileiro S.A.      
Representação legal: não há.   
 
SUMÁRIO: AUDITORIA OPERACIONAL. EXISTÊNCIA DE 
RISCOS À GARANTIA DE ABASTECIMENTO E DA 
COMPETITIVIDADE NOS MERCADOS RESULTANTES DOS 
DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS NO SEGMENTO DE 
REFINO DE PETRÓLEO. ADEQUADO NÍVEL DE CIÊNCIA 
DA SITUAÇAO EXISTENTE POR PARTE DOS ÓRGÃOS 
GESTORES. DIVERSAS MEDIDAS MITIGATÓRIAS JÁ EM 
IMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE APRENDIZADO E 
APRIMORAMENTO CONTÍNUOS. 
 

RELATÓRIO 
 

Adoto, como Relatório, a instrução da unidade técnica (peças 81-83): 

I. Introdução  
I.1. Deliberação que originou o trabalho 
1. Em cumprimento ao Despacho de 30/1/2020, do Exmo. Ministro Walton Alencar 

Rodrigues (TC 000.452/2020-3), realizou-se auditoria de natureza operacional na Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no Ministério de Minas e 
Energia (MME) e na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) no período compreendido entre 
30/1/2020 e 31/8/2020. 

2. A motivação para realização da auditoria surgiu em 2018 quando a SeinfraPetróleo 
promoveu workshop, em Brasília com a presença de diversos atores da indústria nacional do 
petróleo, públicos e privados, para discutir os desafios do Estado brasileiro no desenvolvimento do 
setor de óleo e gás, como subsídio ao planejamento de suas atividades de fiscalização. 

3. O relatório do encontro indicou a abertura do mercado de refino e logística primária 
de combustíveis (midstream), por meio da quebra do monopólio de fato da Petrobras e a 
consequente eliminação de barreiras à entrada de novos atores como o terceiro maior entrave ao 
desenvolvimento do setor. Por essa razão, o tema foi incluído na Situação-Problema 8985, 
intitulada “Alto risco associado ao desinvestimento dos clusters de refino da Petrobras”, para 
formação da Lista de Alto Risco (LAR) do TCU, constando como objetivo estratégico do Tribunal 
para o biênio 2019-2021. 

4. Nesse contexto e na esteira do processo de planejamento desta unidade técnica, a 
conveniência e a oportunidade apontaram para realização de fiscalização sobre os desafios do 
Governo Federal para a transição que se avizinha. Assim, formulou-se a Proposta de Fiscalização 
de Controle 1.860/2020 para autorização de ação de controle com objetivo de mapear riscos e 
oportunidades relacionados a essa transição.  
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5. Por fim, a proposta foi autorizada pelo Exmo. Ministro-Relator Walton Alencar 
Rodrigues, nos termos do despacho aposto à peça 5 do TC 000.452/2020-3. 

I.2. Antecedentes 
I.2.1. A abertura do mercado e a flexibilização do monopólio estatal 
6. Em 1997, a promulgação da Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo) estabeleceu novo marco 

na indústria brasileira de petróleo e derivados e possibilitou a flexibilização do monopólio da 
União relativo à exploração e produção de petróleo, gás natural e atividades econômicas 
correlatas. Com isso, a Petrobras deixou de ser a executora do monopólio legal na atividade de 
refino, permitindo-se o exercício dessa atividade pela iniciativa privada mediante autorização. 

7. A referida lei também criou a ANP e o Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), a quem coube, respectivamente, a regulação e fiscalização das atividades econômicas da 
indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis no Brasil e o aconselhamento do governo na 
condução da política energética nacional. A Petrobras teve seu objeto de atuação definido, 
figurando como alternativa estatal para execução da política energética nacional, em caráter de 
livre competição com outras empresas. 

8. Passados dez anos da promulgação da Lei do Petróleo, o segmento de refino e 
transporte primário de combustíveis, diferentemente do setor de exploração e produção, 
continuava concentrado na Petrobras, frustrando os objetivos legais de se atrair investimentos 
privados e estimular a competição naquele segmento de mercado. 

9. Naquele momento no qual as projeções de aumento da demanda interna de 
combustíveis e necessidade de criação de valor para o excedente na produção do petróleo nacional 
(2007), o planejamento estratégico da Petrobras apontava para construção de quatro novos 
empreendimentos de refino – refinarias Premium I e II, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj) e Refinaria Abreu e Lima (Rnest), com o objetivo de ampliar a capacidade de refino no 
Brasil em cerca de 1.200 kbpd (mil barris de petróleo por dia), um acréscimo de cerca de 70% na 
capacidade então instalada. 

10. Todavia, esses investimentos não foram bem-sucedidos e apenas a Rnest opera, ainda 
assim em regime parcial, visto que dos dois trens de refino previstos, somente um é operacional. 

I.2.2. O reposicionamento estratégico da Petrobras  
11. Em 2016, no âmbito das medidas para reestruturação da companhia, pós efeitos 

decorrentes da Operação Lava-Jato, a Petrobras divulgou fato relevante por meio do qual 
informou ao mercado a adoção de novo posicionamento estratégico que visava à maximização de 
margens na cadeia de valor do petróleo. A estatal assumia, assim, novo papel na política 
energética nacional e rompia com o seu histórico modelo de atuação como garantidora do 
abastecimento nacional e investidora de última instância (PETROBRAS, 2016b). 

12. A companhia passava a priorizar o negócio de exploração e produção do petróleo do 
Pré-sal em detrimento de novos investimentos nas atividades de refino, distribuição, gás, geração 
termelétrica e fertilizantes, para as quais se buscaria redução de risco por meio de 
desinvestimentos e parcerias. Ademais, a empresa comprometia-se com maior alinhamento aos 
preços internacionais de derivados de petróleo, repassando no curto prazo para o mercado interno 
as oscilações do preço internacional do petróleo e da taxa de câmbio. 

13. Nesse sentido, em 2018, a Petrobras manifestou sua intenção de desinvestir 25% de sua 
capacidade de refino, por meio da cessão do controle de um conjunto de ativos agrupados em 
blocos regionais que preservavam a lógica de integração (clusters). O modelo definido previa a 
criação de duas subsidiárias, correspondentes aos ativos das regiões Nordeste e Sul. Segundo a 
estatal, a opção pelo modelo com transferência de controle acionário mostrava-se mais atrativa, 
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por romper com a dinâmica atual do mercado e oferecer maior prêmio financeiro ao 
desinvestimento, maximizando a captura de valor na alienação dos ativos, além de introduzir, 
potencialmente, nova dinâmica competitiva no País (PETROBRAS, 2018).  

I.2.3. Acordo com o Cade 
14. Em maio de 2018, a greve dos caminhoneiros – deflagrada em reação aos reajustes 

frequentes e crescentes no preço do diesel comercializado pela Petrobras, então com paridade 
internacional de preços – expôs fragilidades do modelo do downstream brasileiro, não só pelo 
aspecto da formação dos preços dos combustíveis, mas também da garantia do abastecimento 
nacional.  

15. A crise atraiu a atenção do Cade, autarquia federal responsável por prevenir e apurar 
abusos do poder econômico. Motivada por provocações do MME, ANP e Associação Brasileira de 
Importadores de Combustíveis (Abicom), a autoridade antitruste determinou a instauração de 
inquérito administrativo para apurar suposto abuso de posição dominante da Petrobras no 
mercado nacional de refino, explorado quase que exclusivamente pela estatal. 

16. Em junho de 2019, Cade e Petrobras celebraram Termo de Compromisso de Cessação 
(TCC), por meio do qual a estatal alterou o formato dos desinvestimentos pretendidos, de modo a 
adequá-lo às condições estabelecidas pela autoridade antitruste para suspenção do citado 
inquérito administrativo (CADE, 2019a), bem assim às diretrizes da Resolução-CNPE (RCNPE) 
9/2019 (CNPE, 2019a).  

17. A companhia comprometeu-se então a vender integralmente, até 2021, oito refinarias 
de petróleo, incluindo os ativos de logística associada, correspondentes a 50% de sua capacidade 
de produção de derivados, a saber: Rnest, Unidade de Industrialização de Xisto (SIX), Refinaria 
Landulpho Alves (Rlam), Refinaria Gabriel Passos (Regap), Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e Lubrificantes e 
Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor). De acordo com as regras definidas pelo Cade, 
refinarias localizadas na mesma região geográfica não poderão ser adquiridas em conjunto por um 
mesmo comprador ou empresas do mesmo grupo econômico. Ademais, os adquirentes, além de não 
poderem deter, direta ou indiretamente, participação societária da Petrobras ou afiliadas, devem 
possuir recursos financeiros e incentivos suficientes para manter e desenvolver os ativos 
adquiridos como um concorrente viável no mercado. 

18. O desinvestimento segue as regras de sua Sistemática de Desinvestimentos da 
Petrobras, cujo cronograma considera três fases: estruturação, desenvolvimento e fechamento de 
operações. A fase de estruturação foi concluída com a elaboração do valuation de cada ativo. 
Atualmente, o processo encontra-se na fase de propostas vinculantes, superadas as etapas de 
divulgação (teaser) e recebimento de propostas não vinculantes. Após adiamento do recebimento 
das propostas vinculantes em função da impossibilidade de visita dos interessados às refinarias, 
dado o isolamento social para combate à pandemia do Covid-19, a Petrobras recebeu propostas 
para venda da Rlam, na Bahia. 

19. A carteira de desinvestimentos completa da Petrobras é acompanhada pelo TCU no TC 
009.508/2019-8. Dada a materialidade, relevância e riscos associados, os desinvestimentos de 
refinarias e logística associada são acompanhados em processos específicos: o TC 024.763/2020-
9, referente à alienação da participação acionária da Petrobras nas refinarias da primeira fase 
(Rnest, Rlam, Repar e Refap), e o TC 024.764/2020-5, para aquelas da Fase 2 (Regap, Reman, Six 
e Lubnor). 

20. A mudança no posicionamento estratégico da Petrobras e o acordo com o Cade para o 
desinvestimento de refinarias são o pontapé inicial para a transição a um mercado competitivo que 
vem impulsionando alterações profundas nos fundamentos da indústria brasileira de derivados de 
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petróleo e nos rumos da política energética nacional. Desde então, há expectativa de entrada de 
novos atores no segmento do dowstream, inaugurando, potencialmente, ambiente de competição 
real no mercado. 

I.3. Problema de auditoria 
21. Após 23 anos da quebra do monopólio da Petrobras na indústria do petróleo 

(ocasionado pela publicação da Lei 9.478/1997), e diferentemente do ocorrido no segmento de 
exploração e produção, que experimentou sensível abertura e se beneficiou da participação de 
várias empresas nacionais e internacionais, o refino e a logística primária de combustíveis 
mantiveram-se concentrados na estatal, com infraestrutura orientada a um operador único e 
atualmente insuficiente para atender as projeções de demanda. 

22. O anúncio dos desinvestimentos trouxe a perspectiva de grande reestruturação no 
mercado brasileiro de abastecimento de combustíveis e, para assegurar os objetivos da política 
energética nacional de garantia do abastecimento, proteção do interesse dos consumidores e 
atração de investimentos, na ausência de um ente estatal dominante em todo o território nacional, 
o planejamento nacional de infraestrutura, a formulação de políticas públicas, a regulação e a 
defesa da concorrência enfrentam o desafio de se adaptar rapidamente ao novo paradigma. 

23. Nesse contexto, a fim de se avaliar a eficiência das ações governamentais 
empreendidas para acomodar essa transição, serão avaliados cenários de riscos associados à 
formação dos mercados resultantes, notadamente relacionados à segurança do abastecimento 
nacional, concorrência e preços. 

I.4. Identificação do objeto  
24. A auditoria tem por objeto as ações em andamento do Governo Federal para promoção 

da transição para o novo mercado de refino, coordenadas no âmbito da iniciativa Abastece Brasil, 
do MME. Lançada em 2017, após o anúncio dos desinvestimentos pretendidos pela Petrobras, a 
iniciativa, então denominada Combustível Brasil, foi concebida para ser o principal fórum de 
discussão e proposição de ações e medidas para garantir o fornecimento de combustíveis no Brasil, 
com ênfase no estímulo à entrada de novos atores, à livre concorrência e à transparência 
(COMBUSTÍVEL BRASIL, 2017a).  

I.5. Objetivo e escopo da auditoria (questões de auditoria) 
25. O objetivo precípuo da auditoria é mapear os principais riscos e oportunidades da 

transição ao novo mercado de refino, a partir da resposta à seguinte questão fundamental de 
auditoria: 

 Questão Fundamental: As ações governamentais para promover a transição para o 
novo mercado de refino de petróleo, após os desinvestimentos dos ativos de refino e infraestrutura 
logística associada pretendidos pela Petrobras, alinham-se aos objetivos da Política Energética 
Nacional de proteger o interesse do consumidor quanto a preço e oferta, garantir o abastecimento 
de combustíveis em todo o território nacional, promover a livre concorrência e atrair investimentos 
na produção de energia, previstos no art. 1º da Lei 9.478/1997? 

26. A partir deste objetivo geral, formularam-se os seguintes objetivos específicos: 
a) identificar a infraestrutura e a dinâmica de funcionamento do setor de suprimento e 

movimentação de gasolina, diesel e GLP no Brasil; 
b) avaliar os possíveis impactos dos desinvestimentos na dinâmica do setor; 
c) avaliar as ações governamentais para promover a transição para um novo mercado de 

refino no Brasil; 
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d) elaborar cenários de riscos e oportunidades relacionados à transição. 
27. Nesse sentido, o escopo da fiscalização circunscreve-se às ações e medidas promovidas 

pelo Governo Federal, entre setembro de 2016 e julho de 2020, para adequação da infraestrutura e 
do arcabouço regulatório para garantia do abastecimento e promoção da competividade nos 
mercados resultantes dos desinvestimentos. 

28. Para os propósitos da fiscalização, considera-se como mercado de refino o conceito de 
midstream, composto pelas atividades de refino e logística primária de derivados. Assim, não 
fazem parte do escopo riscos e ações relacionados aos demais elos da cadeia do downstream, 
mormente distribuição e revenda, tampouco aspectos relacionados ao valuation dos ativos, 
legalidade do TCC e conformidade das licitações para arrendamento de terminais de granéis 
líquidos em condução pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra) e Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq), os quais são tomados como premissas e considerados tão 
somente para fins de contextualização do objeto da auditoria.  

29. Ademais, dadas as especificidades de cada derivado, o escopo da fiscalização 
restringiu-se àqueles de maior relevância para a sociedade brasileira, quais sejam, gasolina, óleo 
diesel e GLP, que congregam 92% das vendas de derivados no Brasil. Portanto, a fiscalização não 
abrangeu os demais derivados e biocombustíveis, que serão considerados apenas quando sua 
complementariedade aos combustíveis fósseis se fizer relevante às análises. 

30. O foco da fiscalização manteve-se sobre a regulação econômica, consistente com as 
ações governamentais para eliminação de barreiras à formação de um mercado competitivo no 
refino, planejamento e fomento aos investimentos. Aspectos tributários foram considerados 
tangencialmente e apenas no que influenciam a competitividade. A regulação técnica (aspectos de 
operacionalidade e segurança) não fez parte do escopo dos trabalhos.  

31. A partir do objetivo do trabalho, formularam-se as seguintes questões: 
Questão 1: Em que medida o planejamento das ações governamentais para promover a 

transição para o novo mercado de refino de petróleo está orientado a mitigar eventuais gargalos 
de infraestrutura que afetam a garantia do abastecimento e a promoção da competitividade no 
mercado resultante da transição? 

Questão 2: Em que medida a regulação econômica está harmonizada com os desafios de 
garantia do abastecimento e promoção da competividade no mercado resultante da transição? 

Questão 3: Em que medida o arcabouço normativo e regulatório estabelece instrumentos 
eficazes de enforcement para combate a abusos de preços (práticas de lucros extraordinários), 
defesa da concorrência e garantia do abastecimento? 

I.6. Critério de auditoria 
32. Os critérios gerais que embasaram a presente fiscalização consistem essencialmente 

em princípios e normas legais que disciplinam o setor de petróleo e gás natural. 
33. Inicialmente, os objetivos da política energética nacional de proteger o interesse do 

consumidor quanto a preço e oferta, garantir o abastecimento de combustíveis em todo o território 
nacional, promover a livre concorrência e atrair investimentos na produção de energia, 
preconizados no art. 1º da Lei 9.478/1997, serviram de fundamento para nortear as três questões 
de auditoria.  

34. Também foram consideradas a RCNPE 15/2017, que estabelece estratégias para o 
desenvolvimento do mercado de combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis, com 
o objetivo de embasar a proposição de medidas que contribuam para a garantia do abastecimento 
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nacional (CNPE, 2017), e a RCNPE 9/2019, que define diretrizes para a promoção da livre 
concorrência na atividade de refino no País (CNPE, 2019a). 

35. Para a análise relativa a estoques mínimos operacionais, foram utilizadas ainda a Lei 
8.176/1991, que criou o Sistema de Estoques de Combustíveis (Sinec) e o Decreto 238/1991, que a 
regulamenta, bem como os arts. 2º, inciso V e 8º, inciso XIII e parágrafo único, inciso I, da Lei 
9.478/1997. 

36. Outrossim, o art. 10 da Lei do Petróleo e a Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 
contra a ordem econômica, embasaram a análise concernente à regulação sobre preço e 
concorrência. 

37. Por fim, consideraram-se, entre os critérios de auditoria, as opiniões de especialistas 
(academia e consultorias) e agentes relevantes do setor, os quais constituem referência para 
avaliar os desafios da transição para o novo mercado de refino após os desinvestimentos da 
Petrobras.  

I.7. Metodologia utilizada  
38. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do 

Tribunal de Contas da União (Portaria-TCU 280/2010, alterada pela Portaria-TCU 168/2011), as 
orientações do Manual de Auditoria de Natureza Operacional estabelecidas na Portaria-Segecex 
4/2010 e contou com apoio metodológico da Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo 
(Semec) do TCU. 

39. O planejamento partiu da leitura crítica dos relatórios do Abastece Brasil e da 
bibliografia neles indicada. Identificados os principais stakeholders do processo de transição do 
downstream, seguiu-se ciclo de entrevistas exploratórias com representantes da Petrobras, MME, 
ANP, Cade, EPE, Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), Ministério da Economia (ME) 
e Minfra, com o objetivo de conhecer suas visões acerca dos desafios da transição para o novo 
mercado de refino. Além disso, a equipe de fiscalização participou de diversos workshops, 
presenciais e online, promovidos pelos subcomitês da iniciativa Abastece Brasil.  

40. O diagnóstico da situação do objeto de auditoria valeu-se da técnica do Marco Lógico, 
indicada na Portaria-Segecex 39/2000, e das técnicas de Análise SWOT e Diagrama de Verificação 
de Risco, constantes da Portaria-TCU 252/2003. 

41. As visões do Governo Federal foram comparadas às da academia - Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) e Laboratório de 
Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans) -, de empresas de 
consultoria - Leggio Consultoria, IHS Markit, Wood Mackenzie, Boston Consulting Group (BCG), 
S&P Global – Platts e Banco UBS) -, de escritórios de advocacia (Alexandre Aragão Advogados e 
Gico, Hadmann & Dutra Advogados) e da indústria - Abicom, Associação Brasileira de Terminais 
Líquidos (ABTL), Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), 
Associação das Distribuidoras de Combustíveis (Brasilcom) e Instituto Brasileiro do Petróleo e 
Gás (IBP) -, para definição dos principais riscos, questões de auditoria, visão geral do objeto e 
matriz de planejamento. 

42. Na fase de execução, realizou-se cruzamento de dados relacionados à infraestrutura de 
suprimento e movimentação de combustíveis disponíveis nos bancos de dados públicos da ANP, 
Antaq, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Petrobras Transporte S.A. 
(Transpetro), além de exame documental e revisão analítica da regulação relacionada. Ademais, 
remeteram-se questionários à ANP, MME, Cade, Transpetro e EPE (peças 27 a 33), com vistas a 
levantar seus posicionamentos acerca dos principais riscos identificados. 
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43. As conclusões preliminares da equipe de auditoria foram circularizadas com executivos 
das principais empresas atuantes no downstream, entre operadores logísticos, operadores 
portuários, operadores dutoviários, distribuidores, tanto verticalizados quanto não verticalizados, 
e traders (Transpetro, Ultracargo, Cattalini Terminais Marítimos S.A., Logum Logística S.A., 
Raízen, Tricon Energy do Brasil e Green Energy Brasil), antes do envio do relatório preliminar 
para comentários dos gestores. 

44. Por fim, o relatório preliminar foi submetido ao comentário dos gestores, nos termos da 
Resolução-TCU-315/2020. Todos os jurisdicionados fiscalizados apresentaram relevantes 
comentários, ainda debatidos em painéis com a equipe de fiscalização.  

I.8. Limitações inerentes à auditoria  
45. Os impactos da pandemia da Covid-19 não foram considerados nas análises realizadas 

nesta auditoria. Cabe salientar que eles podem afetar o mercado de combustíveis como um todo, 
alterando variáveis consideradas nesta fiscalização. No entanto, entende-se que seus efeitos são 
mais propensos a afetar o horizonte de curto prazo, sendo menor o impacto nas estimativas de 
maior prazo aduzidas neste relatório. 

I.9. Benefícios estimados da fiscalização 
46. Os benefícios da fiscalização não são financeiramente quantificáveis, nos termos 

dispostos no parágrafo único do art. 3º da Portaria-TCU 82/2012, mas qualitativos, conforme art. 
4ª, § 2º, do mesmo normativo. Cita-se como benefício a possibilidade de endereçamento de riscos e 
melhoramentos regulatórios para o desenvolvimento de um mercado de combustíveis competitivo 
no País, tal como previsto na Lei 9.478/1997. 

II. Visão geral do objeto  
47. Após a Petrobras anunciar, em seu Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2017-2021, sua 

intenção de desempenhar novo papel na execução da política energética nacional, desinvestindo 
parte de seus ativos de refino e logística associada (PETROBRAS, 2016b), o Governo Federal 
atuou para preencher o espaço a ser deixado pela estatal e lançou, ainda em 2017, a então 
chamada Iniciativa Combustível Brasil (COMBUSTÍVEL BRASIL, 2017). 

48. A iniciativa foi criada para coordenar os esforços governamentais na busca por um 
mercado de combustíveis com oferta compatível ao crescimento da demanda, capaz de atender ao 
consumidor em condições adequadas de preço e qualidade, em um ambiente regulatório objetivo, 
claro e favorável aos investimentos para expansão do setor. 

49. A transição para o novo mercado de refino passou então a ser conduzida de modo 
transversal pelo Governo Federal, envolvendo não apenas os órgãos responsáveis pela política 
energética nacional, como ANP, EPE e Petrobras, mas também por aqueles com estreita ligação 
com a atividade energética, sobretudo Minfra, Antaq, ME e Cade.  

50. As diretrizes para atuação da iniciativa foram dadas na RCNPE 15/2017: 
Art. 1º Estabelecer as seguintes diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do mercado de 

combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis no Brasil:  
I - incremento e diversificação da oferta interna de combustíveis e de derivados de petróleo;  
II - ampliação da produção de derivados de petróleo no País;  
III - expansão da infraestrutura para garantia do abastecimento nacional de combustíveis, 

demais derivados de petróleo e biocombustíveis, com estímulo a modos de transporte mais 
eficientes;  
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IV - promoção de maior transparência em relação às capacidades e aos critérios de 
remuneração pelos serviços e uso da infraestrutura por terceiros;  

V - desenvolvimento de um mercado competitivo nos diversos elos da cadeia, com condições 
de oferta a preços de mercado para os combustíveis, demais derivados de petróleo e 
biocombustíveis;  

VI – promoção da livre concorrência, respeito aos contratos e proteção dos interesses dos 
consumidores;  

VII - aperfeiçoamento da estrutura tributária do setor de combustíveis, demais derivados de 
petróleo e biocombustíveis;  

VIII - aprimoramento do arcabouço normativo do setor de combustíveis, demais derivados de 
petróleo e biocombustíveis; e  

IX - transição para a nova configuração do mercado, sem prejuízo ao abastecimento de 
combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis em todo território nacional. (CNPE, 
2017) 

51. Essa resolução criou ainda o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do 
Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB), cujo 
principal objetivo é propor ações e medidas para garantir o fornecimento de combustíveis no 
Brasil, com ênfase no estímulo à entrada de novos atores e à livre concorrência, em um ambiente 
de transparência. 

52. Orginalmente, previa-se atuação sob quatro eixos estratégicos: (a) redesenho do 
cenário de abastecimento de combustíveis; (b) fomento a novos investimentos no setor de 
abastecimento e refino; (c) regras de acesso e desenvolvimento das infraestruturas portuárias e 
terminais de abastecimento de combustíveis; e (d) estímulo à competitividade crescente nos 
mercados de combustíveis.  

53. Subcomitês temáticos (SCT) foram criados para discussão de propostas junto aos 
representantes do setor energético nos seguintes temas: (i) papel do refino e da importação no 
abastecimento; (ii) infraestrutura portuária; (iii) defesa da concorrência; (iv) precificação de 
mercado; e (v) marco tributário. 

54. Nessa primeira fase de atuação, 32 propostas de ação foram formuladas. conforme 
COMBUSTÍVEL BRASIL (2017c). Tratam da proposição de diretrizes estratégicas, termos de 
cooperação institucional, estudos, análises, políticas, melhorias no arcabouço regulatório e 
sugestões para incentivar a realização de investimentos de curto, médio e longo prazos que 
formaram o alicerce para o processo de transição,  

55. Em 2019, propostas da iniciativa, que passava a ser denominada Abastece Brasil, 
levaram à publicação da RCNPE 9/2019 (CNPE, 2019a), que estabeleceu diretrizes para 
promoção da livre concorrência na atividade de refino no País e teve papel relevante no desenho 
do TCC firmado entre Cade e Petrobras (CADE, 2019a). 

56. Nos termos do normativo, desinvestimentos levados a efeito por empresas dominantes 
no setor de refino deveriam observar as seguintes diretrizes: (i) alienação concomitante de 
refinarias e respectivos ativos de infraestrutura necessários para a movimentação de insumos e 
produtos; (ii) transferência de refinarias potencialmente concorrentes para grupos econômicos 
distintos; (iii) transferência de ativos sem a manutenção da participação societária do alienante; e 
(iv) transferência de ativos de movimentação preferencialmente para grupos econômicos 
desverticalizados. 
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57. No mesmo ano, a iniciativa redirecionou sua atuação para três novos SCT: (i) combate 
à sonegação e adulteração de combustíveis; (ii) combustível de aviação; e (iii) novo cenário 
downstream, os dois últimos ainda em andamento. 

58.  Assim, o foco desta fiscalização transpassa as proposições para a transição ao novo 
mercado de refino conduzidas pela iniciativa Abastece Brasil, bem como as ações inerentes ao 
ciclo regulatório desenvolvidas no âmbito da ANP.  

III. Infraestrutura nacional de suprimento e movimentação de combustíveis  
59. O Brasil possui complexa infraestrutura para suprimento e movimentação de derivados 

de petróleo, conforme esquematizado na Figura 1. Para melhor caracterização da situação 
encontrada que será apresentada nos achados de auditoria cumpre, de antemão, esmiuçar o estado 
e o funcionamento da rede nacional de suprimento e movimentação multimodal de combustíveis. 

Figura 1 - Fluxos de produção, transporte e armazenagem de combustíveis no Brasil 

Fonte: elaboração própria. 
60. O suprimento de combustíveis pode vir da produção das refinarias nacionais, centrais 

petroquímicas ou pela importação, enquanto o destino, considerando a delimitação de escopo 
desta fiscalização, é representado pelas bases primárias e secundárias das distribuidoras. Entre as 
fontes de suprimento e o destino, a logística de movimentação de combustíveis varia a depender do 
modo de transporte utilizado: rodoviário, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.  

61. Ao longo do percurso, o combustível pode ser armazenado em terminais terrestres ou 
aquaviários (marítimos, fluviais ou lacustres), sendo estes os responsáveis por grande parte da 
movimentação da produção das refinarias, recebida por dutos. De lá, os combustíveis, nacionais 
ou importados podem ser transbordados para outros terminais aquaviários, por navegação de 
cabotagem, ou seguir para terminais terrestres, via dutos.  

62. As bases primárias das distribuidoras, que recebem os combustíveis por dutos de 
transferência, encontram-se, usualmente, próximas às refinarias e terminais. Delas, grande parte 
do produto segue para abastecimento dos postos de combustíveis. Outra parte segue para as bases 
secundárias, localizadas, por sua vez, sempre mais próximas aos centros consumidores. Nessa 
etapa, o modal predominante é o rodoviário, embora haja movimentações aquaviárias e 
ferroviárias localizadas. 
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63. O fluxo é similar para gasolina, diesel e GLP. Entretanto, para o último, o esquema 
logístico é diferente, acrescido da produção das unidades de processamento de gás natural 
(UPGN) e da operação de envase nas bases distribuidoras, antes do seguimento para as revendas. 

64. A Figura 2 apresenta os volumes envolvidos, com base em dados de 2019. Dada a 
baixa relevância e para fins de simplificação, os volumes de gasolina e GLP produzidos em 
centrais petroquímicas foram desconsiderados. 

Figura 2 - Volumes de produção e movimentação de gasolina, diesel e GLP em 2019 
 

 
Fonte: elaboração própria, com base em ANP (2020a) e ANP (2020b). 
¹Volume no estado gasoso. 
65. Mais da metade do petróleo e gás natural extraídos no País são processados nas 

refinarias e UPGN para consumo interno. O restante é exportado ou usado nas próprias operações 
de produção. Algumas refinarias mais antigas foram projetadas para processar petróleo leve, o 
que demanda um fluxo permanente de importação desse tipo de petróleo cru. Toda essa carga é 
processada no parque de refino nacional para produção de gasolina A, diesel A e GLP (dentre 
outros derivados), complementada pelos volumes importados e em seguida movimentada para 
terminais e bases, onde à gasolina e ao diesel são misturados biocombustíveis, antes de serem 
distribuídos para atendimento do consumo interno. 

66. Esse complexo sistema logístico sempre teve o funcionamento do elo do midstream 
(refino e logística) concentrado na Petrobras, sendo a estatal a principal responsável por sua 
operação, manutenção e ampliação. A partir do compromisso de desinvestimento das oito 
refinarias firmado com o Cade, inclusas as infraestruturas de terminais e dutos associadas, sua 
operação e desenvolvimento passará a ser dividida com agentes privados. 
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67. Nos próximos subitens, será apresentado detalhamento das infraestruturas de produção 
e movimentação de gasolina, diesel e GLP existentes no País.  

III.1. Suprimento de gasolina, diesel e GLP 
68. ANP (2020a) registra que as dezoito refinarias brasileiras têm capacidade de produção 

de 2.400 mil barris de petróleo por dia (kbpd). Dessas, quatorze são atualmente de propriedade da 
Petrobras e concentram 98% da capacidade de produção nacional. Após o desinvestimento de seus 
ativos de refino a estatal ainda deterá mais da metade da capacidade de produção nacional e cerca 
de dois terços da capacidade de armazenamento do parque, sem contar a tancagem dos terminais. 

69. Ademais, apesar de remanescer com as seis refinarias de maior média de idade, esse 
conjunto recebeu investimentos em modernização nos últimos anos (revamps), o que resulta em um 
parque com maior capacidade de conversão de petróleo, dada pelo Índice de Complexidade de 
Nélson (ICN), aspecto ilustrado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Distribuição da capacidade de produção e armazenagem das refinarias após 
desinvestimentos 

Proprietário Refinarias 
(qtde) 

Capacidade 
Nominal 

(bpd) 

 
(%) 

Armazenagem 
Derivados  

(m³) 
(%) Idade Média 

(anos) 
ICN  

(média) 

Petrobras 6 1.214.562 51% 6.552.449 59% 50 8,0 
Desinvestimentos 8 1.152.113 48% 4.467.736 40% 44 5,5 

Privadas 4 38.266 2% 164.659 1% 44 2,1 

Total/Média Geral 18 2.404.942 100% 11.184.844 100% 46 5,6 
Fonte: elaboração própria com base em dados fornecidos pela Petrobras (peça 34) e Perissé 

(2007). 
70. O ICN é uma métrica internacionalmente utilizada para quantificar e classificar a 

complexidade de refinarias. Segundo Perissé (2007), uma refinaria pouco complexa tem um ICN 
inferior a 3, refinarias com complexidade intermediária atingem valores entre 6 e 10, enquanto 
valores superiores a 10 indicam uma refinaria de elevada complexidade, com capacidade de 
processar petróleos pesados, ácidos e com alto teor de enxofre, produzindo derivados com elevado 
padrão de qualidade. O ICN médio das refinarias do mundo é de cerca de 6,2. Conforme se 
observa na Tabela 2, as refinarias incluídas no pacote de desinvestimentos têm ICN inferior à 
média mundial. 

71. A depender da qualidade do petróleo a ser refinado, a baixa complexidade de uma 
refinaria limita seu retorno econômico, uma vez que seu esquema de refino (linha de produção) 
não dispõe de unidades de produção com capacidade para maximizar a conversão do resíduo 
oriundo da unidade de destilação atmosférica (UDA/UDAV) em produtos de maior valor agregado 
(gasolina, diesel e QAV), que é feito nas unidades de coqueamento retardado (UCR), para o diesel, 
ou de craqueamento catalítico (FCC), para a gasolina. A capacidade de produção da refinaria é, 
usualmente, dada por sua capacidade de destilação, que é a primeira e principal etapa do processo 
de transformação do petróleo bruto em derivados. 

72. Historicamente, em refinarias nas quais há déficit na capacidade de conversão, a 
depender da qualidade do petróleo a ser refinado e dos preços dos preços do petróleo e dos 
derivados, observa-se a tendência de maior produção de frações com valor comercial menor que o 
do próprio barril de petróleo que as originou (são exemplos o óleo combustível, bunker, coque 
etc.). Nessa situação, por vezes se mostra economicamente mais vantajoso adotar estratégia de 
redução dos volumes da etapa de destilação ao limite da capacidade de conversão da refinaria.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67976480.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 003.245/2020-9 

12 

73. De modo geral, o parque de refino da Petrobras não dispõe de capacidade de 
conversão compatível com a de destilação. Logo, a capacidade máxima de algumas refinarias é 
economicamente limitada pela menor capacidade de conversão. Ou seja, essa característica indica 
que a capacidade economicamente efetiva do parque de refino brasileiro seja, na prática, inferior à 
capacidade nominal de 2.400 kbpd. 

74. Assim, desde 2016, a Petrobras adota a estratégia de redução da taxa de utilização de 
seu parque de refino, também chamada fator de refino (FUT), para otimização do resultado global 
da operação, como se observa no Gráfico 1. A empresa deliberadamente opta por uma estratégia 
voltada à rentabilidade e otimização de suas operações em detrimento do market share. 

Gráfico 1 - Histórico do fator de utilização do parque de refino nacional 
 

 
Fonte: elaboração própria com base em ANP (2020b). 
75. Embora o parque de refino brasileiro tenha capacidade instalada de 2.400 kbpd, em 

2019 foram utilizados apenas 1.750 kbpd dessa capacidade (73%). O baixo volume de refino no 
ano de 2019 contribuiu para o equivalente a exportação líquida de 980 kbpd de petróleo bruto e 
importação líquida de 353 kbpd de derivados. Observa-se que o volume de importação equivale a 
1,5 vez a produção de uma refinaria de média capacidade (+/- 250 kbpd), como a Refinaria 
Henrique Lage (Revap), a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), a Refap e a Repar, por exemplo. 

76. Um baixo ICN também pode ser indicativo da necessidade de investimentos para tornar 
o ativo mais competitivo, sobretudo devido à perda de sinergia com outras refinarias decorrente de 
sua saída do sistema Petrobras. A depender do petróleo a ser processado, uma refinaria com baixa 
complexidade não dispõe de boas condições para competir com os derivados produzidos em 
refinarias mais competitivas, em especial aquelas localizadas no Golfo do México, de onde vem a 
maior parte do combustível importado pelo Brasil.  

77. Dentro da lógica de operador único que orientou a Petrobras desde sua criação, na 
década de 1950, o parque de refino da estatal foi projetado para funcionar de modo complementar, 
ou seja, o déficit de produção de uma região é complementado pelo superávit de outra, sendo essa 
matriz origem-destino determinante na configuração da rede logística de movimentação de 
combustíveis. 

78. A Tabela 2, a seguir, revela que as regiões de influência da Refap (RS), da Rlam (BA, 
parte da região Nordeste e Norte de MG) e das refinarias que permanecerão com a Petrobras na 
região Sudeste são superavitárias na produção tanto de gasolina quanto de diesel. A Rnest (PE e 
parte do Nordeste) é superavitária em diesel, mas não em gasolina. Na Reman (AM, AC, RO e RR) 
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ocorre o inverso, sendo a refinaria superavitária apenas na gasolina. A Regap (parte de MG) e a 
Repar (PR e SC) não produzem o suficiente para atender às demandas das respectivas regiões. Os 
déficits não supridos pelo superávit do parque de refino nacional são atendidos pela importação. 

Tabela 2 - Saldos entre produção e consumo de gasolina e diesel nos mercados resultantes 
  

 
Produção 
Máxima 

(m³) 

Consumo 
(m³) 

Produção - 
Consumo 

(m³) 

Produção 
Máxima 

(m³) 

Consumo 
(m³) 

Produção - 
Consumo 

(m³) 

 Gasolina Diesel 

Refap 2.761.503 2.594.041 167.462 5.027.007 3.243.548 1.783.459 

Repar 2.942.736 3.942.205 (999.469) 5.647.972 7.293.344 (1.645.372) 

Regap 2.330.984 2.409.490 (78.506) 3.964.668 6.173.092 (2.208.424) 

Rlam 3.020.251 2.088.409 931.842 5.407.893 3.386.678 2.021.216 

Rnest - 998.543 (998.543) 3.534.367 1.236.231 2.298.136 

Reman 656.149 472.851 183.298 760.440 873.192 (112.752) 

Petrobras SE 14.363.966 8.938.935 5.425.031 25.879.686 16.003.633 9.876.053 

Fonte: elaboração própria a partir ANP (2020b). 
79. No caso do GLP, mesmo após os desinvestimentos dos ativos de refino da Petrobras, a 

estatal ainda deterá mais da metade da produção em refinarias. Somada a produção das suas 
UPGN, a Petrobras será responsável por dois terços da produção nacional de GLP. A produção 
das refinarias privadas é, atualmente, irrelevante, conforme resume Tabela 3, abaixo. 

Tabela 3 - Distribuição da produção de GLP em refinarias em 2018 

Proprietário Produção de GLP (m³) Participação (%) 

Desinvestimento 3.241.824 43,6% 

Petrobras 4.163.134 56,0% 

Privadas 30.649 0,4% 

Total Geral 7.435.607 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir de ANP (2020a). 
80. De acordo com a International Energy Agency - IEA (2017), o Brasil é o 5º maior 

consumidor de GLP de uso residencial do mundo, atrás apenas de China, Índia, Rússia e 
Indonésia. O uso residencial é responsável por cerca de 80% do consumo de GLP, sendo os 20% 
restantes alocados para o uso comercial/industrial. Todavia, o País não é autossuficiente na 
produção desse derivado. A soma das produções das refinarias e das UPGN não atende à demanda 
doméstica e o déficit é suprido por importações que representam cerca de 27% da demanda 
nacional. Ou seja, cerca de um entre quatro botijões de 13 kg é envasado com GLP importado.  

81. Além disso, 80% da produção é concentrada em quatro estados: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Amazonas. O balanço regional do GLP indica que as regiões Sudeste e 
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Norte são superavitárias, enquanto as demais são deficitárias, conforme Tabela 4. Essa 
configuração demanda alternativas para transporte do produto. 

Tabela 4 - Balanço de oferta e demanda regional de GLP 

Região Produção 
(milhões de m³) 

Demanda 
(milhões de m³) 

Saldo  
(milhões de m³) Saldo/demanda 

Sudeste 6,28 5,74 0,54 9% 
Norte 0,87 0,81 0,06 7% 
Sul 1,38 2,31 -0,93 -40% 

Centro-Oeste - 1,14 -1,14 -100% 
Nordeste 1,12 3,20 -2,08 -65% 

Brasil 9,66 13,21 -3,55 -27% 
Fonte: elaboração própria a partir de ANP (2020a) e ANP (2020b). 
82. Em síntese, conforme aposto na Tabela 5, a demanda nacional por gasolina, diesel e 

GLP não é plenamente suprida pela produção interna, havendo significativa dependência externa, 
sobretudo no diesel e no GLP.  

Tabela 5 - Dependência externa do Brasil em gasolina, diesel e GLP em 2019. 

Especificação Gasolina 
(mil m³) 

Diesel 
(mil m³) 

GLP 
(mil m³) 

Importação de derivados (a) 4.828,41 13.007,77 3.555,34 

Exportação de derivados (b) 3.018,71 44,81 0,54 

Importação Líquida (c) = (a) - (b) 1.809,70 12.962,96 3.554,80 

Produção (d) 25.191,56 40.914,85 9.816,48 

Consumo aparente (e) = (c) + (d) 27.001,26 53.877,81 13.478,25 

Dependência externa (f) = (c) / (e) 6,7% 24,1% 26,4% 

Fonte: elaboração própria a partir de ANP (2020a). 
Nota: inclui produção em refinarias, centrais petroquímicas, UPGN e outros produtores. 
83. As importações de gasolina e diesel por outras empresas que não a Petrobras têm 

crescido no mercado nacional desde que a estatal passou a praticar a paridade internacional de 
preços, em 2016, conforme indica a Tabela 6. Contudo, no caso do GLP, quase a totalidade do 
suprimento por importação continua sendo feito pela estatal.  

Tabela 6 - Importações de gasolina, diesel e GLP por empresa 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Produto Petrobras Outros Petrobras Outros Petrobras Outros Petrobras Outros 

Gasolina 60,2% 39,8% 21,3% 78,7% 23,35 76,7% 35,2% 64,8% 

Diesel 16,1% 83,9% 4,3% 95,7% 27,4% 72,5% 31,3% 68,3% 

GLP  99,2% 0,8% 99,9% 0,1% 99,9% 0,1% 99,6% 0,4% 

Fonte: elaboração própria a partir de ANP (2020d) e ANP (2020e). 
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84. Dado o panorama de suprimento de combustíveis ora descrito, torna-se prioritário que 
a infraestrutura nacional para importação e internalização de gasolina, diesel e GLP seja 
suficiente e disponível, aspecto ao qual se passa a tratar a seguir. 

III.2. Movimentação de gasolina, diesel e GLP 
85. Segundo o MINFRA (2020a), há no Brasil um fluxo de movimentação de derivados ao 

longo do litoral e outro no sentido da costa para o interior do País, decorrente da localização das 
principais regiões supridoras e consumidoras. Em relação aos fluxos de importação, verificou-se 
que os destinos representam os locais de desembaraço alfandegário, não sendo, portanto, a última 
destinação dos combustíveis importados. A internalização do combustível importado ocorre em 
poucos portos brasileiros, com destaque para os nordestinos. Nesse contexto, a Figura 3 e a Figura 
4 abaixo identificam os fluxos logísticos mais relevantes para a importação e movimentação, tanto 
terrestre quanto aquaviária.  

86. Os principais fluxos de consumo interno de gasolina e diesel apontam que as regiões 
Sul e Sudeste apresentam um fluxo da ordem de 62% do total da distribuição dos combustíveis, 
incluindo os volumes de importação. A Região Sul apresenta um fluxo interno independente das 
demais regiões, enquanto a Região Sudeste é uma relevante origem que abastece todas as demais 
regiões por rodovia, ferrovia e cabotagem. 

Figura 3 - Principais fluxos logísticos terrestres de movimentação de gasolina e diesel no 
território nacional 
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Fonte: MINFRA (2020a). 
Figura 4 - Principais fluxos logísticos de movimentação marítima de gasolina e diesel no 

território nacional 

Fonte: MINFRA (2020a). 
87. A partir dos fluxos de movimentação interna, MINFRA (2020) identificou sete 

corredores logísticos para a gasolina e diesel: Amazônico, Nordeste Setentrional, Nordeste 
Meridional, Sudeste, Noroeste, Centro-Sul, e Sul. Esses corredores são formados por rodovias, 
ferrovias, hidrovias e dutovias que interligam refinarias, portos de importação, cabotagem e 
navegação interior e bases para atendimento da demanda de um conjunto de municípios. A Figura 
5 mostra a abrangência de cada corredor, assim como as principais refinarias, terminais 
portuários, rodovias, ferrovias, hidrovias e municípios que os compõem. 
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Figura 5 - Corredores logísticos de gasolina e diesel 

 
Fonte: MINFRA (2020a). 
88. Para o GLP, SINDIGAS (2017) contrasta a capilaridade da sua distribuição, que 

atende a todos os munícipios brasileiros, com o abastecimento primário concentrado em poucos 
pontos do País, fazendo com que milhões de toneladas do produto precisem ser movimentadas via 
os três principais modais: aquaviário, dutoviário e rodoviário, conforme ilustra a Figura 6. 

Figura 6 - Principais fluxos logísticos de GLP no Brasil 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67976480.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 003.245/2020-9 

18 

Fonte: SINDIGAS (2017). 
89. Apresentados os principais fluxos de movimentação de gasolina, diesel e GLP, nos 

próximos subitens serão detalhadas as infraestruturas disponíveis para cada modal de transporte. 
III.2.1. Terminais de granéis líquidos 
90. Os terminais de granéis líquidos são instalações utilizadas para recebimento, 

expedição e armazenagem de petróleo, derivados líquidos, biocombustíveis e GLP, podendo ser 
lacustres, fluviais, marítimos e terrestres. Segundo o ANP (2020a), há no Brasil 114 terminais 
autorizados, com capacidade de armazenagem de 8,7 milhões de m³ de derivados líquidos e 478 
mil m³ de GLP. Desses, 46% são marítimos e 45% são terrestres, havendo ainda 8 terminais 
fluviais e 2 lacustres. A grande maioria se situa na região Sudeste do País. 

91. TRANSPETRO (2020b) informa que 47 terminais são operados por ela, com 
capacidade total de armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis de 4,8 milhões de m³ e 
452 mil de m³ de GLP. São 27 terminais aquaviários (marítimos, fluviais e lacustres) e 20 
terrestres, interligados às refinarias, bases de distribuição, ou aos portos via dutos. 

92. Após os desinvestimentos pretendidos, a Petrobras ainda concentrará 41% da 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos em terminais, com preponderância nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste. Para o GLP a concentração é ainda maior (76%) e a 
preponderância se estende por mais regiões (Tabela 7). 

Tabela 7 - Distribuição regional da capacidade de armazenamento em terminais 
  

 Combustíveis Líquidos GLP 

Região Terceiros Petrobras Desinvestimento Terceiros Petrobras Desinvestimentos 
Sudeste 38% 62% 0% 5% 95% 0% 
Nordeste 50% 10% 40% 5% 9% 86% 
Sul 64% 14% 22% 4% 96% 0% 
Centro-Oeste 22% 78% 0% 0% 100% 0% 
Norte 74% 26% 0% 23% 31% 46% 
Total 46% 41% 13% 5% 76% 18% 

Fonte: elaboração própria a partir de ANP (2020a). 
93. A ANP classifica os terminais em cinco categorias: exclusivos de petróleo, reguladores 

da produção das refinarias, de passagem, mistos ou de combustíveis com expedição para bases 
distribuidoras. Para os propósitos da fiscalização, duas delas são relevantes. Os terminais 
reguladores são instalações localizadas dentro ou fora da área do porto organizado, que possuem 
como objetivo a movimentação ou a armazenagem de petróleo, derivados ou biocombustíveis e que 
são interdependentes ou integrados a um sistema de refino, tendo função distinta daqueles 
destinados ao recebimento e expedição e produtos.  

94. TRANSPETRO (2020c) destacou que os terminais aquaviários ou terrestres existentes 
no País apresentam características próprias em função do mercado que prestam serviço. Cada 
terminal é projetado para um determinado fluxo logístico, portanto apresentariam “vocação 
natural” a um determinado tipo de operação. Terminais reguladores se assemelhariam a bases de 
distribuição, pois operam como um meio para se alcançar o objetivo final que é a garantia do 
abastecimento do mercado, por meio do controle de estoques. 

95. Acrescentou a subsidiária da Petrobras que terminais conectam modais de transporte 
com características diferentes (frequência de atracação, tamanho do lote, continuidade etc.). 
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Ademais, modais de entrada e modais de saída também possuem suas próprias características e 
capacidades de fluxo. Destarte, a simples soma destas capacidades não pode ser confundida com a 
capacidade total do terminal, pois existe concorrência na infraestrutura, segregação de qualidade 
de produtos e outras restrições. Assim, a capacidade de armazenamento é desenhada para suportar 
estas interfaces.  

96. Outros dois aspectos importantes merecem ser destacados. Primeiro, é que nem todo 
terminal de granel líquido movimenta combustíveis, podendo, por vezes, se dedicar à 
movimentação de outros líquidos, como químicos ou biocombustíveis. Segundo, nem todos os 
terminais aquaviários dispõem da infraestrutura necessária para receber todos os tipos de 
navegação ou realizar operações de movimentação de combustíveis com nível de prestação de 
serviço requerido. 

97. Conforme o inciso IX, do art. 2º, da Lei 9.432/1997 a navegação de cabotagem é 
realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias 
navegáveis interiores. No Brasil, é bastante utilizada para movimentação de combustíveis entre as 
regiões produtoras e consumidoras. Já a navegação de longo curso é aquela realizada entre portos 
de diferentes nações, portanto utilizada nas importações e exportações. Há ainda a navegação 
interior, feitas pelos rios, lagos e lagoas que percorrem as bacias hidrográficas. 

98. Para receber movimentações de importação e cabotagem os terminais portuários 
demandam características especiais. Maiores volumes de carga são transportados em navios de 
grande porte e com maior calado, que demandam portos mais profundos para atracação. Além 
disso, para movimentar cargas de combustíveis, o terminal portuário deve possuir estruturas de 
atracação (cais e píeres) compatíveis com o tamanho dos navios, frequência de atracações e 
volume de operações de carregamento e descarregamento. As linhas de dutos de carga, sistemas de 
bombeamento e tanques de armazenagem também devem ser compatíveis com o porte do navio e o 
tipo da carga. Por vezes, a movimentação de combustíveis em terminais concorre com a de outros 
produtos. 

99. Para bom nível de serviço é também necessário que o terminal portuário disponha de 
infraestrutura para recebimento e expedição multimodal de carga, por meio de modais eficientes 
de transporte (grandes volumes). Entre os terminais que movimentaram combustíveis em 2019, 
apenas 12% oferecem alternativas de movimentação por quaisquer dos modais: rodoviário, 
ferroviário e dutoviário. Cerca de 16% deles são exclusivamente ligados às refinarias por meio de 
dutos, sem qualquer acesso para retirada local da carga por terceiros. Ou seja, servem 
exclusivamente à operação da refinaria. Outros 35% dispõem apenas de expedição para o modal 
rodoviário, enquanto os 37% restantes oferecem pelo menos duas alternativas de acesso (Gráfico 
2). 
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Gráfico 2 – Tipos de acessos dos principais terminais aquaviários 

 
Fonte: elaboração própria a partir de MINFRA (2020b). 
100. No caso concreto, os terminais localizados nos dez complexos portuários brasileiros 

apontados no Gráfico 3 foram responsáveis por mais de 85% da movimentação de gasolina, diesel 
e GLP em 2019. A navegação de longo curso representa 53% da movimentação (importações), mas 
também são representativas as operações de cabotagem (40%). A navegação interior em hidrovias 
é menos representativa (6%), porém importante para a Região Norte.   

Gráfico 3 - Total de movimentação portuária de gasolina, naftas, diesel e GLP em 2019 
 

 
Fonte: elaboração própria a partir de ANTAQ (2020).  
101. Considerando-se apenas as operações de importação (navegação de longo curso), 57% 

delas são realizadas em terminais localizados em portos públicos e 43% em portos privados. 
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Destaque para os complexos portuários de Suape-PE, Santos-SP, Osório-RS, Itaqui-MA e 
Paranaguá-PR. 

102. Suape se mantém, desde 2016, como um dos principais portos do ranking de 
importação de combustíveis. Santos é o maior porto brasileiro. Tem grande importância na 
movimentação de petróleo cru e para as importações de combustíveis da Petrobras operadas pela 
Transpetro, característica que também marca a operação do porto de Osório, cuja operação se 
resume ao atendimento à Refap. Itaqui ganhou muito destaque em 2019 dada sua proximidade com 
as refinarias exportadoras do Golfo do México e sua integração ferroviária sentido Centro-Oeste, 
sendo o principal porto de entrada das traders que passaram a atuar no País desde 2016. No 
Complexo Portuário de Paranaguá, além da operação da Transpetro para a Repar, o terminal 
privado da Cattalini se destaca não apenas pela capacidade de armazenagem, mas pela alternativa 
de escoamento pela malha ferroviária que alcança o interior do Paraná e parte dos estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

103. Mesmo excluindo-se as movimentações relativas à importação de GLP, dadas suas 
especificidades operacionais e outras circunstâncias que serão apresentadas mais à frente neste 
relatório, esses cinco terminais figuraram entre os vinte que mais tiveram atracações para 
desembarque de gasolina e diesel importados ao longo de 2019. Conforme se verifica na Tabela 8, 
Suape e Itaqui apresentaram as melhores condições de serviço, enquanto os demais apresentaram 
gargalos operacionais. 

Tabela 8 - Tempos de serviço na importação de gasolina e diesel nos principais terminais 
portuários em 2019 

Instalação Total de 
Atracações 

Tempo Médio para 
Atracação 1 

(h) 

Tempo Médio de 
Operação 1 

(h) 

Prancha Média 
Operacional 2 (t/h) 

Santos 216 128 60 236 

Cattalini 135 100 47 296 

Itaqui 116 84 50 701 

Suape 103 39 32 719 

Osório 68 117 40 1.174 

Fonte: elaboração própria a partir de ANTAQ (2020). 
¹ Legenda do gradiente de cores: vermelho – maior terço do intervalo; amarelo – terço 

intermediário; verde – menor terço do intervalo 
² Legenda do gradiente de cores: vermelho – menor terço do intervalo; amarelo – terço 

intermediário; verde – maior terço do intervalo 
104. Santos revelou a situação mais crítica, com filas para atracação e dificuldade na 

operação que resultaram numa baixa produtividade, ou em uma “prancha operacional baixa”, de 
acordo com a nomenclatura própria do segmento. Também baixa mostrou-se a prancha do 
terminal da Cattalini que, apesar do razoável tempo de operação, tem limitações para o 
recebimento de navios de maior porte. O terminal Transpetro no porto de Osório não tem píer. 
Opera com uma monoboia (espécie de terminal flutuante, utilizado na amarração de navios-tanque 
para a operação de carregamento e descarregamento de líquidos), o que explica o elevado tempo 
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para atracação. Todavia, a operação verticalizada dedicada à refinaria da Petrobras (Refap), 
localizada bem próxima do terminal, permite a elevada prancha operacional observada.  

105. Apresentada a situação dos principais terminais de granéis líquidos em operação no 
Brasil, passa-se, a seguir, ao detalhamento da infraestrutura dutoviária. 

III.2.2. Infraestrutura dutoviária de transporte de combustíveis 
106. O transporte dutoviário no Brasil se iniciou nos anos 50 e se desenvolveu 

gradativamente nas décadas seguintes. Os últimos grandes investimentos estruturantes na malha 
dutoviária para transporte de derivados datam o final da década de 90. Desde então, a 
participação desse modal na matriz de transporte de carga brasileira não sofreu variações 
representativas. Os investimentos recentes estão principalmente associados à ampliação da 
capacidade de dutos existentes ou ao escoamento da produção de UPGN. 

107. No Brasil, como tanto as instalações de refino como os maiores mercados 
consumidores se localizam próximos à linha litorânea, a malha de oleodutos encontra-se, 
majoritariamente, disposta próxima à costa e aos principais centros populacionais, como se 
observa na Figura 7. Os dutos são o modal de transporte preferencial para atender o 
abastecimento de petróleo das refinarias e para suprir a necessidade dos grandes centros 
consumidores de derivados. 

Figura 7 - Malha dutoviária nacional 

  
Fonte: EPE (2019). 
108. Duto é a designação genérica de um conjunto de tubos metálicos ligados entre si para 

movimentação de líquidos ou gases, sendo designados, respectivamente, oleodutos ou gasodutos. 
Na indústria do petróleo os oleodutos são usados para movimentação de petróleo e derivados e os 
gasodutos para o gás natural e seus componentes. Um poliduto pode ser utilizado no transporte de 
diferentes tipos de produtos. 
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109. Os dutos são classificados como portuários, de transferência ou transporte. Duto 
portuário é o que interliga pontos de atracação (píer, cais, monoboias e quadro de boias) às 
instalações (terminais aquaviários, bases de combustíveis, refinarias etc.). São normalmente de 
pequena extensão e sua operação é autorizada pela ANP juntamente com a do terminal no qual se 
localizam. 

110. A diferenciação entre dutos de transferência e transporte é dada pela Lei do Petróleo 
(Lei 9.478/1997, art. 6º, VII e VIII). Em síntese, os dutos de transferência são de interesse apenas 
de um carregador (proprietário da carga ou explorador da infraestrutura). Já os dutos de 
transporte são aqueles nos quais há interesse de mais de um carregador e, portanto, a lei 
estabelece que haverá facilidade de acesso por qualquer interessado.  

111. Grosso modo, dutos de transferência são de tal modo dispostos que permitem apenas a 
movimentação de carga própria, enquanto os de transporte podem ser usados por terceiros para 
movimentação de suas cargas. Por esse motivo é que praticamente todos os dutos de petróleo que 
alimentam as refinarias são mantidos classificados como de transferência, pois não haveria 
interesse senão o dela na sua utilização. A depender da existência de infraestrutura de expedição e 
recebimento de combustíveis na refinaria ou terminal, pode haver interesse de terceiros em usá-lo, 
ao que poderia ser requisitada a reclassificação para duto de transporte junto à ANP. 

112. No Brasil, há quase mil dutos operados por 69 empresas autorizadas pela ANP, com 
extensão que atualmente soma mais de 10.000 km, conforme aponta a Tabela 9. Mais da metade 
são dutos portuários de pequena extensão. Os dutos de transferência e transporte são, em sua 
maioria, usados na interconexão entre refinarias, terminais e bases de distribuição. Impende notar 
que apenas três empresas atualmente são autorizadas a operar dutos de transporte, aqueles aptos a 
movimentar cargas de terceiros.  

Tabela 9 – Quantidade de oleodutos e operadores autorizada pela ANP em 2019 

Tipo Qtde de Operadores Qtde de Dutos Extensão (Km) 

Portuário 34 537 731 
Transferência 42 301 3.957 
Transporte 3 125 5.375 
Total 69 963 10.064 

Fonte: elaboração própria com base no cadastro de dutos do SIMP fornecido pela SIM/ANP 
(peça 35). 

113. Entre elas, a Temope Distribuidora de Petróleo Ltda opera dois de apenas 2 km na 
região de Guarulhos. A Logum Logística S/A opera um duto de transporte de etanol e derivados de 
petróleo com 350 km de extensão entre Uberaba-MG e Paulínia-SP. A empresa possui outros dutos 
que interligam a Reduc, no Rio de Janeiro, à Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, 
passando pelo Terminal de Guararema (São Paulo), com ramificações para Guarulhos-SP, todavia 
estes são operados em consórcio com a Transpetro.  

114. A Transpetro é, portanto, responsável pela operação de 93% da extensão da malha de 
dutos de transporte brasileira. A empresa opera dutos de transporte e transferência, tanto longos 
como curtos. A movimentação por dutos longos (> 15 km) é voltada para grandes volumes e 
distâncias, portanto normalmente são dutos de maior bitola.  

115. Parte deles está incluída nos pacotes de desinvestimento junto com as refinarias, 
terminais e seus dutos portuários. Não há imposição para que a Transpetro continue sendo a 
operadora depois de passada a fase de fechamento da venda. Os adquirentes deverão contratar ou 
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formar empresa para operação das infraestruturas de dutos e terminais. A Tabela 10, a seguir, 
lista os dutos longos, de transporte e transferência envolvidos na operação de desinvestimentos.  

Tabela 10 - Dutos longos incluídos nos pacotes de desinvestimento da Petrobras 

Nome Diâmetro 
(pol) 

Extensão 
(km) Origem UF 

Origem Destino UF Destino 

ORBEL 18 364 Regap MG TT C. Elíseos RJ 
8 36 Braskem BA Rlam BA 

12 36 Rlam BA Bacam BA ORPENE 
 14 36 Rlam BA Braskem BA 

8 91,6 Ipiaú BA TT Itabuna BA 
8 73,5 Ipiaú BA TT Jequié BA ORSUB 

 10 223,9 TA M. de Deus BA Ipiaú BA 
OLAPA 12 97,6 Repar PR TA Paranaguá PR 

8 66 TT Itajaí SC TT Fpolis SC OPASC 
 10 200 Repar PR TT Itajaí SC 

6 26 Copesul RS Refap RS ORSUL 
 10 26 Refap RS Copesul RS 
OSCAN 16 98 TA Osório RS Refap RS 

Fonte: elaboração própria, a partir de TRANSPETRO (2020). 
116. Os dutos Orpene, Olapa e Orsul são dutos de transporte que interligam as refinarias a 

grandes clientes e/ou terminais. O Orpene liga a Rlam à central petroquímica da Braskem em 
Camaçari, na Bahia para o transporte de nafta, gasóleo e claros de maneira geral. O Olapa é um 
poliduto bidirecional que liga o Terminal da Transpetro no porto de Paranaguá-PR à Repar, em 
Araucária-PR. Transporta diversos derivados, inclusive GLP. O Orsul é um duto de GLP que liga 
a central petroquímica da Braskem em Triunfo à Refap, no Rio Grande do Sul 

117. O Orbel é um duto de transferência que conecta a Regap, em Betim-MG, à Reduc-RJ, 
com 364 km de extensão. Esse duto é operado por meio de acordo operacional da refinaria com o 
terminal terrestre de Campos Elísios da Petrobras, em Duque de Caxias-RJ, que recebe, expede e 
armazena petróleo e derivados para a refinaria mineira. Assim, esse duto é crítico para Regap, que 
será a única entre as refinarias desinvestidas a depender de um contrato com ativo sob o controle 
da Petrobras para manter suas operações.   

118. O Orsub, de 389 km, interliga a Rlam, em Madre de Deus-BA, aos terminais terrestres 
de Jequié e Itabuna, também na Bahia. O duto é fundamental para internalização de combustíveis 
para o interior do estado e da região. O Opasc tem 266 km e interliga a Repar, em Araucária-PR, 
a três terminais terrestres em Guaramirim-SC, Itajaí-SC e Biguaçu-SC. O duto é o principal meio 
de abastecimento do estado de Santa Catarina.  

119. Entre aqueles que permanecerão em propriedade da Petrobras, o Osbra é fundamental 
para o abastecimento do Centro-Oeste, sobretudo a capital federal. Se estende por 964 km, 
interligando a Replan, em Paulínia-SP, ao terminal terrestre de Brasília-DF, passando por quatro 
terminais terrestres intermediários em Ribeirão Preto-SP, Uberaba-MG, Uberlândia-MG e 
Senador Canedo-GO. As refinarias do estado de São Paulo e Rio de Janeiro que permanecerão 
com a Petrobras estão ligadas por uma extensa rede de dutos, com destaque para o Osplan - que 
interliga a maior refinaria brasileira (Replan) ao hub logístico do sistema do sudeste (Guararema) 
e ao Porto de Santos - e o Osrio, com 372 km, que liga a Reduc ao mesmo Terminal Terrestre de 
Guararema, em São Paulo. 

120. As demais regiões do País não possuem infraestrutura para movimentação de gasolina 
e de óleo diesel em longas distâncias pelo modo de transporte dutoviário. Apenas malha de dutos 
curtos que conectam refinarias a terminais e bases primárias. 

121. A seguir, apresenta-se a infraestrutura de transporte ferroviário nacional. 
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III.2.3. Infraestrutura de transporte ferroviário de combustíveis 
122. Enquanto a movimentação de combustíveis entre refinarias, terminais e bases 

primárias acontece majoritariamente pelos modais aquaviário e dutoviário, à jusante das bases 
primárias o modal ferroviário surge como alternativa ao predominante modal rodoviário.  

123. O Anuário da ANTT revela que o modal ferroviário no Brasil é fundamental para a 
logística de cargas ligadas aos setores de mineração e agronegócio, conforme se verifica na 
Tabela 11. Cerca de 85% do que se movimenta nas ferrovias brasileiras são cargas de minério de 
ferro, soja, milho e açúcar. Combustíveis líquidos, como gasolina, diesel e biocombustíveis, 
representam não mais que 2% do total, o que aponta para o abaixo aproveitamento do modal no 
setor.   

Tabela 11 - Principais mercadorias transportadas pelo modal ferroviário em 2019 

Mercadoria TU (ton) % % Acumulado 

Minério de Ferro 362.089.570 73% 73% 
Soja 28.783.104 6% 79% 

Grãos – Milho 21.239.580 4% 83% 
Açúcar 10.404.818 2% 85% 

Combustíveis Líquidos 8.600.408 2% 87% 
Demais Cargas 63.379.508 13% 100% 

Fonte: elaboração própria a partir de ANTT (2019). 
124. A ANTT registra no País uma malha ferroviária concedida de 29.075 km, exploradas 

por treze concessionárias, conforme ilustra a Figura 8.  
Figura 8 - Malha ferroviária nacional 

   
Fonte: EPL (2020b). 
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125. Das treze concessionárias atuantes no Brasil, apenas oito transportam combustíveis, 
conforme se verifica na Tabela 12. Destaque para as ferrovias da Rumo Logística, maior 
operadora ferroviária do Brasil, com mais de mil locomotivas, 28 mil vagões, doze terminais de 
transbordo, seis terminais portuários e que administra cerca de quatorze mil quilômetros de 
ferrovias nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. 

Tabela 12 - Quantidade de combustível transportada por concessionário em 2019 

Concessionário Total 
(ton) 

Rumo Malha Sul 3.592.892 
Rumo Malha Paulista 1.281.648 
Rumo Malha Norte 917.002 
Estrada de Ferro Carajás 886.083 
Ferrovia Centro Atlântica 676.756 
Ferrovia Norte Sul - Tramo Norte 649.225 
Ferrovia Transnordestina 563.875 
MRS 32.927 
Total Geral 8.600.408 

 Fonte: elaboração própria a partir de ANTT (2019). 
126. O transporte ferroviário de combustíveis no Brasil revela três corredores, conforme 

indica a Tabela 13. O principal deles se localiza no Paraná, em uma operação de duplo sentido. 
Do terminal da Cattalini, no porto de Paranaguá-PR, a gasolina e o diesel importados seguem 
para o interior do estado e para SP e RS com as ferrovias da Rumo para distribuição. No sentido 
inverso segue o etanol produzido no interior desses estados. Outro importante corredor de 
escoamento ferroviário parte de Itaqui, seguindo pela Estrada de Ferro Carajás, Transnordestina e 
Norte-Sul, para abastecimento da produção agrícola dos estados de MA, TO, PI e PA. Da Replan, 
em São Paulo, há também um corredor ferroviário que segue por vários estados, com principal 
destino o MT e o MS. 

Tabela 13 - Origem e destino das cargas de combustíveis em 2019 (milhões de toneladas) 

UF 
Origem/Destino PR SP RS MT TO PI MA PA ES MG SC MS GO DF Total 

PR 1,57 0,28 0,43        0,02    2,29 
MA     0,62 0,56 0,44 0,44       2,07 
SP 0,05 0,30 0,02 0,82        0,16 0,09 0,05 1,50 
RS 0,53  0,53        0,17    1,23 
MS  0,77             0,77 
MG  0,00       0,33 0,15     0,48 
MT  0,15             0,15 
BA          0,09     0,09 
TO       0,03        0,03 

Total 2,15 1,50 0,98 0,82 0,62 0,56 0,47 0,44 0,33 0,23 0,19 0,16 0,09 0,05 8,60 
Fonte: elaboração própria a partir de ANTT (2019). 
Legenda do gradiente de cores: verde – maior terço do intervalo; amarelo – terço 

intermediário; vermelho – menor terço do intervalo 
127. Apresentada a infraestrutura nacional para suprimento e movimentação de gasolina, 

diesel e GLP, o próximo capítulo avaliará como ela pode se comportar em face do crescimento 
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projetado do mercado nacional e das mudanças esperadas a partir dos desinvestimentos dos ativos 
da Petrobras. 

IV. Gargalos na infraestrutura para garantia do abastecimento e contestação de mercados 
128. Grande parte da complexa infraestrutura de suprimento e movimentação de 

combustíveis descrita no capítulo anterior foi planejada e construída para funcionar de modo 
integrado e sob gestão centralizada da Petrobras. É de se esperar que aconteça uma natural 
reacomodação do balanço e do fluxo de produtos a partir dos desinvestimentos, quando as 
refinarias repassadas para privados passarão a ser operadas sem as sinergias do Sistema 
Petrobras.  

129. O objetivo do presente capítulo é responder à primeira questão de auditoria, que 
inquiriu sobre a influência da infraestrutura disponível no País nos objetivos do processo de 
transição do midstream e como o Governo Federal vem agindo para mitigar os riscos de eventuais 
gargalos. Para tanto, avaliaram-se possíveis cenários dessa reacomodação, não apenas devido à 
mudança estrutural no sistema de abastecimento nacional com a redução da participação da 
Petrobras no refino, mas também em face das projeções de aumento da demanda por combustíveis. 
Essa avaliação será segregada a partir de duas diferentes perspectivas: a da garantia do 
abastecimento e a da competitividade nos mercados resultantes dos desinvestimentos da Petrobras. 

130. Em apertada síntese, o presente achado identifica riscos em ambas as perspectivas. A 
situação encontrada aponta para riscos à garantia de abastecimento de GLP e à competitividade 
na maior parte dos mercados resultantes dos desinvestimentos. Tais riscos se apresentam em 
função de a infraestrutura de suprimento e movimentação de combustíveis disponível e projetada 
não se mostrar suficiente ao atendimento das demandas projetadas dentro dos padrões objetivados, 
sobretudo em face do novo de modelo de mercado surgente. 

131. De acordo com EPE (2020a), em função da projeção de aumento pouco expressivo na 
capacidade de processamento do parque de refino brasileiro até 2029, a produção nacional de 
derivados de petróleo sofrerá apenas pequenas variações neste período. O balanço projetado entre 
oferta e demanda será distinto para a gasolina, o diesel e o GLP, como se verifica no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Saldo líquido projetado entre oferta e demanda de gasolina, diesel e GLP até 
2029 

 

 
Fonte: adaptado de EPE (2020a).   
132. Para a gasolina A, o Brasil permanecerá como importador líquido até 2029. A 

demanda do ciclo Otto (motores a gasolina ou etanol) será crescente, contudo, estima-se o 
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aumento da participação do etanol hidratado em seu suprimento, considerando a tendência de 
aumento do consumo de biocombustíveis devido as metas de aumento do seu percentual na mistura 
impostas pelo RenovaBio. 

133. Em direção oposta, o balanço projetado do óleo diesel A para 2029, derivado com 
maior mercado no Brasil, apresentará maior necessidade de importação no decênio. Apesar de seu 
consumo relativo ter previsão de redução pelo aumento da participação do biodiesel no óleo diesel 
B, que é o óleo diesel comercializado nos postos de combustíveis, o diesel A ainda ganha 
importância entre os derivados de petróleo, com uma previsão de crescimento de demanda média 
anual de 2,6%. Em 2029, projeta-se a importação de 20% da demanda nacional. 

134. Para o GLP, as importações tendem a decrescer até 2029, principalmente em função do 
crescimento esperado da produção das UPGN.  

135. Com base no exposto, verifica-se que a dependência externa do Brasil para suprimento 
de gasolina, diesel e GLP aumentará pelo menos 10% nos próximos dez anos, aspecto que impõe 
ainda maior relevância à infraestrutura logística para internalização das importações.  

136. Do Gráfico 4 acima verifica-se que, atualmente, o Brasil importa o equivalente a 38 mil 
m³/dia de gasolina e diesel. Para 2029, o volume estimado é de 53 mil m³/dia (40% de aumento). 
Para o GLP, o volume atual de 8 mil m³/dia deverá diminuir para 5 mil m³/dia, dada a maior 
produção nas UPGN nacionais.  

137. Segundo EPE (2020a), tanto as importações quanto as movimentações inter-regionais 
continuarão sendo necessárias para complementar a produção das regiões deficitárias. As 
movimentações de combustíveis em 2029 manterão o fluxo atual, no qual a região Sudeste continua 
como a única exportadora, abastecendo não só o Centro-Oeste, como também complementará a 
demanda do Nordeste e do Sul. O Nordeste, por sua vez, com a contribuição do Sudeste e apoio 
adicional de importação, complementará o abastecimento do Norte.  

138. Há que se registrar que o modelo adotado pela EPE não sopesou os efeitos das 
possíveis dinâmicas competitivas que passarão a reinar no novo mercado brasileiro de midstream 
a partir da entrada, não apenas dos adquirentes dos ativos da Petrobras, mas também de outros 
atores atraídos pela nova configuração. É esperado que, com a diminuição da barreira de entrada 
dada pela posição dominante de um agente estatal e com a formação de um ambiente de maior 
competição, surjam novas dinâmicas e fluxos de movimentação sem precedentes na história do 
abastecimento nacional.  

139. A maneira como a esperada reconfiguração do midstream poderá impactar a garantia 
do abastecimento nacional e a competitividade nos mercados resultantes foi objeto de estudos 
apresentados no âmbito da Iniciativa Abastece Brasil, do MME, os quais serão apresentados a 
seguir. 

IV.1. Gargalos na infraestrutura para garantia do abastecimento de combustíveis 
140. Enquanto EPE (2020a) projetou a oferta e demanda de derivados de petróleo para 

2029 a partir de dados históricos e das projeções de crescimento da economia nacional, 
IBP/LEGGIO (2019) estendeu a análise avaliando alternativas de menor custo total para 
movimentação dos combustíveis líquidos, em seis diferentes cenários que consideraram não apenas 
a projeção de oferta e demanda e os preços de venda, mas também o volume em investimentos na 
infraestrutura para suportar a movimentação requerida até o horizonte de 2030. O estudo não 
contemplou o GLP. 

141. O cenário A representa moderada oferta de etanol, com crescimento em linha com o 
histórico nacional, enquanto o B considera alta oferta de etanol dada pelas metas do RenovaBio. 
Cenários identificados por PPI consideram preços de venda com paridade aos preços 
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internacionais, ao passo que cenários sem essa identificação, não. Uma vez que a vasta gama de 
derivados concorre pela mesma infraestrutura, foi então necessário considerar sua movimentação 
em conjunto. As necessidades de investimentos em infraestrutura logística para atendimento das 
projeções de demanda foram simuladas entre aqueles constantes da carteira de Programa 
Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal e os sinalizados pela iniciativa privada. 

142. Adotou-se como premissa que o saldo negativo entre a oferta e demanda de ciclo Otto 
será suprida pela importação tanto de etanol quanto de gasolina, de forma que toda a demanda 
será atendida. Para o ciclo diesel o cenário considera o aumento da mistura de biodiesel de 10% 
para 15% em 2025, havendo, igualmente, déficit a ser suprido por importações. Para o diesel, 
considerou-se a entrada do segundo trem da Rnest mantida nos PNG da Petrobras, e FUT de 100% 
para as refinarias do parque de refino. O estudo ainda pressupõe o livre acesso à infraestrutura, 
tema em discussão na agenda regulatória da ANP. 

143. O modelo de otimização foi alimentado com a demanda dos municípios. O trajeto da 
molécula de combustível até chegar neles segue o fluxo descrito da Figura 1: refinaria, porto, 
terminal, base primária, base secundária e consumidor final. As cadeias de abastecimento são o 
conjunto de municípios abastecidos por uma mesma origem de produto. Assim, nove cadeias de 
abastecimento foram consideradas: 1) RS e Sul de SC; 2) PR e Norte de SC; 3) SP e Centro-Oeste; 
4) RJ, ES e Leste de MG; 5) BA, SEe Norte de MG; 6) PE, PB, RN e CE; 7) MA, TO, PI e Sul do 
PA; 8) Norte do PA e AP; e, 9) AM, AC, RO e RR;  

144. IBP/LEGGIO (2019) anotou que três fatores determinam a configuração das cadeias: 
relação demanda/oferta; infraestrutura logística e preço. Logo, a função objetivo adotada buscou 
minimizar o custo de abastecimento de cada município, calculado pelo custo de aquisição na 
origem e mais os custos logísticos e tributários ao longo da melhor rota de movimentação, assim 
determinando que polo seria abastecido da forma mais eficiente por que origem. 

145. Para os objetivos da fiscalização, consideram-se os cenários IBP 2030-PPI B e IBP 
2030-PPI B Dutos pelo fato de serem os que mais se aproximam das diretrizes do CNPE, que 
pautam tanto o Abastece Brasil quanto o RenovaBio, principais programas de governo 
relacionados ao abastecimento de combustíveis. O segundo cenário se diferencia apenas por 
considerar os efeitos da inclusão de novas rotas de dutos. 

146. Numa primeira linha de análise, aponta-se para o resultado comparativo das duas 
simulações apostas na Figura 9, que ilustra as áreas de influência das cadeias de refino em dois 
momentos. A baseline 2018 PPI representa a realidade atual, com as restrições de capacidade de 
produção e infraestrutura (portuária, dutoviária e ferroviária) e preços com paridade 
internacional, enquanto a baseline 2030 PPI representa o resultado das projeções de oferta e 
demanda em 2030, mantidas as restrições e a política de preços. Verifica-se quase nenhuma 
mudança na configuração da área de influência de cada refinaria, salvo pequeno avanço na cadeia 
do Amazonas. 
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Figura 9 - Comparativo de baseline 2018 PPI x 2030 PPI 

  
Fonte: IBP/LEGGIO (2019). 
147. Sem investimentos, a expetativa de IBP/LEGGIO (2019) é de saturação de grande parte 

da infraestrutura em 2030. 
148. Terminais portuários como Ilha Redonda-RJ, São Sebastião-SP e Niterói-RS se 

aproximam do limite de suas capacidades de píeres, enquanto Itacoatiara-AM, Miramar-PA e 
Mucuripe-CE topam a capacidade de seus píeres, o que aponta para a necessidade de 
investimentos, no mínimo, em novos berços de atracação. Da mesma forma Itacoatiara-AM, 
Mucuripe-CE, Cabedelo-PB e Osório-RS necessitarão de investimentos para ampliar seus parques 
de tancagem. É o que ilustram os gráficos 5 e 6. 

Gráfico 5 - Ocupação dos berços nos principais terminais aquaviários em 2030 

 
Fonte: SINDICOM/LEGGIO (2020). 
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Gráfico 6- Ocupação da tancagem dos principais terminais aquaviários em 2030 

 
Fonte: SINDICOM/LEGGIO (2020). 
A malha de dutos de transporte também apresentará criticidades. Para 2030, 

SINDICOM/LEGGIO (2020) espera que o Orsub, Osbra, Osplan, o Osvol e o Opasc apresentarão 
gargalos, conforme o Gráfico 7.  

Gráfico 7- Utilização da malha de dutos em 2030 

 
Fonte: SINDICOM/LEGGIO (2020). 
150. SINDICOM/LEGGIO (2020) anotou que a malha ferroviária nacional carece de ações 

para o aumento de volume e para melhorar a segurança no transporte e aponta necessidade de 
investimentos tanto na expedição quanto na recepção ferroviária. O Gráfico 8 e o Gráfico 9 
destacam as infraestruturas ferroviárias que demandarão melhorias nos próximos anos. 

151. Quase todas as expedições ferroviárias atingem seus limites, a não ser na Regap-MG e 
Repar-PR, que são limitadas pela capacidade de recepção das suas rotas de destino. Na recepção 
ferroviária também existirão gargalos, à exceção dos locais onde o limitante é a expedição. As 
cadeias do Maranhão e do Paraná mostram restrições tanto na expedição quando na recepção. 
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Gráfico 8 - Ocupação da expedição ferroviária em 2030 
 

 
Fonte: SINDICOM/LEGGIO (2020). 
Gráfico 9 - Ocupação da recepção ferroviária em 2030 
 

 
Fonte: SINDICOM/LEGGIO (2020). 
152. Para evitar um cenário de “apagão logístico” no abastecimento de combustíveis no 

Brasil em 2030, IBP/LEGGIO (2019) simulou os investimentos prioritários para atendimento das 
projeções de oferta e demanda de combustíveis no período, que podem ser vistos na Figura 10. 
Além da forte necessidade de investimento em usinas de biocombustíveis para atender as metas do 
RenovaBio, há correspondente necessidade de investimentos nas infraestruturas de portos, dutos e 
ferrovias.  
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Figura 10 - Investimentos prioritários para 2030 
 

 
Fonte: IBP/LEGGIO (2019). 
153. O conjunto de investimentos priorizados consiste naqueles considerados necessários em 

todos os cenários estudados, representando as infraestruturas que mantêm a necessidade de sua 
ampliação mesmo com a variação dos cenários de demanda/oferta, preços e infraestrutura.  

154. Foram considerados no modelo de otimização os principais terminais portuários 
existentes e incluídos os terminais de Santarém, Vila do Conde e Pecém, em função dos editais 
previstos à época na carteira de investimento do PPI do Governo Federal, além do Porto do Açu e 
de São Francisco do Sul, sinalizados em investimentos privados. Também foram considerados os 
principais dutos de movimentação de derivados operados pela Transpetro e o duto da Logum. Para 
o Cenário IBP B PPI Novos Dutos, consideram-se novas rotas com estudos de viabilidade 
promissores.  

155. A Ferrogrão e o novo trecho da Ferrovia Norte-Sul foram incluídos no modelo em 
função da potencial relevância no transporte de derivados e por estarem nos planos do Governo 
Federal. Além disso, foram consideradas as ampliações de capacidade na malha ferroviária 
existente. Por fim, foram incluídas as hidrovias existentes na Região Norte e a Hidrovia da Lagoa 
dos Patos. 

156. O resultado separa os investimentos chamados multisetoriais – comuns a todos os 
cenários e que totalizam R$ 32,2 bilhões – daqueles específicos para cada cenário. O Gráfico 10, 
abaixo, sintetiza o volume de investimentos em infraestrutura logística para cada cenário. O 
Cenário IBP B PPI resultou em necessidades de R$ 6,7 bilhões em investimentos, ao passo que o 
Cenário IBP B PPI Novos Dutos, em R$ 12,4 bilhões. Assim, nos cenários de interesse para esta 
fiscalização, conforme IBP/LEGGIO (2019), o volume de investimentos necessários para promover 
a eficiência do sistema de abastecimento nacional até 2030 varia de R$ 39 a R$ 45 bilhões, a 
depender do grau de otimização pretendido.  
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Gráfico 10 - Volume de investimentos para os cenários simulados 
 

 
Fonte: IBP/LEGGIO (2019). 
157. O impacto dos investimentos na dinâmica das regiões de influência pode ser observado 

na Figura 11. Tomando-se por base o Cenário Baseline 2018, que corresponde ao nível atual de 
infraestrutura disponível, em comparação aos demais, salta aos olhos a interferência que a 
infraestrutura de movimentação pode causar na região de influência de uma refinaria. Verifica-se 
sensível modificação nas cadeias do Paraná, São Paulo, Maranhão e Amazonas. As demais cadeias 
do Sudeste e Nordeste pouco se alteram, revelando menor propensão a formação de mercados 
competitivos, mesmo a partir dos investimentos indicados no estudo.  

Figura 11 - Comparativo de cenários: Baseline 2018 x IBP PPI 2030 
 

 
Fonte: adaptado de IBP/LEGGIO (2019). 
158. Observa-se ainda que, de um modo geral, o aumento da oferta de etanol não modifica o 

desenho das cadeias. A tendência verificada para esse combustível é de concentrar maior consumo 
em localidades próximas às da produção, notadamente no interior. Logo, o aumento da produção 
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de etanol não modifica o perfil de consumo do ciclo Otto nas regiões distantes dessas zonas e 
produz pequeno impacto nos dutos e portos brasileiros. 

159. Além disso, evidenciou-se que, nos cenários em que foram utilizados os preços de 
paridade internacional, houve maior modificação nos contornos das cadeias logísticas. Cenários 
PPI indicam grande entrada de derivados pelo Norte do país, seguindo para o Centro-Oeste com 
multimodalidade de transportes (Porto de Santarém e Ferrogrão), competindo com a cadeia de São 
Paulo. Os portos de São Francisco do Sul, Paranaguá e Santarém aumentam sua zona de 
influência, enquanto Itaqui apenas a mantém. 

160. Por fim, observa-se que a criação de novas rotas de dutos do Sudeste para o Centro-
Oeste promove o crescimento da cadeia de São Paulo, mostrando que essa rota dutoviária é mais 
barata que a rota marítima vinda de Santarém e internalizada pelos modais hidroviário e 
rodoviário. O etanol é influenciado, mesmo com rotas de dutos, mas seu fluxo migra das ferrovias 
para os dutos, mostrando a eficiência dessa infraestrutura. Novos dutos facilitariam a 
movimentação do etanol do interior para os grandes centros. 

161. Em suma, IBP/LEGGIO (2019) projetou os investimentos necessários para se evitar 
gargalos na movimentação de combustíveis líquidos para atendimento de demandas futuras a 
partir das rotas de menor custo logístico. Em suas premissas não se considerou uma dinâmica de 
competição entre as refinarias, mantendo a lógica de complementariedade atualmente praticada 
pela Petrobras. Com essa premissa, a produção da refinaria é dimensionada exclusivamente para 
atendimento da demanda da região de influência por sua infraestrutura logística a menor custo. 
Assim, para os objetivos da fiscalização, as conclusões do estudo mostram-se relevantes para a 
caracterização de cenários de riscos à garantia do abastecimento e indicativos para influência da 
infraestrutura de movimentação na competitividade dos mercados resultantes dos desinvestimentos. 

162. No esperado regime de competição a ser praticado pelos adquirentes das refinarias da 
Petrobras, excedentes de produção serão levados a outros mercados, alterando as premissas 
lógicas simuladas por IBP/LEGGIO (2019) e, possivelmente, apresentando novos contornos para 
as áreas de influência de cada cluster de refino. Entre as refinarias e nas regiões próximas de 
terminais (terrestres ou aquaviários) deverão surgir novas “franjas de competição”, consistentes 
com áreas nas quais o distribuidor terá opção de adquirir o produto de mais de um fornecedor. 

163. Essa dinâmica foi considerada em outro estudo apresentado no âmbito da Iniciativa 
Abastece Brasil, o qual se traz a seguir. 

IV.2. Gargalos de infraestrutura para contestação de preços nos mercados resultantes dos 
desinvestimentos da Petrobras 

164. BRASILCOM/PUC-RIO (2020) elaborou estudo que estimou a dinâmica competitiva de 
cada refinaria brasileira pós desinvestimentos, com o objetivo de apontar os principais riscos dos 
mercados resultantes. O estudo partiu da análise do balanço de oferta e demanda na região de 
influência de cada refinaria. Em seguida, para cada base de distribuição, foram calculados os 
custos para colocação do produto em cada possível mercado desde cada refinaria limítrofe em 
condição competitiva de fazê-lo, assim determinando sua área de influência e possíveis regiões de 
sobreposição competitiva (franjas de competição). Por fim, foram avaliados cenários de expansão 
do alcance da refinaria para além de sua área de influência ou sua capacidade de proteção de 
movimentos de expansão de eventuais vizinhos, a partir dos modais de transporte de combustíveis 
atualmente disponíveis em cada região. 

165. A premissa lógica adotada no estudo é que, dada uma margem média de distribuição 
estimada pelos autores e a diferença de custos entre duas refinarias para colocação de produto em 
determinada base distribuidora, seria possível ao distribuidor escolher, indiferentemente, a seu 
juízo de conveniência, entre um ou outro fornecedor, até o limite dessa margem. 
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166. O resultado do estudo é resumido na ilustração à Figura 12, que revela que entre os 
seis clusters de refino analisados, em quatro há elevada probabilidade de formação de monopólios 
regionais, dada a baixa expectativa de competição nos mercados resultantes nos primeiros 
momentos pós desinvestimentos. Nesses casos, as barreiras para entrada de refinarias limítrofes ou 
importadores impõem restrições à competitividade na comercialização de derivados no mercado, 
sendo então baixa a probabilidade de que a pressão competitiva se reflita em redução e preços aos 
consumidores nesses quatro mercados. 

Figura 12 - Possibilidade de contestação dos mercados resultantes dos desinvestimentos da 
Petrobras 

 
Fonte: BRASILCOM/PUC-RIO (2020). 
167. O mercado resultante da venda da Repar seria o único com condições de 

competitividade, pois combina uma refinaria com produção insuficiente ao atendimento do 
mercado local, com vizinhas que possuem excedente de produção e boa infraestrutura portuária em 
Paranaguá para recebimento dos excedentes oriundos, tanto da Refap quanto da Petrobras Sudeste 
e de cargas importadas. Por este mesmo terminal, cargas recebidas por cabotagem ou importação 
poderiam ser movimentadas por todo o estado, pelas ferrovias da Rumo. 

168. A competição em Santa Catarina poderia existir na fronteira Sul do estado, a partir dos 
excedentes da Refap. Nas demais regiões do estado, dependeria do acesso a terceiros pelo duto 
Opasc, o que, associado à indisponibilidade de terminais de granéis líquidos para importação, 
representariam barreiras à entrada a outros competidores. A Repar não possui excedente de 
produção para ameaçar os mercados de outras refinarias. 

169. No caso da Rnest, a produção da refinaria não seria suficiente para atendimento à 
demanda local de gasolina, mas seria superavitária na produção de diesel. Todavia, haveria 
condições em Suape para que o mercado seja complementado e contestado por importadores ou 
pelo excedente de produção de gasolina da Rlam e da Petrobras Sudeste. Para o diesel, a 
possibilidade de competição seria mais provável para o S500, uma vez que a refinaria só produz o 
S10. Igualmente haveria condições para exportação do excedente da produção de diesel S10 para 
outros mercados nas regiões Norte e Nordeste, também por Suape. 

170. Na vizinha Rlam, o superávit de produção encontraria alguma condição de ser escoado 
não apenas para outros portos, via o terminal de Madre de Deus, mas também para o norte de 
Minas Gerais pelo modal ferroviário. A expectativa de contestação do mercado local da Rlam seria 
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baixa, uma vez que os adquirentes da refinaria deterão a operação do terminal de Madre de Deus e 
do duto Orsub, sendo então improvável qualquer tipo de contestação por importadores, dada as 
insuficientes condições oferecidas pelos terminais do Porto de Aratu. Seria possível alguma 
contestação no norte do estado pelo excedente de produção do diesel S10 da Rnest. 

171. Na região da Regap, como a produção da refinaria é inferior à demanda da região, sua 
zona de influência se restringiria à parte mais central do estado. Nessa área, haveria riscos de 
formação de monopólio, uma vez que a refinaria detém a operação do único duto que conecta a 
região ao sistema do Sudeste e o único modal de transporte alternativo para a chegada de 
combustíveis é o rodoviário. Tal característica limitaria até mesmo a contestação do mercado da 
região a partir do excedente de produção das refinarias da Petrobras vizinhas, no Rio de Janeiro e 
São Paulo.  

172. O Norte do estado, na região de Monte Claros, deve continuar sendo atendido a partir 
da Rlam, pelo modal ferroviário. O Sul, pela Petrobras Sudeste, pois o custo do frete rodoviário 
viabiliza o atendimento, assim como o Triângulo Mineiro, pelo duto Osbra. Nessas áreas 
fronteiriças, a possibilidade de contestação pela Regap seria limitada.  

173. A ausência de terminais aquaviários aptos a promover a contestação do mercado por 
importadores ou refinadores limítrofes também seria crítica nos mercados da Reman e da Refap. 
Dada à infraestrutura logística restrita aos adquirentes das refinarias, elas ficariam “ilhadas”, 
sendo elevada a probabilidade de formação de monopólios regionais. No sul do Rio Grande do Sul 
poderia haver alguma competição, mas limitada à baixa capacidade produtiva da Refinaria 
Riograndense.  

174. Ambas as refinarias disporiam de excedentes de produção, todavia não dispõem de 
alternativas competitivas terrestres para levar seus excedentes para outras regiões limítrofes. No 
caso da Refap, parte do Rio Grande do Sul seria atendido de modo mais eficiente pela Repar, com 
o suporte do duto Opasc. Já no caso da Reman, não há conexão ferroviária ou dutoviária com 
estados vizinhos como Maranhão e Pará. Assim, a exportação de excedentes nessas regiões seria 
restrita ao modal aquaviário, competindo com as refinarias do Nordeste. 

175. Com as devidas vênias ao percuciente estudo de BRASILCOM/OU-RIO (2020), a 
análise acerca do mercado da Reman encontrou visões distintas apresentadas no curso dos exames 
de auditoria. Já se identifica a entrada de produto importado naquele mercado desde 2019, trazido 
pela Atem Distribuidora de Petróleo S/A, no Porto de Manaus, e pela TFB – Terminais Fluviais do 
Brasil S/A, no Porto de Itacoatiara, localizado a uma distância aérea de cerca de 175 km de 
Manaus. Além disso, há que se registrar que o excedente de produção da refinaria é resultado 
excepcional obtido em 2019, como reação comercial da Petrobras no mercado da Região Norte, 
alcançado para a gasolina partir de correntes intermediárias transferidas de outras refinarias da 
empresa. Historicamente, a produção da refinaria não atende à demanda da região. 

176. Tais fatos recentes confirmam que, pela maior proximidade com o Golfo do México, o 
mercado do Amazonas pode ser contestado por combustível importado, havendo possiblidade de 
surgimento de uma nova dinâmica de abastecimento da região a partir do desinvestimento da 
Reman.  

177. De modo geral, BRASILCOM/PUC-RIO (2020) concluiu que a troca de operador das 
refinarias tende a não aumentar o número de agentes econômicos nos mercados regionais e que a 
falta de infraestrutura de modais de alta capacidade que interliguem os mercados restringe a 
possibilidade de competitividade. Destacou ainda o risco de desabastecimento local caso o 
adquirente decida exportar sua produção e o risco de redução de competitividade caso o 
adquirente seja verticalizado com a distribuição, destacando a necessidade de regras de transição 
que garantam a competitividade até a finalização das vendas das refinarias. 
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178. Adotando-se esses cenários de riscos como pano de fundo, passa-se à verificação das 
ações governamentais em andamento com vistas a mitigá-los. 

IV.3. Ações governamentais para atração de investimentos ao novo mercado de refino 
179. O foco original das ações da iniciativa Abastece Brasil concentrou-se no diagnóstico e 

prognóstico da nova dinâmica de mercado, com vistas à eliminação de barreiras operacionais e 
regulatórias para a criação de um ambiente atraente a novos agentes privados, objetivando a 
atração de investimento não apenas ao desinvestimento da Petrobras, mas também para ampliação 
da infraestrutura de suprimento e movimentação de combustíveis. Nesse contexto, destacam-se as 
ações para garantir uma política de preços livres e alinhadas aos preços internacionais, além das 
articulações para promoção da defesa da concorrência, que afetaram o formato dos 
desinvestimentos pretendidos pela Petrobras e criaram um alicerce para um mercado aberto no 
Brasil.   

180. Num segundo momento, o foco foi direcionado para ações com vistas à garantia do 
abastecimento, consistentes com o levantamento do nível de serviço nos terminais aquaviários, 
identificação das áreas prioritárias para movimentação de derivados, articulação para 
desenvolvimento de mecanismos para convergência dos interesses do abastecimento nas licitações 
portuárias e o aprimoramento contratual do arrendamento de terminais de combustíveis, além da 
criação de linhas de financiamento, mecanismos para investimento em refino e estímulo tributário 
à expansão da malha dutoviária. Apenas em 2019 a competitividade nos mercados resultantes 
entrou de maneira destacada na pauta da iniciativa Abastece Brasil. Até o fim dos exames desta 
fiscalização, não havia propostas endereçadas sobre o tema. 

181. Assim, os próximos subitens trarão um apanhado geral do resultado das ações da 
iniciativa Abastece Brasil para atração de investimentos privados para suprimento e movimentação 
de gasolina, diesel e GLP, assim como outras oportunidades identificadas no âmbito da 
Administração Pública.   

IV.3.1. Produção de combustíveis 
182. No que concerne a novos investimentos na produção de combustíveis no Brasil, os 

planos de negócios da Petrobras apontavam para a entrada em operação do 2º trem de refino da 
Rnest, em 2024, que acrescentaria 130 kbpd à capacidade de refino nacional. Todavia, com o 
desinvestimento daquele ativo, tal perspectiva resta sem confirmação. Mantém-se nos planos da 
estatal a entrada em operação da UPGN do Comperj, em 2021, o que implicará em aumento da 
oferta nacional de GLP. 

183. SIQUEIRA (2020) noticia sobre o interesse de grupos privados na construção de mini 
refinarias e refinarias modulares no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Maranhão e 
São Paulo, que somariam mais de 150 kbpd ao parque de refino nacional e atrairiam mais de R$ 3 
bilhões em investimentos, ressaltando possíveis adiamentos nos planos, em função dos efeitos da 
pandemia do Covid-19 na economia. Todavia, em ANP (2020f) consta, atualmente, apenas uma 
autorização para construção de refinaria de 0,74 kbpd de capacidade na Bahia. 

184. Assim, não se identificam sinalizações firmes para investimentos relevantes e imediatos 
no aumento da produção nacional de combustíveis. Com os desinvestimentos da Petrobras, cada 
novo entrante poderá investir na expansão da unidade adquirida ou na construção de novas 
plantas, mas essas são decisões empresarias que só se conhecerão após os desinvestimentos. Em 
que pese a existência de incentivos tributários e instrumentos financeiros para captação de 
recursos (debêntures incentivadas), não há parcerias público-privadas ou outras políticas públicas 
específicas para fomentar a produção nacional de combustíveis, o que impõe maior importância 
aos investimentos em infraestrutura para importação e internalização de combustíveis, os quais 
serão abordados a seguir. 
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IV.3.2. Terminais aquaviários 
185. Para a logística de movimentação de combustíveis, o conjunto de ações em andamento 

é mais robusto, sobretudo na área portuária. Devido ao aperfeiçoamento institucional da atuação 
governamental no setor, observada desde a publicação da Lei dos Portos (Lei 12.815/2013), 
quando o planejamento setorial passou à atual Secretaria Nacional de Portos e Terminais 
Aquaviários do Minfra (SNTPA), o setor portuário ganhou maior dinâmica com políticas e 
diretrizes de logística integrada, abrangendo tanto acessos portuários quanto infraestrutura e 
desenvolvimento urbano (MINFRA, 2019). 

186. Como resultado, foi criado o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), 
instrumento de planejamento que congrega os planos mestres  e planos de desenvolvimento e 
zoneamento de cada complexo portuário, o Plano Geral de Outorgas (PGO), os arrendamentos 
portuários e as autorizações para instalações privadas, oferecendo os diagnósticos e prognósticos 
do setor para a avaliação de cenários e a proposição de ações de médio e longo prazos que 
permitam a tomada de decisões em seis principais áreas temáticas: infraestrutura; operações; 
capacidade; logística e acessos; gestão; e meio ambiente (MINFRA, 2019). 

187. O Programa de Arrendamentos Portuários está inserido no Plano de Investimento em 
Logística – Portos (PIL-Portos), envolvendo áreas nos portos públicos mais importantes e 
estratégicos do país. Paralelamente, o governo retomou as autorizações para Terminais de Uso 
Privado (TUP) e outras instalações portuárias. São investimentos fora do âmbito dos portos 
organizados que deverão somar esforços aos arrendamentos para garantir a infraestrutura 
necessária ao escoamento da produção. 

188. A Lei do Portos (Lei 12.815/2013), em seu art. 16, § 2º, determina que o poder 
concedente deverá ouvir previamente a ANP sempre que a licitação, a chamada pública ou o 
processo seletivo envolver instalações portuárias voltadas à movimentação de petróleo, gás 
natural, seus derivados e biocombustíveis. 

189. Assim, por meio de nota técnica, a agência reguladora indicou como prioritários 
arrendamentos nos portos de Suape, Itaqui, Santos e Paranaguá, detalhando especificidades de 
cada caso a serem consideradas nos editais de licitação. Adicionalmente, indicou necessidades de 
investimentos e regularização no Pará (Miramar e Vila do Conde), no Ceará (Pecém) e no Espírito 
Santos (Tubarão). Para a Região Sul, salientou a criticidade do armazenamento de GLP, sugerindo 
esforços para captação de investimentos privados para criação de um terminal em Santa Catarina 
(ANP, 2017). 

190. Desde então, terminais nesses portos constam do Programa de Arrendamento 
Portuário do Minfra e da carteira de investimentos do PPI. Entre 2017 e 2019, os arrendamentos 
de 14 terminais de graneis líquidos foram licitados, com previsão de R$ 1,2 bilhão de investimentos 
mínimos. Outros 10 leilões de terminais de granéis líquidos, com investimentos mínimos previstos 
de R$ 2,1 bilhões, estão agendados para o biênio 2020-2021. Esses arrendamentos devem 
acrescentar cerca de 1,4 milhões de m³ de capacidade estática de armazenagem ao País, conforme 
listagem à Tabela 14.   

Tabela 14 - Licitações de terminais de granéis líquidos 

Status Terminal Cidade UF  Capacidade Estática 
(m³) 

Investimento 
(R$)  

AE10 Cabedelo PB 19.696 52.290.000 
AE11 Cabedelo PB 21.974 34.939.857 Realizadas 

AI01 Cabedelo PB 22.370 24.221.000 
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BEL02A Belém – Miramar PA 40.576 74.723.109 
BEL02B Belém – Miramar PA 43.754 27.400.000 
BEL04 Belém – Miramar PA 23.469 14.645.464 
BEL08 Belém – Miramar PA 48.280 113.145.625 
BEL09 Belém – Miramar PA 19.394 124.628.605 
STM04 Santarém PA 1.600 117.000.000 
STM05 Santarém PA 1.600 13.000.000 
STS13 Santos SP 99.000 198.252.000 
STS13A Santos SP 97.720 110.746.000 
VDC12 Vila do Conde PA 58.690 121.064.031 
VIX30 Vitória ES 65.725 152.000.000 
IQI03 Itaqui MA 46.406 106.535.000 
IQI11 Itaqui MA 64.897 133.312.000 
IQI12 Itaqui MA 78.724 177.276.386 
IQI13 Itaqui MA 78.724 178.503.000 
MAC11 Maceió AL 50.400 Indefinido 
MAC12 Maceió AL 18.286 Indefinido 
MUC59 Mucuripe CE 43.570 89.000.000 
PAR50 Paranaguá PR 70.181 7.300.000 
STS08 Santos SP 148.044 211.618.000 

A realizar 
 

STS08A Santos SP 278.679 1.196.014.000 
Total     1.441.759 3.277.614.077 

Fonte: elaboração própria a partir de SPPI (2020). 
191. Além dos terminais localizados em portos públicos, a Antaq autorizou outros doze 

TUPs de graneis líquidos entre 2017 e 2019, com expectativa de investimentos de R$ 14 bilhões e 
acréscimo de 6 milhões de m³ de capacidade estática de armazenagem. Outros R$ 17 bilhões para 
acréscimo de mais 2,5 milhões de m³ de capacidade estática estão previstas para o próximo biênio. 
Conforme ilustra a Tabela 15, os maiores investimentos serão no RJ, MA, ES, PR e AM. 

Tabela 15 - Autorizações de terminais de granéis líquidos de uso privado 

Autorização UF Terminais (qtde) Capacidade 
Estática (m³) Investimento (R$) 

AM 3 150.940 846.210.007 
AP 1 18.932 7.221.574 
ES 2 153.000 2.688.314.557 
MA 1 0 5.770.000.000 
PA 2 20.361 28.619.664 
PR 1 112.500 3.650.000.000 

Autorizados 

RJ 2 5.500.960 1.124.227.166 
Autorizados Total  12 5.956.693 14.114.592.968 

AP 1 218.500 60.979.292 
BA 1 220.500 457.368.337 
ES 1 100.000 632.421.728 
MS 1 14.000 101.004.150 
PA 3 184.234 321.533.741 

Em análise 

RJ 1 6.400 7.090.157 
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SC 1 210.935 2.000.000 
SP 1 328.000 2.850.174.854 

Em análise Total  10 1.282.569 4.432.572.259 
AM 1 0 0 
PA 4 113.297 40.000.000 
PB 1 90.000 260.000.000 
PR 1 387.000 3.849.021.699 
SC 1 10.000 633.000.000 

Previstos 

SP 2 576.000 7.531.294.482 
Previstos Total   10 1.176.297 12.313.316.181 
Total Geral  32 8.415.559 30.860.481.408 

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela SNPTA/Minfra (peça 36).  
192. Os volumes indicados, se confirmados, mais que dobrariam a capacidade de 

armazenagem estática de granéis líquidos nos terminais portuários brasileiros, o que perfaz 
sinalização positiva ao desafio de se criar estruturas adequadas para importação de combustíveis. 

193. Na próxima seção, verificar-se-á as ações governamentais para maior aproveitamento 
do transporte ferroviários de combustíveis.   

IV.3.3. Transporte ferroviário 
194. No segmento ferroviário, embora o processo de desestatização implementado no final 

da década de 90 tenha resultado no crescimento dos investimentos na infraestrutura, aumento da 
eficiência operacional e da produção do transporte, tais resultados não se refletiram em uma maior 
participação do modal ferroviário na matriz de transportes de cargas no Brasil (aproximadamente 
15%). 

195. O setor ferroviário nacional manteve-se voltado ao mercado externo, dedicado 
principalmente ao transporte da produção de commodities minerais e agrícolas para exportação 
por, basicamente, dois grupos empresariais verticalmente integrados. Essas características, 
aliadas aos contratos de concessão elaborados na ocasião das desestatizações, não foram capazes 
de estimular maiores investimentos em aumento de capacidade nem de proporcionar a competição 
dentro do setor com sensível subutilização da malha. 

196. Assim, o cenário que se desenhou após duas décadas de vigência das concessões 
ocasionou a elevação dos custos logísticos, redução da competitividade dos bens nacionais em face 
do mercado internacional, além de provocar externalidades negativas como o aumento do uso do 
modal rodoviário e consequente aumento do número de acidentes, poluição etc. 

197. Para reverter esse quadro, o Governo Federal desenvolve, atualmente, ações que 
podem ser agrupadas em dois segmentos: i) aprimoramento do arcabouço legal, regulatório e 
contratual; e ii) construção de um portfólio de projetos de parceria voltados ao incremento dos 
investimentos no setor ferroviário. 

198. No que concerne às atuais concessões, a ação do Poder Concedente em busca da 
realização imediata de investimentos nas malhas concedidas à iniciativa privada foi no sentido de 
possibilitar, com base em permissivo contratual, a prorrogação antecipada mediante obrigação de 
investimentos. Para dar mais robustez a essa possibilidade, e recepcioná-la como política pública, 
foi editada a Medida Provisória 752/2016, convertida na Lei 13.448/2017, que em seu art. 6º 
estabeleceu a possibilidade da prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias, 
condicionada à inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente. 

199. Ainda no bojo das prorrogações antecipadas, importante inovação trazida pela Lei 
13.448/2017 diz respeito à consolidação do investimento cruzado, ou seja, a possibilidade de, no 
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âmbito da prorrogação antecipada, estabelecer a obrigação de investimento em malha de interesse 
da Administração Pública (não necessariamente na malha da concessionária), como solução para 
o desenvolvimento de todo o sistema ferroviário nacional. Essa foi a opção encontrada pelo 
Governo Federal para modernizar o desenho regulatório, garantindo que os investimentos 
decorrentes da prorrogação antecipada, ao invés de ingressarem diretamente no OGU, pudessem 
ser efetivamente revertidos para a infraestrutura ferroviária. 

200. Adicionalmente, está em discussão no Senado Federal um projeto de lei que pode 
mudar radicalmente o modelo ferroviário nacional. Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
261, cuja tônica é manter a presença estatal nos segmentos onde ela seja realmente necessária, 
seja explorando diretamente ou mediante concessão, e, ao mesmo tempo, atrair investimentos 
privados para construção e aquisição de ferrovias e exploração do transporte sobre os trilhos de 
sua propriedade, em regime de direito privado, onde tal se mostre viável e compatível com a 
viabilidade das ferrovias já implantadas. 

201. Em suma, diferentemente do atual regime de concessões, o PLS 261 propõe ao 
investidor particular construir e operar sua própria linha ferroviária onde lhe for oportuno e 
conveniente, mediante autorização do poder público e sem a necessidade de licitação. Tal mudança 
deve impulsionar o desenvolvimento das chamadas short lines, ferrovias de curta extensão com 
aptidão para interligar não apenas a malha ferroviária nacional, mas também pontos isolados de 
elevada produção e movimentação de cargas como, entre outros, refinarias, portos e bases de 
distribuição.   

202. Além de novos investimentos nas malhas ferroviárias já existentes, o Estado vem 
direcionando esforços para a viabilização de determinados segmentos ferroviários, como forma de 
aumentar a oferta desse modo de transporte e promover a competição entre concessionários. 

203. Para incremento dos investimentos no setor ferroviário, o PPI foi criado com a 
finalidade de garantir a expansão da infraestrutura pública, ampliando e fortalecendo a interação 
entre o Estado e a iniciativa privada. Uma vez que os empreendimentos são qualificados no PPI, 
passam a ser tratados como prioridade nacional. Os órgãos e entidades envolvidos devem atuar 
para que os processos e atos necessários à estruturação, liberação e execução do projeto ocorram 
de forma eficiente e econômica. A identificação dos projetos que serão submetidos ao Conselho do 
PPI é feita a partir dos instrumentos de planejamento setorial, dentre os quais o Plano Nacional de 
Logística - PNL 2025, desenvolvido pela EPL.  

204. Atualmente, além da recente concessão do Tramo Central da Ferrovia Norte Sul – 
FNSTC, contrato firmado em 31/7/2020, fazem parte da carteira de concessões ferroviárias 
acompanhadas pelo Ministério da Infraestrutura a concessão da Ferrovia de Integração Oeste 
Leste – FIOL, a concessão para implantação e operação da Ferrogrão e o projeto prioritário para 
futura concessão à iniciativa privada a Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, como 
contrapartida pela prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM 
(investimento cruzado). 

205. No próximo item, relatar-se-á sobre como o transporte dutoviário de combustíveis é 
tratado na agenda governamental. 

IV.3.4. Transporte dutoviário 
206. Não há projetos para ampliação da malha dutoviária no PNG da Petrobras, nem 

qualquer programa de governo específico para esse modal ou mesmo parcerias público-privadas. 
Tampouco foram identificados planos indicativos de dutos de combustíveis entre os instrumentos de 
planejamento público consultados. Como política pública para incentivo ao setor, o MME 
informou: 
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Como política pública de estímulo à infraestrutura de dutovias, existe o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que suspende a exigência das 
contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, nos termos da legislação vigente. Em 2019, 
destaca-se o enquadramento no REIDI dos projetos de dutovias de combustíveis da empresa 
Logum, viabilizando investimentos da ordem de R$ 645 milhões.  

A emissão de debêntures, que estabelece medidas de incentivo fiscal para a emissão de títulos 
privados, também é um instrumento de estímulo a investimentos a infraestrutura. (peça 37, p. 10) 

207. Todavia, cabe o registro da EPE que está prevista a elaboração de estudo sobre a 
infraestrutura de abastecimento de GLP, bem como a publicação, em 2021, de Plano Indicativo de 
Oleodutos (PIO) que contribuirá para a o planejamento indicativo de infraestruturas de transporte 
de derivados por meio de oleodutos, indicando as interfaces com os terminais e outras soluções 
logísticas (peça 50, p. 8). 

208. Relatadas as situações do aproveitamento de cada modal no transporte de 
combustíveis, uma análise de possíveis cenários de riscos à transição do refino decorrentes da 
forma como o Governo Federal endereçou o atendimento das diversas necessidades segue no 
próximo subitem.  

IV.4. Análise 
209. Dada a impossibilidade de se prever possíveis investimentos para ampliação da 

capacidade de produção do parque de refino nacional até a chegada dos adquirentes das refinarias 
da Petrobras, o Governo Federal priorizou ações para adequação da infraestrutura de importação 
de combustíveis. Conforme já salientado, dadas às circunstâncias do sistema de abastecimento 
nacional de combustíveis, a importação passará a ter maior relevância, tanto para a garantia do 
abastecimento, quanto como fonte de contestação de preços nos mercados resultantes da transição. 

210. A seguir, serão analisados os riscos ainda remanescentes, considerada a atuação 
estatal.  

IV.4.1. Riscos à garantia do abastecimento de combustíveis 
211. De modo geral, observa-se cenário alvissareiro para a ampliação da capacidade de 

movimentação portuária de combustíveis. Até que esse cenário se consolide, verifica-se que, apesar 
de revelar sinais de comprometimento das condições de serviço, a infraestrutura de terminais 
portuários brasileira vem sendo suficiente para os atuais volumes de movimentação de 
combustíveis líquidos. O risco de colapso dessa infraestrutura no curto prazo se mostra mitigado 
com as sinalizações de investimentos que podem dobrar a capacidade estática de armazenagem de 
combustíveis líquidos nos portos brasileiros. Todavia, o mesmo cenário de baixo risco à garantia 
do abastecimento não se verifica para o GLP, combustível para o qual a infraestrutura de 
importação e internalização se mostra crítica. 

212. De 2016 a 2019, quase toda a importação de GLP foi realizada pela Petrobras pelos 
portos de Suape e Santos (96% do total), conforme ilustra o Gráfico 11. O terminal de Pecém 
movimenta apenas GNL (Gás Natural Liquefeito). Suape movimenta mais que a soma dos outros 
dois. Além de suprir o déficit da região Nordeste, ainda funciona como porto de transbordo de 
carga importada para as demais regiões. Já o Terminal de Alemoa, em Santos, além de ser o 
terceiro maior recebedor de GLP importado, também tem importância no escoamento do excedente 
produzido na região Sudeste, pois é interligado à Revap e a Replan para movimentação de GLP. 
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Gráfico 11 - Importação de GLP/GNL por porto, 2016-2019 
 

 
Fonte: ANTAQ (2020). 
213. SINDIGAS (2017) anotou que a primeira barreira para a eficiência na movimentação 

do GLP se dá antes mesmo de iniciar sua jornada em território nacional. A limitada tancagem para 
abastecimento primário existente no País restringe a recepção de grandes navios importadores a 
apenas dois portos, ambos com restrições e ineficiências operacionais: Santos e Suape. 

214. O porto de Suape é a principal porta de entrada de GLP no Nordeste e o único porto no 
País capaz de receber produto do exterior em navios de 44 mil toneladas. Ocorre que Suape não 
dispõe de infraestrutura de tancagem em terra suficiente para armazenagem da demanda regional 
de GLP. A solução que perdura há anos é o recebimento do GLP importado por meio de uma 
embarcação denominada navio-cisterna, afretada pela Petrobras. Esse navio funciona como um 
tanque flutuante, passando a maior parte do tempo atracado. Não apenas permite a internalização 
do GLP importado para os estados do Nordeste, como também o transbordo desta carga para 
outras regiões do País. Solução similar é adotada para o abastecimento de GLP no Rio Grande do 
Sul durante o inverno. 

215. Já o porto de Santos tem a tancagem necessária para receber a carga do exterior, mas 
é o porto mais movimentado do País atualmente e se encontra muito próximo do seu limite para 
movimentação de combustíveis, o que traz graves ineficiências e frequentes atrasos para carga e 
descarga de navios. Sua operação é restringida pelo calado do porto e limita o porte das 
embarcações que podem atracar ali. 

216. A Petrobras é forçada a descarregar parte do produto importado no porto de Suape 
antes de seguir para Santos. A situação é agravada ainda pelo fato da movimentação de GLP 
competir por espaço no cais com outros combustíveis como o diesel, o que deve se acentuar ao 
longo dos próximos anos e tende a agravar a situação do abastecimento do produto no Sudeste. A 
Figura 13 lista os terminais apontados por SINDIGAS (2017) como críticos para movimentação de 
GLP. 
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Figura 13 - Situação de criticidade de terminais aquaviários para movimentação de GLP 

 
Fonte: SINDIGAS (2017). 
217. Dessa forma, considerando a previsão de saída da Petrobras dos mercados de 

Pernambuco e do Rio Grande do Sul, identifica-se o risco de interrupção de fornecimento de GLP 
nessas regiões. O processo de desinvestimento dos ativos de refino da Petrobras não condiciona o 
afretamento dos navios-cisterna pelos adquirentes. Tampouco consta dos planos de negócios 
anunciados pela estatal a atuação da empresa nessas regiões, após os desinvestimentos. O 
problema é agravado devido à decisão judicial liminar que suspendeu os efeitos da RANP 5/2015, 
que estabelece a obrigação de estoques mínimos de GLP pelos distribuidores, aspecto que será 
retomado adiante nesse relatório. 

218. Até o fim da fase de exames da fiscalização, não se identificou solução do Governo 
Federal para o problema de continuidade de abastecimento de GLP em função da concentração da 
infraestrutura na Petrobras. 

219. Isto posto, verifica-se que para os mercados resultantes dos desinvestimentos da 
Petrobras é baixo o risco de desabastecimento de combustíveis líquidos, todavia é alto para o GLP. 

IV.4.2. Riscos à competitividade nos mercados resultantes 
220. No que tange à promoção de competitividade nos mercados resultantes, verifica-se que 

as ações estruturantes já endereçadas pela iniciativa Abastece Brasil merecem ser continuadas e 
aprimoradas, principalmente no que se refere ao maior aproveitamento dos modais de alto volume 
no transporte de combustíveis (aquaviário, ferroviário e dutoviário). 

221. Conforme ilustra a Figura 14, os modais de transporte se diferem, basicamente, quanto 
à possibilidade de redução do custo operacional de transporte pelo volume transportado, distância 
e quanto ao grau de flexibilidade que permitem à operação logística. 

222. Num extremo do espectro de análise, o modal dutoviário é o que permite movimentação 
de maiores volumes, todavia sempre limitada a poucas origens e destinos ao longo do traçado do 
duto. O montante de investimentos necessários é proporcional à distância entre a origem e o 
destino, porém, dada à natureza da obra, tendem a ser elevados. No extremo oposto, o modal 
rodoviário é o mais flexível, atingindo quaisquer rincões do território nacional a baixos valores de 
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investimentos, sendo a melhor alternativa para pequenos volumes e curtas distâncias. Todavia, o 
rodoviário é o modal menos eficiente para grandes volumes e longas distâncias, assim 
apresentando maior custo operacional, além de outras externalidades negativas como a poluição e 
o congestionamento das rodovias brasileiras. 

Figura 14 - Comparativo entre os modais de alto volume no transporte de combustíveis 

 
Fonte: elaboração própria. 
223. O modal aquaviário movimenta maiores volumes que o ferroviário, logo tende a 

permitir menores custos de transporte. Todavia, quanto à flexibilidade e ao montante de 
investimentos necessários, a comparação é relativa. A movimentação do modal aquaviário é 
restrita aos portos, enquanto a do ferroviário, à malha de trilhos existente. Assim, tanto a 
flexibilidade operacional quanto o volume de investimentos necessários dependem do caso 
concreto. Ambos demandam investimentos consideráveis, sobretudo em infraestrutura intermodal.  

224. Em que pese a dinamização do setor ferroviário brasileiro se encontrar em estágio 
menos avançado que o de setor portuário, observa-se a tendência de criação de um ambiente de 
negócios com boas oportunidades para se aumentar o uso desse modal na matriz de transportes 
nacional. Contudo, não foram identificadas ações específicas para movimentação de combustíveis 
líquidos pelo modal ferroviário no âmbito daquelas em curso na iniciativa Abastece Brasil. 
Tampouco identificam-se ações concretas para desenvolvimento da malha dutoviária. 

IV.5. Conclusão do Capítulo IV 
225. As premissas estabelecidas tanto por IBP/LEGGIO (2019) quanto por 

BRASILCOM/PUC-RIO (2020) foram necessárias para coerência dos modelos propostos. Assim, 
devem ser sopesadas a partir da extensão e dos objetivos de cada trabalho. 

226. Por certo, nos mercados resultantes dos desinvestimentos existirá uma nova dinâmica 
que envolverá novos perfis de produção, estratégias de importação, modelos de negócios, 
investimentos em modernização de plantas de refino e infraestrutura de movimentação, além de 
políticas comerciais com critérios distintos para concessão de descontos. Esse complexa dinâmica 
limita o alcance de projeções determinísticas das relações entre as estruturas de mercados e seu 
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desempenho, sobretudo pelo desconhecimento acerca do perfil dos adquirentes, suas capacidades e 
sinergias empresariais.  

227. Mesmo assim, por mais que tais premissas possam não se confirmar no futuro, elas são 
adequadas para se vislumbrar cenários de riscos à garantia do abastecimento e à falta de 
competição nos mercados resultantes, devido à baixa disponibilidade de infraestrutura, oferecendo, 
assim, importantes percepções à fiscalização do TCU. 

228. Em uma primeira abordagem, destaca-se a sinalização dos principais gargalos de 
infraestrutura no Brasil, atuais e projetados, e a ordem de grandeza dos investimentos necessários 
para evitar desabastecimentos. O risco de colapso generalizado no abastecimento de combustíveis 
líquidos no curto prazo se mostra mitigado com as sinalizações de investimentos derivadas da ação 
do Governo Federal. 

229. Todavia, o mesmo contexto não se espera para o GLP, derivado para o qual emerge 
cenário de alto risco ao abastecimento, dado por uma conjunção de fatores que envolvem a 
precária infraestrutura de importação concentrada na Petrobras. 

230. Em outro diapasão, os estudos indicam como o tipo de infraestrutura logística para 
movimentação de combustíveis, a intermodalidade e o volume de investimentos associados podem 
afetar a competitividade nos mercados resultantes dos desinvestimentos e, consequentemente, o 
custo logístico da movimentação, aspecto determinante da percepção de vantajosidade em preços 
pelos consumidores finais. A situação encontrada aponta para um cenário de alto risco de 
formação de monopólios regionais nos primeiros momentos pós desinvestimentos, risco esse que 
tende ser mitigado ao longo do tempo, a depender da consolidação dos mercados resultantes e da 
continuação das ações estatais em prol da transição. 

231. O Governo Federal vem trabalhando no sentido de oferecer condições minimamente 
adequadas para a formação de um mercado competitivo, além de estimular investimentos para o 
setor de combustíveis por meio de incentivos fiscais, entre os quais, o Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) e as Debêntures Incentivadas de 
Infraestrutura, além do Fundo da Marinha Mercante (FMM). Todavia, a excepcionalidade da 
situação do abastecimento nacional de combustíveis descrita nesse relatório aponta para a 
oportunidade de criação de uma agenda pública mais propositiva. 

232. O planejamento energético disponível carece de estudos governamentais que indiquem 
as infraestruturas (portuárias, ferroviárias e dutoviárias) mais propícias a alterar os cenários de 
baixa competitividade nos mercados resultantes dos desinvestimentos. Em especial, estudos 
indicativos de dutos e pontos de integração intermodal são importantes para a elaboração de 
diretrizes e ações prioritárias à formulação de políticas públicas destinadas ao planejamento de 
investimentos voltados para o reequilíbrio da matriz transporte de combustíveis. 

233. Com base nessa exposição, conclui-se que ações concretas para mitigação dos riscos à 
garantia de abastecimento e à promoção da competitividade nos mercados resultantes dos 
desinvestimentos apontados neste capítulo demandam prioridade na agenda da iniciativa Abastece 
Brasil. 

234. Dadas as projeções de limitação de infraestrutura de suprimento e movimentação de 
combustíveis ora descritas, a reflexão sobre alguns aspectos regulatórios ganha importância, 
conforme será tratado no capítulo a seguir. 

V. Riscos relacionados à regulação econômica quanto aos desafios de garantia do 
abastecimento e promoção da competividade na transição para o novo mercado downstream 
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235. Nesta seção busca-se responder as questões 2 e 3 apresentadas no subitem “I.5”, 
elaboradas com objetivo de verificar se os instrumentos regulatórios, bem como as ações do 
Governo Federal voltadas ao seu aprimoramento, alinham-se aos desafios de garantia do 
abastecimento e promoção da competividade no mercado resultante dos desinvestimentos 
pretendidos pela Petrobras. 

236. Para seleção dos aspectos regulatórios mais relevantes, foram utilizados os 
apontamentos de BCG (2018) e PLURAL/LEGGIO (2019), além de entendimentos advindos das 
discussões desenvolvidas no âmbito do Abastece Brasil. Como resultado, verificou-se que (i) o 
acesso de terceiros a infraestruturas essenciais, (ii) a verticalização entre elos da cadeia, (iii) a 
formação de preços, (iv) a defesa da concorrência, (v) a homologação de contratos de 
fornecimento e (vi) a definição de estoques operacionais mínimos perfazem os aspectos 
regulatórios mais relevantes para a transição a um mercado de refino aberto e competitivo. 

237. Dessa forma, por meio das análises procedidas, apontam-se os aspectos críticos de 
cada regulação e os pontos que apresentam maior potencial de causar impactos indesejados de 
curto e longo prazo, após os desinvestimentos dos ativos de refino da Petrobras. 

V.1. Acesso de terceiros a infraestruturas essenciais 
238. Conforme visto no capítulo precedente, a infraestrutura de movimentação de 

combustíveis desempenha duplo papel na transição para o novo mercado de refino. Primeiramente, 
quanto à garantia do abastecimento nacional, em face da dependência externa de combustíveis 
importados e, em segundo lugar, quanto à competitividade, vez que se projeta que a importação 
continuará por algum tempo a ser a principal alternativa para contestação de preços no mercado 
doméstico. Até que o processo de transição para o novo mercado de refino se consolide e novas 
infraestruturas de terminais portuários e dutos de transporte sejam construídas, torna-se essencial 
maximizar o uso das infraestruturas existentes. 

239. Na presente seção buscou-se avaliar como a regulação de acesso não discriminatório 
de terceiros a infraestruturas essenciais se harmoniza aos desafios da garantia do abastecimento e 
da promoção da competitividade nos mercados resultantes da transição, em complemento aos 
cenários de riscos apresentados no primeiro achado de auditoria 

240. Nessa investigação, buscou-se levantar os resultados práticos da regulação e os 
possíveis problemas relacionados a eventuais ações governamentais corretivas em andamento, com 
o objetivo de avaliar como a regulação pode mitigar, nos mercados resultantes da transição, os 
riscos à garantia do abastecimento e à concorrência decorrentes dos gargalos projetados, 
sobretudo nos primeiros momentos pós desinvestimento. 

241. O acesso não discriminatório de terceiros a infraestruturas de dutos e terminais 
aquaviários decorre de determinação legal, inserida no âmbito da abertura do mercado brasileiro 
de óleo e gás com a promulgação da Lei do Petróleo.  

242. O dispositivo legal estabelece, em seu art. 58, que: (i) facultar-se-á a qualquer 
interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem 
construídos, mediante remuneração adequada ao titular das instalações; (ii) a ANP fixará o valor e 
a forma de pagamento da remuneração adequada, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-
lhe também verificar se o valor acordado é compatível com o mercado; (iii) a ANP regulará a 
preferência a ser atribuída ao proprietário das instalações para movimentação de seus próprios 
produtos, com o objetivo de promover a máxima utilização da capacidade de transporte pelos 
meios disponíveis. 

243. As disposições da Lei do Petróleo fundamentam-se na Doutrina de Instalações 
Essenciais (Essential Facilities Doctrine), originária dos Estados Unidos e adotada por inúmeros 
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países. A citada doutrina preconiza que o proprietário de uma instalação considerada essencial 
deve ceder seu acesso a um preço razoável. Essa doutrina caracteriza-se como uma exceção aos 
princípios da economia de mercado e é aplicada em situações excepcionais que requeiram a 
regulação do direito de propriedade. 

244. De forma prática, uma infraestrutura será classificada como essencial quando o acesso 
a ela for indispensável à realização de concorrência com o seu detentor, geralmente no mercado a 
jusante da infraestrutura. Isso significa que o não acesso inviabiliza a atividade do concorrente, 
impedindo-o de ingressar no mercado. 

245. Para dar efeitos práticos à previsão legal de livre acesso, a ANP editou a Portaria-
ANP (PANP) 251/2000 (ANP, 2000), que trata do livre acesso a terminais aquaviários, a 
Resolução-ANP (RANP) 35/2012 (ANP, 2012), que trata do livre acesso a dutos de transporte 
longos, e a RANP 716/2018 (ANP, 2018), que trata do livre acesso a dutos curtos, como ilustrado 
na Figura 15.  

246. Destaca-se que a PANP 251/2000 se encontra em processo de revisão, em 
conformidade com o ciclo regulatório da agência. 

Figura 15 - Regulação de acesso de terceiros a dutos e terminais 

  
Fonte: adaptado de Transpetro (peça 38). 
247. Ocorre que, em que pese a existência de previsão legal e regulatória, o acesso não 

discriminado de terceiros a infraestruturas essenciais de terminais aquaviários e dutos de 
transporte de combustíveis revela-se incipiente no Brasil. 

248. A infraestrutura de terminais aquaviários relevantes à movimentação de combustíveis 
no Brasil é operada por 26 empresas autorizadas pela ANP, conforme a Tabela 16, as quais se 
dividem entre operadores independentes (também chamados “puro sangue”) e os operadores 
proprietários. Os independentes têm como principal característica movimentar predominantemente 
cargas de terceiros, enquanto os proprietários movimentam predominantemente carga do grupo 
empresarial que o constituiu. No que tange à operação de dutos, existem apenas dois operadores 
relevantes nesse mercado: Transpetro e Logum. 

Tabela 16 - Operadores de terminais aquaviários 
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INDEPENDENTES - Movimentam principalmente produtos de terceiros (For-Hire 
Terminals) 

PROPRIETÁRIOS - Movimentam principalmente produtos 
próprios (Property Terminals) 

Combustíveis + Outros Produtos, Formuladores, Lubrificantes, Apoio Offshore Petróleo e Combustíveis Petroquímicos e 
Combustíveis 

ADONAI ABI DECAL* PETROBRAS*/TRANSPETRO BRASKEM 
AGEO ÁLCOOL DO PARANÁ COSAN LUB*     
AGEO NORTE CBL HIPER PETRO     
CATTALINI CPA TERMINAL PARANAGUÁ ILHA TERMINAL     
GRANEL/ODFJELL DORINALDO TFB     
OILTANKING PANDENOR VOPAK     
STOLHAVEN TECAB TEMAPE     
TEQUIMAR 
(ULTRACARGO) BRASIL PORT CPVV *Produto próprio e de terceiros  

Fonte: ANP (2019e). 
249.  A Transpetro é o maior operador logístico atuante na indústria de petróleo brasileira. 

De acordo com dados de 2019 (ANP, 2019d), a empresa detém a operação de 47% da capacidade 
total de armazenagem de combustíveis líquidos em terminais aquaviários e 98% de GLP. No 
tocante à infraestrutura dutoviária, a empresa opera 98% desse modal de transporte no País.  

250. Sendo a Transpetro um dos dois únicos operadores logísticos proprietários em atuação 
no Brasil e operadora da maior parte das infraestruturas relevantes para movimentação de 
combustíveis, verifica-se que as dificuldades de acesso de terceiros a infraestruturas essenciais 
para importação de combustíveis no País restringem-se, praticamente, àquelas operadas pela 
subsidiária da Petrobras (ANP, 2019d). 

251. No âmbito das discussões desenvolvidas no Abastece Brasil foram registradas queixas 
em relação às dificuldades enfrentadas por algumas empresas em obter acesso à infraestrutura 
operada pela Transpetro: 

A CIAPETRO alega que há regras que dificultam a utilização dos terminais, como por 
exemplo o terminal de São Sebastião, em São Paulo, em que após a descarga de um produto 
importado, demora-se em torno de 60 (sessenta) dias para poder retirá-lo. 

A PETROBAHIA afirma que o acesso nunca foi dado nos portos, seja pela Transpetro ou 
Petrobras. Em reuniões com a empresa, solicitaram o acesso ao Terminal de Madre de Deus e ao 
Terminal de Itaqui, que não foi autorizado. Fizeram importação e tiveram perdas decorrentes de 
excesso de tempo de demurrage, além de perdas pelo mau uso da infraestrutura de tancagem e do 
porto por importadores. Estes estrangularam de maneira proposital a operação no Porto de Aratu, 
impactando não somente os agentes desse segmento como também os outros usuários dos píeres. 

Para a RODOIL, o acesso aos terminais da Transpetro não existe. Não há disponibilidade 
significativa de terminais devido à falta de investimento, fazendo com que os espaços disponíveis 
fiquem, consequentemente, caros. 

(...) 
A GRANEL relatou dificuldade em Santos (Alemoa), onde estão desenvolvendo um novo 

terminal para armazenagem de granéis líquidos. Para a ligação dos tanques ao píer público da 
Alemoa, foi necessária a passagem dos dutos por áreas da Transpetro e Codesp. Após exaustivas 
tratativas sem sucesso com essas empresas, foi imperiosa a obtenção de uma liminar na justiça 
para efetivação da obra. (grifos nossos) (Abastece Brasil, 2019) 

252. Ademais, chama atenção o fato de que, apesar de ser empresa dominante no ramo e 
operar a maior parte da infraestrutura existente, a Transpetro movimentou produtos para um 
restrito número de empresas em seus terminais aquaviários com base na regulação de acesso a 
terceiros em 2019, conforme se depreende da Tabela 17, abaixo. Apenas cinco empresas tiveram 
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volumes de combustíveis movimentados pela Transpetro, sendo que duas delas concentram 95% do 
volume total. Ressalta-se que a movimentação com base na regulação de acesso a terceiros a 
terminais aquaviários não considera os produtos movimentados para a Petrobras. Os nomes das 
empresas foram omitidos em respeito à solicitação de sigilo. 

Tabela 17 – Movimentação de combustíveis com base na regulação de acesso a terminais 
aquaviários em 2019 

    Diesel (m³) Gasolina (m³) Total Geral (m³) Participação 
Empresa A    1.106.800            521.509             1.628.309  51% 
Empresa B       868.773            546.373             1.415.146  44% 
Outros (3)       129.350             38.125                167.475  5% 

Total Geral    2.104.923         1.106.007             3.210.930  100% 
Fonte: elaboração própria com base em dados fornecidos pela Transpetro (peça 39). 
253. Ressalta-se que o Brasil possuía, no ano de 2019, 534 empresas autorizadas a importar 

gasolina e diesel (ANP, 2020g). Desse total, 32 agentes efetivamente realizaram importação de 
gasolina e 46 de diesel (peça 40), o que demonstra o número reduzido de agentes que utilizaram a 
infraestrutura de terminais aquaviários da companhia para internalização desses combustíveis. 

254. O contexto de baixo aproveitamento de infraestruturas e queixas dos interessados 
apontam para a dificuldade de acesso a terminais aquaviários e dutos de transporte da Petrobras 
operados pela Transpetro. Nos próximos subitens, serão apresentadas possíveis causas da baixa 
utilização das infraestruturas operadas pela subsidiária da Petrobras por terceiros interessados. 

V.1.1. A configuração da infraestrutura da Transpetro 
255. Nas entrevistas conduzidas ao longo da fiscalização, a principal dificuldade apontada 

para a concessão de acesso às infraestruturas operadas pela Transpetro para empresas que não a 
Petrobras reside na própria configuração dessa infraestrutura. 

256. Tipicamente, os terminais aquaviários de combustíveis são arranjos de estruturas de 
atracação (cais, píeres e berços), linhas de carga e descarga, parque de tancagem e estruturas 
para recepção e expedição de cargas conectadas entre si. Além disso, os terminais aquaviários, 
terrestres, bases de distribuição e refinarias se interligam por dutos. 

257. A tancagem do terminal aquaviário funciona como um pulmão para o sistema, 
armazenando temporariamente os produtos, de forma a permitir mudanças no fluxo e na 
quantidade do produto que está sendo movimentado. O nível de produção das refinarias depende 
dessa capacidade de escoamento. Se algum elemento do sistema colapsar ou atingir seu limite e o 
fluxo não puder ser redirecionado, a produção será comprometida.  

258. Dessa forma, não apenas a disponibilidade de tancagem nos terminais e refinarias é 
imprescindível para a efetiva movimentação de produtos no sistema, mas de igual forma é 
fundamental a eficiência operacional das estruturas de atracação, linhas de carga e sistemas de 
recepção e expedição de carga, dutos de transporte e estações de bombeamento, de forma a 
permitir eficiente giro dos estoques. 

259. A janela de oportunidade para acesso de um terceiro ao terminal como um todo 
considera a disponibilidade simultânea de todas essas estruturas. Assim, a indisponibilidade de 
uma compromete o atendimento de toda a operação, mesmo que as demais se mostrem disponíveis. 
De tal modo, é possível, por exemplo, que um interessado encontre um píer disponível em data de 
sua conveniência, mas o sistema de tancagem não disponha de volume de capacidade suficiente 
para viabilizar a operação no tempo requerido. Ou mesmo que toda a estrutura de um terminal 
esteja disponível, mas limitada por uma operação com uma refinaria com estrutura limitada para a 
movimentação.  
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260. A infraestrutura operada pela Transpetro foi projetada tendo como principal objetivo 
escoar a produção das refinarias da Petrobras, assim como levar matérias-primas a essas 
unidades de produção. Isto é, a infraestrutura operada pela empresa não foi concebida para 
atendimento de múltiplos clientes de forma intensiva, como fazem os operadores logísticos 
independentes. Sendo assim, a Transpetro opera sua infraestrutura com o objetivo primordial de 
executar a logística implantada pelo seu carregador proprietário, a Petrobras. 

261. Se, por um lado, a configuração da infraestrutura de movimentação de combustíveis 
operada pela Transpetro consubstancia barreira natural ao seu acesso por terceiros interessados, 
por outro, identificam-se aspectos regulatórios que não mitigam, mas potencializam tais efeitos 
deletérios, conforme se passa a apresentar a seguir. 

V.1.2. A desarmonia entre as regulações de dutos longos e de terminais aquaviários 
262. A infraestrutura de dutos longos e a de terminais aquaviários possuem íntima relação, 

visto que os primeiros são importante via de escoamento do volume movimentado nos terminais. 
Dessa forma, para que o uso das estruturas seja compatibilizado, além da compatibilidade física 
descrita no subitem precedente é necessário que a regulação permita a programação do seu uso 
coordenado. 

263. Essa compatibilização passa principalmente pela harmonização das programações e 
capacidades relativas a ambos os modais, de modo que as regras previstas para dutos não 
impossibilitem a utilização do terminal, e vice e versa. 

264. Nesse sentido, tendo em vista que a PANP 251/2000 regula o acesso aos terminais 
aquaviários, enquanto a RANP 35/2012, os dutos longos, destaca-se que há descasamento de 
prazos para programação de acesso entre as duas regulações, conforme demonstrado na Figura 
16. 

Figura 16 - Prazos de programação de terminais aquaviários e dutos longos 

  
Fonte: Transpetro (peça 38). 
265. Com base na regulação vigente, a disponibilidade de estruturas para atracação em 

terminais divulgada ao mercado exige que o pedido de acesso seja feito até o vigésimo dia do mês 
anterior ao que ocorrerá a movimentação de carga. Já os pedidos de transporte firme em dutos 
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podem ser feitos até o 15º dia do mês anterior ao da operação. Assim, caso haja interesse de 
qualquer agente em planejar uma operação que congregue pedidos firmes de transporte em dutos e 
uso de terminais aquaviários, entre o 15º dia e o vigésimo dia, é possível pedir acesso ao terminal, 
mas não é possível fazer pedido firme de transporte em dutos longos. 

266. O descasamento das regulações em relação à supracitada programação pode, 
portanto, vir a prejudicar o planejamento e a execução de operações que congreguem a utilização 
de dutos e terminais aquaviários simultaneamente. 

267. Ainda no que tange à oportunidade de unificação das disposições regulatórias, há 
aspectos referentes à preferência do proprietário que também merecem destaque, e que serão 
tratados a seguir em seção dedicada ao o tema.  

V.1.3. A preferência do proprietário aplicada a dutos e terminais aquaviários 
268. A ANP tem o grande desafio de equilibrar o direito de uso da infraestrutura pelos seus 

proprietários com a maximização de seu uso por meio da concessão de acesso não discriminatório 
a terceiros interessados. 

269. A preferência do proprietário é instrumento previsto na Lei do Petróleo, em seu art. 58, 
§2º. O dispositivo legal dispõe que a ANP regulará a preferência do uso das instalações para 
movimentação de cargas com o objetivo de promover a máxima utilização da capacidade de 
transporte pelos meios disponíveis.  

270. O direito de preferência do proprietário garante privilégios de uso da infraestrutura 
pelo carregador proprietário, agente que aloca recursos e toma riscos inerentes à construção da 
infraestrutura com o intuito de movimentar cargas próprias. Logo perfaz fator relevante para sua 
decisão de investir. 

271. Por outro lado, a regulação limita o direito de uso do proprietário para movimentação 
de suas próprias cargas, criando facilidades para o acesso de terceiros, com o objetivo de 
promover a máxima utilização da capacidade da infraestrutura. Assim, a regulação deve assegurar 
que as regras de compartilhamento estimulem o uso eficiente da infraestrutura existente e a 
concorrência, mas não desestimule investimentos. 

272. Para dutos longos (>15 km), o regime vigente de acesso de terceiros (art. 9º da RANP 
35/2012) estabelece que o carregador proprietário tem garantida a preferência, o que lhe confere 
exclusividade na utilização da infraestrutura pelos primeiros dez anos de operação do duto. A 
partir do 11º ano, a preferência do proprietário sofre revisões pela ANP a cada cinco anos (art. 11 
da RANP 35/2012). 

273. Com o fim do prazo de dez anos de uso exclusivo, a agência verifica, a cada revisão 
quinquenal, de que forma o duto é utilizado pelo agente, por meio das movimentações observadas 
nos três anos anteriores à data de revisão. 

274. A alocação da preferência do proprietário em relação aos dutos se dá com base na 
capacidade operacional que é de fato utilizada pelo carregador proprietário, assim como 
demonstrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Preferência do proprietário aplicada a dutos com extensão acima de 15km 
 

 
Fonte: elaboração própria. 
275. No que tange à preferência do proprietário em terminais aquaviários, de forma distinta 

daquela prevista na regulação de dutos, não há prazo máximo para que o terminal tenha uso 
exclusivo de um proprietário e, consequentemente, também não há previsão de revisão. 

276. A falta de homogeneidade entre as regulações de dutos e terminais aquaviários 
ocasiona situações que dificultam ainda mais o acesso de terceiros a essas infraestruturas. Um 
duto ocioso ligado a um terminal totalmente utilizado pelo proprietário torna-se automaticamente 
indisponível a qualquer interessado. Essa situação é agravada pelo fato de não haver previsão 
regulatória para revisão da preferência do proprietário em terminais aquaviários, mas somente em 
dutos. 

277. Nesse sentido, o cenário descrito e a perspectiva dos desinvestimentos apontam para a 
conveniência e a oportunidade de a agência reguladora não apenas unificar prazos, critérios e 
condições dispostos nos normativos vigentes, mas também reavaliar a efetividade da regulação 
positivada a partir do novo paradigma de mercado competitivo que se impõe. 

278. Passa-se no próximo tópico à descrição de fragilidades regulatórias relativas à 
divulgação de informações acerca de capacidades e disponibilidades, assim como as de negativas 
de acesso, que igualmente contribuem para limitar o acesso de terceiros às infraestruturas de 
movimentação de combustíveis no Brasil.    

V.1.4. A divulgação de disponibilidades e as negativas de acesso 
279. A divulgação de informações de programação e capacidades disponíveis ao mercado é 

ponto fundamental para promover a transparência do uso das instalações essenciais. A partir da 
divulgação desses dados, terceiros interessados no seu uso podem planejar e executar suas 
operações com maior previsibilidade e segurança. Além disso, a transparência possibilita a 
fiscalização de acesso pelo próprio mercado e pelo órgão regulador. 

280. Atualmente, a regulação afeta a terminais aquaviários (PANP 251/2000) prevê que os 
agentes devem dar publicidade em sua página na internet a informações, discriminadas por 
terminais, de disponibilidade, tarifas de referência para serviços padronizados, condições gerais 
de serviço e histórico de volumes mensais movimentados nos últimos doze meses, por produto, 
ponto de recepção e de entrega (art. 5º, inciso I). 

281. Além disso, a regulação define disponibilidade como qualquer possibilidade de acesso 
às instalações e à prestação de serviços de movimentação de produtos pelo terminal, levando-se em 
conta a conjugação da ociosidade dos sistemas de atracação com a dos sistemas de armazenagem, 
recebimento e expedição de produtos. 
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282. Ocorre que as disposições atuais da regulação proporcionam interpretações variadas 
dos agentes quando da divulgação dessas informações, assim como ilustrado na Figura 18. 
Conforme se pode verificar, enquanto alguns agentes divulgam a sua disponibilidade por meio da 
capacidade estática de armazenamento, a Transpetro divulga a disponibilidade de píeres. 

Figura 18 - Informações de disponibilidade divulgadas com base na PANP 251/2000 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base em 1 - CATTALINI, 2020; 2 - ULTRACARGO, 2020; 3 

- ADONAI QUÍMICA, 2020; 4 - TRANSPETRO, 2020a.   
283. Esse entendimento é corroborado pela ANP (2019d), segundo a qual o termo 

“disponibilidade” vigente é vago, levando as empresas a prestarem as informações de 
possibilidade de execução de serviços de forma heterogênea e geralmente focadas apenas na 
capacidade estática de tancagem (volume de tancagem disponível). Ressalta ainda a agência que 
se trata de algo indesejável, uma vez que a existência de informação clara e suficiente é condição 
necessária para a efetividade da negociação para o acesso de terceiros. 

284. A título comparativo, dispositivo de divulgação semelhante previsto na regulação de 
dutos longos (RANP 35/2012) prevê a divulgação detalhada de dados de capacidade, conforme 
demonstrado na Tabela 18. 

Tabela 18 – Forma de divulgação de capacidades conforme as regulações 251/2000 e 
35/2012 

PANP 251/2000 RANP 35/2012 
Art. 5º (...) 
I - manter permanentemente atualizadas, em sua página na 
Internet, as seguintes informações referentes a cada um de 
seus Terminais: 
a) Disponibilidades; 
b) Tarifas de referência para serviços padronizados; 
c) Condições Gerais de Serviço do Terminal; 

Art. 5º O Transportador manterá, em sua página na Internet, as 
seguintes informações, atualizadas e disponíveis a qualquer 
interessado, em língua portuguesa, referentes a cada uma das 
Instalações de Transporte sob sua operação, inclusive aquelas 
referentes a contratos de Interconexão: 
I - Descrição da Instalação de Transporte; 
II - Produtos transportáveis; 
III - Capacidade Máxima; 
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d) Histórico dos volumes mensais movimentados no Terminal 
nos últimos 12 (doze) meses, por Produto e por Ponto de 
Recepção e de Entrega. 
 

IV - Capacidade Operacional; 
(...) 
VI - Capacidade Disponível e Capacidade Disponível 
Operacional, para os próximos seis meses subsequentes; 
VII - Capacidade Contratada Ociosa, para os dois meses 
subsequentes, de acordo com as regras estabelecidas no Art. 19; 
VIII - Data de vencimento de cada contrato de Transporte Firme 
e a respectiva capacidade que será liberada; 
IX - Termos e condições gerais do serviço de transporte, 
conforme indicado no Anexo I desta Resolução; 
(...) 
Parágrafo único. O Transportador deverá manter link na página 
principal de seu sítio eletrônico para acesso às informações 
elencadas neste artigo, de modo a facilitar a avaliação das 
condições de acesso à infraestrutura por terceiros interessados.  

Fonte: elaboração própria com base em ANP (2000 e 2012). 
285. Em que pese os terminais aquaviários e os dutos terem características distintas, o 

dispositivo da regulação de dutos demonstra que a agência se preocupou com a transparência e a 
homogeneidade na prestação das informações pelos detentores da infraestrutura, com ênfase nas 
capacidades, de modo a facilitar a avaliação das condições de acesso por terceiros interessados. 

286. Assim, entende-se que, a exemplo da regulação vigente para dutos, o aumento da 
transparência dos dados de movimentação em terminais aquaviários pode contribuir para que os 
agentes interessados e a ANP tenham conhecimento da real disponibilidade de uso da 
infraestrutura de forma detalhada e homogênea. 

287. Outro elemento que pode propiciar maior entendimento do uso das instalações é o 
conhecimento das negativas de acesso e suas motivações pela agência reguladora.  

288. Atualmente, a regulação afeta a terminais aquaviários não prevê que as negativas 
sejam submetidas ao órgão regulador. Por isso, o órgão toma conhecimento apenas das negativas 
que são formalmente reclamadas pelos agentes do mercado, sendo sua atuação de caráter reativo. 

289. O conhecimento mais abrangente das negativas de acesso pode propiciar à ANP maior 
entendimento das razões que levam as empresas a negarem acesso, assim como aumentar a 
capacidade de monitoramento e fiscalização da agência, por meio da atuação tempestiva em 
eventuais casos de negativas de acesso imotivadas ou em desconformidade com as disponibilidades 
divulgadas. 

290. De acordo com a ANP (2019d), o registro de negativas pode também propiciar a 
avaliação do funcionamento da regulação de acesso, por meio das estatísticas de evolução dos 
pedidos negados. 

291. Dessa forma, pelos aspectos relatados, entende-se que a divulgação heterogênea de 
dados e a ausência de conhecimento de negativas de acesso de forma abrangente pela ANP, pode 
prejudicar tanto a efetividade do acesso às infraestruturas essenciais pelos agentes interessados no 
seu uso quanto o poder de monitoramento e fiscalização da agência no novo mercado de refino. 

292. Caso o agente interessado no acesso a infraestrutura de terceiros sinta-se lesado pela 
negativa de acesso e deseje constituir uma resolução de conflito no âmbito da ANP, este poderá 
demandar, junto à agência instauração de um procedimento de resolução de conflitos. Ocorre que 
o procedimento atualmente adotado pela a ANP pode desestimular a resolução tempestiva dos 
conflitos, conforme se relata a seguir. 

V.1.5. A resolução de conflitos 
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293. Conforme destacado anteriormente, atualmente a ANP tem atuação predominantemente 
reativa quanto aos conflitos e negativas de acesso, a partir da provocação dos agentes do mercado. 

294. Com o aumento do interesse de terceiros em utilizar a infraestrutura de terminais 
aquaviários e dutos é natural que haja um aumento da quantidade de conflitos resultantes de 
eventuais negativas de acesso. 

295. Para solucionar controvérsias relacionadas ao acesso a infraestruturas essenciais, a 
ANP dispõe do procedimento de resolução de conflitos de acesso, o qual encontra-se positivado na 
PANP 254/2001 (ANP, 2001), que prevê procedimento administrativo padronizado com 
possibilidade de interposição de recurso, além de procedimento de conciliação de interesses. 

296. Conforme demonstrado na Tabela 19, o citado procedimento padrão tem como prazo 
máximo de resolução de conflitos 142 dias, e não estabelece prazo para a fase recursal. 

Tabela 19 – Prazos e procedimentos PANP 254/2001 
Art. Procedimento Prazo Prazo Acumulado 

Art. 5º Notificação da parte contrária para que 
apresente sua resposta 5 dias úteis 5 

Art. 7º Resposta da parte contrária 15 dias 20 

art. 9º Remessa à Superintendência ou Comissão 
Especial 15 dias 35 

art. 11º Período de produção de provas até 30 prorrogável por mais 
30 95 

Art. 12 Alegações finais 7 dias 102 
Art. 16 Decisão até 30 dias 132 

Art. 21 Interposição de Recurso até 10 dias a contar da 
notificação 142 

Fonte: elaboração própria com base na PANP 254/2001. 
297. A rápida e eficiente solução de conflitos pela ANP é importante para consolidar o 

enforcement da agência no que tange à concessão de acesso em casos de conflito. Assim, um 
procedimento que garanta agilidade e transparência pode permitir que o órgão fiscalize e sane 
tempestivamente eventual irregularidade que possa surgir quando houver negativa de uso da 
infraestrutura pelo proprietário. 

298. A regulação posta, com a burocracia de procedimentos e o longo trâmite para 
resolução do conflito, não permite concluir que a agência atuará de forma célere, tempestiva e 
eficiente para sanar eventual dificuldade de acesso imposta pelo detentor da infraestrutura. 

299. Assim, em um cenário com um número maior de players no mercado, a regulação 
vigente tende a não estimular a procura da resolução de negativas de acesso pelo agente que se 
sentir prejudicado, visto que este não terá como submeter de forma célere, tempestiva e eficiente 
sua reclamação junto à agência. 

300. Em fecho, deve-se destacar que a resolução de conflitos tende a se constituir como via 
de exceção, caso haja informações tempestivas e suficientes sobre as disponibilidades divulgadas 
ao mercado que permitam avaliar a real possibilidade de uso do ativo, tanto pelos agentes do 
mercado quanto pela ANP. 

V.1.6. O acesso a terceiros e a desverticalização na cadeia de midstream 
301. A verticalização é a exploração econômica de dois ou mais elos de uma cadeia 

produtiva por uma mesma empresa. Esse tipo de arranjo empresarial é comum em indústrias de 
rede, nas quais a construção de duas infraestruturas para atender aos mesmos consumidores é 
inviável técnica ou economicamente. Trata-se, portanto, de possível arranjo empresarial com fins 
de redução de custos de transação e consequente ganhos de eficiência e valor para a companhia. 
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302. Na indústria do petróleo observam-se diferentes tipos de arranjos empresariais, de 
empresas especializadas em somente um elo da cadeia produtiva até empresas totalmente 
integradas (verticalizadas), que operam desde a exploração de poços de petróleo até o posto de 
combustível. 

303. Do ponto de vista concorrencial, a verticalização pode ser vantajosa em alguns 
mercados, mas não em outros. Por um lado, a integração vertical entre elos de uma cadeia 
produtiva pode trazer ganhos de eficiência e escala. Por outro, a concentração econômica 
decorrente da verticalização de atividades empresariais pode favorecer o poder de formação de 
preços por agentes dominantes, com consequente fechamento de mercado a concorrentes, de modo 
a lhes permitir lucros extraordinários, sem correspondente transferência de qualquer vantagem ao 
consumidor final. 

304. No que concerne ao acesso não discriminatório de terceiros a infraestruturas 
essenciais, o problema reside no fato de os operadores verticalizados terem poucos incentivos para 
fornecer acesso a terceiros de forma economicamente viável. Isso porque a concessão de acesso 
não discriminatório de sua infraestrutura a um novo agente pode implicar a perda de participação 
de mercado do grupo empresarial concedente e, por conseguinte, de receita nos mercados a 
jusante. 

305. Por essas características, a verticalização em atividades empresariais que possuem 
características de monopólio natural e infraestruturas essenciais em qualquer elo de sua cadeia 
produtiva demandam maior atenção dos órgãos reguladores e de defesa da concorrência.  

306. Arranjos desverticalizados têm motivação econômica natural para encontrar soluções 
para universalização do acesso a suas infraestruturas essenciais, enquanto os verticalizados 
tendem a priorizar o atendimento de suas próprias demandas operacionais em detrimento da de 
potenciais concorrentes. Contudo, a decisão de investimento de operadores desverticalizados tende 
a ser mais conservadora, em face das incertezas sobre demandas futuras.  

307. Em direção oposta, um grupo empresarial verticalizado, em geral, possui maior porte 
e, consequentemente, maior capacidade de investimento. Além disso, a construção de 
infraestruturas por grupos verticalizados, em regra, é feita para atender suas necessidades de 
transporte, o que pressupõe melhor previsibilidade de demanda futura pelo uso das instalações. 

308. Em suma, arranjos desverticalizados tendem a oferecer menor capacidade de 
investimento, porém demandam menor intervenção (regulação ex ante), enquanto arranjos 
verticalizados são usualmente mais agressivos no investimento em novas infraestruturas, mas 
demandam maior atuação estatal ex post para proteção do equilíbrio do mercado regulado. 

309. Punge consignar que há diferentes níveis de verticalização entre os elos de uma cadeia 
produtiva, conforme ilustra a Figura 19.  
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Figura 19 - Níveis de verticalização, separação ou unbundling 
 

 
Fonte: elaboração própria. 
310. Na chamada separação contábil exige-se a elaboração de demonstrações contábeis 

separadas para cada empresa do grupo, o que permite expor como os lucros são obtidos, revelando 
se o arranjo empresarial discrimina terceiros em seu favor. No entanto, essa abordagem apenas 
expõe discriminação relacionada a preços, o que limita a apuração de condutas anticompetitivas. 

311. Com a “separação jurídica”, atividades empresariais de elos distintos da cadeia devem 
ser exercidas por pessoas jurídicas diferentes, apesar de não haver vedação de fazerem parte do 
mesmo grupo empresarial (subsidiárias ou coligadas). Essa separação facilita identificar se o 
atendimento de empresas do grupo verticalizado e de demais concorrentes é isonômico.  

312. Na “separação societária” não há qualquer ingerência do carregador sobre o 
transportador que dispõe de liberdade orçamentária e operacional para atender o mercado da 
melhor forma e assim maximizar seu resultado empresarial. No entanto, a referida medida pode 
causar desincentivos ao investimento, além de aumento de custos em toda a cadeia devido à 
implementação de dupla margem de comercialização. 

313. Em suma, a definição do melhor nível de unbundling para otimização de um mercado 
regulado envolve um trade-off entre eficiência econômica e concentração de mercado. Se por um 
lado maior separação pode promover a concorrência e a utilização eficiente dos ativos, 
demandando menos atuação fiscalizatória e repressiva do órgão regulador, também pode inibir 
investimentos e formatações societárias que permitam economias de escala, além de gerar aumento 
de custos para implementação de medidas de separação. 

314. Na indústria do petróleo a desverticalização, separação ou unbundling no midstream 
está intimamente ligada ao acesso a terceiros a infraestruturas essenciais, visto que pode mitigar 
problemas concorrenciais relacionados à negativa de acesso a infraestruturas essenciais pelo 
agente dominante do segmento (abuso de poder dominante). 

315. Atualmente, o modelo de separação entre empresas que operam dutos e terminais 
aquaviários e outros agentes da cadeia impõe, por meio da Lei do Petróleo (art. 65), a separação 
jurídica entre Petrobras e Transpetro. No que diz respeito aos demais agentes, a regulação de 
dutos longos também impõe a desverticalização jurídica (art. 4º da RANP 35/2012). Já a regulação 
de terminais aquaviários não dispõe sobre o tema, o que mais uma vez denota a oportunidade de se 
promover a homogeneização da regulação vigente. 
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316. Em que pese existirem as citadas disposições legais e normativas, ainda não há um 
entendimento consensuado em termos do nível de unbundling adequado aos objetivos do processo 
de transição de mercado de refino em curso. 

317. Em manifestações recentes, a área técnica da ANP tem se posicionado a favor da 
separação societária entre operadores e demais agentes da cadeia, sobretudo nas manifestações no 
âmbito de processos de arrendamento de terminais aquaviários. Defende que para se promover a 
máxima utilização da capacidade dessas instalações, favorecer a concorrência na cadeia de 
distribuição e conferir tratamento isonômico aos usuários das áreas portuárias, deve-se afastar a 
indesejável prática de uso exclusivo ou restrito dessas instalações.  

318. Já o Cade entende que as consequências concorrenciais da verticalização entre refino e 
movimentação podem variar de acordo com o mercado geográfico, como por exemplo a existência 
de várias opções de transporte em uma mesma região. Nesse sentido, o Cade ressalta que não tem 
uma posição universal e estática sobre o unbundling relacionado a ativos de logística e refino 
(peça 41). 

319. Por seu turno, o MME anotou que o unbunbling societário é vedado pela Lei da 
Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) e para ser implementado, demandaria alteração legal 
(peça 37). 

320. A Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (Seae) do ME, por sua 
vez, registrou que a permissão ou vedação à verticalização devem sempre ser tratadas com cautela, 
e ter um propósito específico, visando ao aprimoramento do mercado. Daí a necessidade de 
constante atualização da regulação, em que pese haver argumentos em prol de sua perpetuidade, 
ainda que seja, em alguns casos, uma notória barreira (peça 42). 

321. Até o fim dos trabalhos da fiscalização não houve decisão sobre a exigência de 
separação entre operadores de terminais aquaviários e demais empresas que atuam no midstream 
da indústria do petróleo brasileira. 

322. Deve-se destacar que, embora não haja consenso quanto ao nível de separação 
necessário atualmente, a obrigação legal de separação jurídica da Transpetro e a ausência dessa 
previsão para os demais operadores logísticos de terminais aquaviários promove tratamento não 
isonômico no mercado de operadores logísticos. 

323. Por fim, enquanto não decidida, a questão vigente gera incerteza nos novos entrantes, 
visto que o mecanismo de separação interfere diretamente na formatação de grupos empresariais e 
seu planejamento de investimentos. 

324. No tópico seguinte, caso particular de verticalização no midstream da indústria do 
petróleo brasileira será objeto da reflexão, dada a sua importância para a ampliação do acesso a 
terceiros a infraestruturas essenciais.  

V.1.7. O papel da Transpetro na ampliação do acesso de terceiros a terminais aquaviários e 
dutos de transporte 

325. A história da Transpetro remete à publicação da Lei do Petróleo, que determinou, em 
seu art. 65, que fosse constituída pela Petrobras, empresa subsidiária para operar e construir seus 
dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás 
natural. Diante dessa necessidade foi criada a Transpetro, subsidiária integralmente controlada 
pela Petrobras. 

326. A criação da Transpetro teve o objetivo de promover a desconcentração da Petrobras 
na gestão sobre os ativos de transporte e movimentação existentes à época da edição da Lei do 
Petróleo, justamente para favorecer o desenvolvimento do mercado de mid e downstream. 
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327. No entanto, a existência de barreiras à entrada a novos agentes, mesmo depois da 
quebra do monopólio legal da Petrobras promovida pela Lei do Petróleo, impediu o 
desenvolvimento desse mercado. Como consequência, a Transpetro permaneceu por duas décadas 
operando de forma praticamente exclusiva às necessidades de transporte de sua controladora. 

328. Num contexto no qual, desde 2016, é crescente a demanda pela atividade de 
importação no Brasil, chama a atenção o fato de a dificuldade de acesso de terceiros a essa 
infraestrutura contrastar com relativa disponibilidade de espaço nos terminais aquaviários e dutos 
de transporte operados pela Transpetro. 

329. Conforme se verifica na Tabela 20, de um total de 24 terminais aquaviários, cerca de 
seis deles operaram com taxa de ocupação de berços de atracação próximas ou acima de 60% em 
2019. Esclarece-se que, com base na prática de mercado da Transpetro citada nas entrevistas 
realizadas na auditoria, a taxa de ocupação máxima recomendada para estruturas de atracação é 
de 70%. Acima desse percentual a formação de filas inviabilizaria a operação. Dessa forma, a 
baixa ocupação dos berços nos 18 terminais restantes aponta para a oportunidade para 
maximização do uso dessa infraestrutura. 

Tabela 20 - Taxa de ocupação de berços de atracação em terminais aquaviários operados 
pela Transpetro em 2019 

Terminal Taxa de Ocupação de Berços 
Média (%) 

Angra dos Reis 83% 
Mucuripe 76% 

São Sebastião 69% 
Rio Grande 64% 

Manaus 59% 
Santos 56% 

Madre de Deus 45% 
Ilha d'Água 42% 

São Luiz 40% 
Belém 36% 

Guamaré 35% 
Suape 31% 
Osório 29% 

São Francisco do Sul 28% 
Coari 27% 

Barra do Riacho 25% 
Vitória 25% 

Paranaguá 25% 
Niterói 22% 

Cabedelo 15% 
Ilha Redonda 14% 

Maceió 13% 
Norte Capixaba 10% 

Aracaju 9% 
Fonte: elaboração própria com base em dados da Transpetro (peça 43). 
330. De modo análogo, a Tabela 21 revela a taxa de utilização dos principais dutos de 

transporte operados pela Transpetro nos últimos cinco anos. Verifica-se a diminuição da utilização 
na maioria dos casos, com exceção do Opasc e de trechos do Oscan, ao que também se identifica 
possível subutilização de infraestrutura, especialmente no ano de 2019. 

Tabela 21 - Taxa de utilização de dutos operados pela Transpetro de 2015 a 2019 
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TUD (média anual) 
Duto Diâmetro Origem Destino 

2015 2016 2017 2018 2019 
Opasc 10 Repar TT Joinville 84% 75% 82% 89% 95% 
Osplan 24 TT São Sebastião TT Guararema 86% 64% 68% 59% 47% 
Osplan 18 Replan TT Guararema 57% 50% 62% 37% 46% 
Osplan 24 TT Guararema Replan 12% 17% 8% 13% 7% 
Osrio 16 Lorena TT Volta Redonda 69% 48% 49% 50% 43% 
Olapa 12 Repar TA Paranaguá 86% 66% 60% 51% 49% 
Osbra 20 Replan TT Ribeirão Preto 71% 65% 53% 47% 45% 
Orsub 10 TA Madre de Deus Ipiau 71% 67% 64% 41% 40% 
Orbel 18 Regap TT Campos Eliseos 14% 14% 1% 14% 12% 
Orbel 24 TT Campos Elíseos Regap 84% 77% 74% 74% 72% 
Osvol 10 TT Japeri TT Volta Redonda 3% 2% 1% 1% 2% 
Osvol 10 TT Japeri TT Volta Redonda 25% 10% 6% 4% 3% 
Oscan 16 TA Osório Refap 9% 8% 4% 11% 10% 
Oscan 16 TA Osório Refap 86% 80% 83% 73% 72% 
Oscan 22 TA Osório Refap 61% 49% 44% 45% 45% 

Fonte: elaboração própria com base em dados fornecidos pela Transpetro (peça 44). 
331. Por certo, há que se considerar como possíveis justificativas dessa baixa utilização as 

limitações operacionais e regulatórias consignadas nos subitens precedentes. Também o fato de o 
crescimento das importações por terceiros no Brasil ser bastante recente, somente possível a partir 
da política de preços com paridade internacional adotada com o reposicionamento estratégico da 
Petrobras, em 2016. Assim, tanto as disposições regulatórias como a fiscalização da ANP só 
puderam ser postas à prova recentemente.   

332. A reflexão que ora se propõe é quanto à melhor forma de reverter tais limitações de 
modo a permitir maior utilização dessa infraestrutura essencial, contribuindo assim ao atingimento 
dos objetivos do processo de transição do refino. Grande parte dos riscos para formação de um 
mercado competitivo identificados neste relatório de fiscalização poderiam ser mitigados a partir 
de um maior compromisso da Transpetro na universalização do acesso às infraestruturas por ela 
operadas.  

333. Em seu planejamento estratégico para o horizonte 2040 a Transpetro divulgou as 
seguintes estratégias de negócio:  

Permanecer na operação dos ativos logísticos envolvidos no plano de desinvestimento da 
Petrobras, agregando valor ao negócio por meio de soluções logísticas com níveis de serviço 
competitivos. 

Comercializar soluções de transporte e logística adequadas às necessidades do mercado por 
meio da diversificação e gestão ativa de portfólio de serviços e excelência operacional. 

Desenvolver cultura e competências comerciais para um ambiente competitivo, multicliente, 
multimodal, em busca de soluções inovadoras. 

Comercializar soluções logísticas para o segmento de upstream, com foco no escoamento e 
suporte da produção de petróleo offshore. 

Comercializar serviços para escoamento do gás do Pré-Sal e operação de Terminais de GNL. 
TRANSPETRO (2019a) (grifos nossos) 

334. Em um juízo preliminar, revela-se alentador aos objetivos da transição do refino que o 
principal operador logístico brasileiro intencione adequar sua estratégia de atuação à nova 
realidade competitiva que se avizinha. Por certo, o desenvolvimento de cultura e competências 
comerciais para um ambiente competitivo, multicliente, multimodal para o oferecimento soluções 
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inovadoras e diversificadas, com níveis de serviço competitivos e adequados às necessidades do 
mercado teria efeito positivo na ampliação de acesso de terceiros à infraestrutura operada pela 
empresa. 

335. Nada obstante, como subsidiária integral da Petrobras, a Transpetro informou à equipe 
de auditoria que “está sujeita aos preceitos de investimentos do grupo econômico e, portanto, 
possui limitações impostas pela controladora, incluindo a identificação, avaliação e execução de 
investimentos”. Acrescentou que “concilia os interesses empresariais da Petrobras com as 
demandas pela prestação de serviços para outras empresas, atendendo rigorosamente as políticas 
de transações com partes relacionadas, bem como aos requisitos legais e regulatórios do setor” 
(peça 45). 

336. Assim, não resta claro como a empresa irá conciliar seus objetivos estratégicos às 
diretrizes de sua controladora, de modo a ampliar o acesso de outros agentes de mercado à 
infraestrutura por ela operada. Tampouco identificaram-se discussões acerca do papel da 
Transpetro no âmbito da Iniciativa Abastece Brasil ou nas entrevistas realizadas na presente 
fiscalização.    

337. A falta de discussão acerca da participação da Transpetro no cerne das ações da 
Iniciativa Abastece Brasil para transição ao novo mercado de refino chama atenção em face do 
alinhamento que se identifica entre o planejamento estratégico da empresa, as diretrizes do 
processo de transição dadas pela RNCPE 15/2017 e RCNPE 12/2019 e o compromisso público por 
ela própria divulgado em sua carta de governança de 2019, transcrito a seguir: 

A Transpetro poderá ter suas atividades orientadas pela Petrobras, de modo a contribuir 
para o interesse público que justificou a sua criação, visando ao atendimento do objetivo da 
política energética nacional previsto no art. 1º, inciso V, da lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
desde que: (i) estejam alinhadas com as leis nº 9.478/97 e nº 13.303/16; (ii) sejam compatíveis com 
seu objeto social; (iii) não coloquem em risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira; (iv) 
sejam formalizadas e definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio 
ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-lo, observada a ampla 
publicidade desses instrumentos; e (v) tiverem custo e receitas discriminados e divulgados de forma 
transparente, inclusive no plano contábil. (TRANSPETRO, 2019b) (grifos nossos) 

338. Se a empresa poderá ter suas atividades orientadas pela Petrobras (em última instância 
pelo Governo Federal, na qualidade de seu acionista controlador) para atendimento a interesse 
público previsto no art. 1º, inciso V da Lei do Petróleo (mesmo dispositivo que orienta os objetivos 
das ações de transição coordenadas pela iniciativa Abastece Brasil), desde que alinhados com a 
Lei do Petróleo e Lei das Estatais, em compatibilidade com seu objeto social (transporte de 
combustíveis) e não coloquem em risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira 
(alinhamento ao plano estratégico), não se identificam óbices para que se discuta no âmbito do 
Abastece Brasil acerca da possibilidade de orientação da Transpetro no sentido de ampliar o 
acesso de terceiros à infraestrutura por ela operada, desde que formalizados conforme 
determinação legal.    

339. A título de analogia, ressalvadas as diferenças entre os mercados, após reflexões sobre 
o papel dos transportadores no mercado de gás natural, estabeleceu-se como diretriz estratégica 
para desenvolvimento do mercado, no âmbito da RCNPE 10/2016 (CNPE, 2016), a promoção da 
independência comercial e operacional dos transportadores (art. 2º, inciso V). No mesmo sentido a 
RCNPE 16/2019 (CNPE, 2019) estabeleceu que a transição para o mercado concorrencial de gás 
natural deverá ocorrer de forma coordenada, de modo a promover a independência dos 
transportadores, eliminando potenciais conflitos de interesse e garantindo que os serviços de 
transporte sejam ofertados de forma ampla e não discriminatória (art. 2º, inciso II). 
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340. Dessa forma, conclui-se que uma melhor definição do papel da Transpetro como agente 
dominante no mercado pode mitigar sobremaneira os cenários de riscos à garantia do 
abastecimento e à competitividade nos mercados resultantes dos desinvestimentos dos ativos de 
refino e logística associada da Petrobras apontados no primeiro achado de auditoria. 

V.2. Formação de preços e concorrência 
341. Nesta seção, tratou-se de analisar em que medida a regulamentação referente à 

formação e transparência de preços, bem assim defesa da concorrência, favorece a promoção da 
livre concorrência e a proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, em atendimento 
aos objetivos insculpidos na Lei do Petróleo. 

342. Nesse sentido, as análises executadas ao longo da auditoria indicam que a regulação se 
coaduna ao objetivo de promoção da livre concorrência. Todavia, os instrumentos regulatórios 
institucionalizados não se destinam a garantir a proteção dos interesses dos consumidores quanto 
a preço de forma direta e imediata. 

V.2.1. Evolução da política de preços de combustíveis da Petrobras e a TPC 1/2018 
343. O preço de uma commodity global, como é o caso do petróleo e seus subprodutos, em 

um mercado de livre concorrência entre produtores e importadores, tende a convergir para o 
denominado Preço de Paridade Internacional (PPI), o qual, em países importadores líquidos de 
derivados, como é o caso do Brasil, corresponde à paridade de importação. 

344. Segundo BCG (2018) e PLURAL/LEGGIO (2019), a segurança quanto à precificação 
de combustíveis a mercado é um dos fatores-chave para o aumento da competitividade no setor. A 
concentração histórica no elo do refino na Petrobras e seu consequente poder de formação de 
preços resultou (e resulta) em prejuízo à previsibilidade necessária para atração de investidores 
privados no segmento e na atividade de importação, tendo em vista que a política de preços com 
base no PPI vem sendo executada de forma consistente apenas recentemente pela estatal. Em 
geral, variações de preço por motivações exógenas ao mercado, decorrentes de intervenções 
governamentais, geram incertezas, desestimulam investimentos e prejudicam a consolidação da 
concorrência no médio e longo prazo. 

345. Anteriormente à publicação da Lei 9.478/1997, os preços dos combustíveis no Brasil 
eram fixados por atos do Estado. A Lei do Petróleo regulamentou a abertura do setor introduzida 
pela Emenda Constitucional 9/1995 e previu período de transição para a liberação do mercado, 
durante o qual os preços dos combustíveis passaram a ser estabelecidos por portarias 
interministeriais. Desse modo, desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em 
toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e demais derivados de petróleo. 

346. A mesma lei definiu a promoção da livre concorrência e a proteção dos interesses dos 
consumidores quanto a preço como objetivos da política energética nacional, estabelecendo 
também que essa proteção dos consumidores deve ser considerada pela ANP, juntamente com a 
garantia do abastecimento, quando da implementação da política nacional de petróleo, gás natural 
e biocombustíveis (arts. 1º, incisos III e IX, e 8º).  

347. Pela conjugação desses ditames legais e ponderação dos princípios e objetivos neles 
dispostos, vige o entendimento de que não cabe ao Estado controle direto sobre preços ou 
quantidades de produtos, devendo suas atribuições de garantia do abastecimento e proteção dos 
interesses dos consumidores ser exercidas por meio da proteção do processo competitivo nos 
mercados. 

348. Nesse sentido, os preços dos combustíveis ao consumidor final variam livremente como 
consequência dos preços do petróleo no mercado internacional, dos preços dos derivados 
praticados pelos fornecedores primários, dos tributos federais e estaduais incidentes ao longo da 
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cadeia, dos custos e despesas operacionais de cada empresa, dos biocombustíveis adicionados ao 
diesel e à gasolina e das margens de distribuição e de revenda, não havendo qualquer tipo de 
tabelamento ou fixação de valores mínimos e máximos, tampouco exigência de autorização oficial 
prévia para a prática de reajustes.  

349. No entanto, conforme será demonstrado a seguir, historicamente, os preços praticados 
no País, tanto referentes ao GLP, quanto à gasolina e óleo diesel, não refletiram fielmente esse 
regime de precificação a mercado, inobstante a liberalização vigente no setor desde 2002. 

350. A RCNPE 4/2005 (CNPE, 2005) estabeleceu regime de preços diferenciados e 
inferiores para o GLP destinado ao uso doméstico e acondicionado em recipientes até 13 kg (P-
13), com vistas a amenizar o elevado impacto social decorrente de sua aquisição pela população 
de menor poder aquisitivo e a contribuir para a universalização do seu acesso em substituição a 
outros insumos para cocção, como a lenha, por exemplo. Segundo COMBUSTÍVEL BRASIL 
(2017b), contudo, essa prática de preços diferenciados já era, na prática, realizada pela Petrobras 
desde 2002. 

351. Somente em 2017 a Petrobras deu início à alteração na política de preços para o P-13, 
a qual passou a acompanhar flutuações no mercado internacional, por meio de reajustes mensais 
baseados na média de cotações para butano e propano acrescida de uma margem. O Gráfico 12 
demonstra a prática de preços descolados das variações internacionais para o P-13 até 2017, 
quando houve a mudança na política de precificação. 

Gráfico 12 - Preços GLP P-13 2002-2019 
 

 
Fonte: ANP (2019c). 
352. A problemática da precificação diferenciada para o P-13 e seus efeitos deletérios para 

o desenvolvimento de um mercado competitivo para esse derivado, pelo desestímulo a 
investimentos privados e à entrada de novos agentes, ganharam destaque no âmbito do então 
Combustível Brasil e do CT-CB. O Comitê definiu como uma de suas prioridades a revogação da 
RCNPE 4/2005, reforçando a ideia de que quaisquer benefícios ou incentivos governamentais 
deveriam ser implementados via orçamento público (COMBUSTÍVEL BRASIL, 2017a e 2017b). 
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353. Nesse sentido, o regime de preços diferenciados para o GLP P-13 foi revogado pela 
RCNPE 17/2019 (CNPE, 2019d) e vigeu oficialmente até início de 2020. 

354. No tocante à gasolina e ao óleo diesel, o que se observou até 2016, conforme 
demonstrado na Figura 22, adiante, foi uma política de administração de preços internos em 
assimetria com o mercado externo, na forma de paridade internacional com convergência de longo 
prazo. Em 2016, todavia, a estatal tornou pública sua nova política de preços para esses derivados, 
fundamentada no alinhamento de curto prazo ao mercado internacional, com reajustes, 
inicialmente mensais, passando para variações até mesmo diárias em meados de 2017 
(PETROBRAS, 2016a). 

355. Todavia, o período em que essa política foi adotada coincidiu com uma escalada na 
cotação do dólar e do barril do petróleo, o que provocou, mediante transmissão de reajustes ao 
longo da cadeia, aumentos expressivos nos preços de revenda ao consumidor final em curto 
intervalo de tempo. A conjugação desses fatos culminou, em maio de 2018, na greve dos 
caminhoneiros, movimento que, entre outras reivindicações, contestou o modelo de formação de 
preços em simetria com o mercado internacional que vinha sendo praticado pela Petrobras. 

356. Na esteira desses acontecimentos e paralelamente às medidas governamentais 
emergidas como resposta ao movimento grevista, como a concessão de subvenção econômica à 
comercialização de óleo diesel no mercado nacional (Medida Provisória 838/2018, convertida na 
Lei 13.723/2018), a ANP deu início à Tomada Pública de Contribuições (TPC) 1/2018, com o 
objetivo de coletar sugestões, opiniões, dados e informações sobre a conveniência e oportunidade 
de se estabelecer, via regulação, periodicidade mínima para os reajustes dos preços dos 
combustíveis. A Figura 20 abaixo posiciona a TPC no contexto da evolução das políticas de preços 
para gasolina e diesel praticadas pela Petrobras. 

Figura 20 - Evolução da política de preços da Petrobras e a TPC 1/2018 

  
Fonte: ANP (2018b). 
357. À época, os argumentos apresentados para a realização da TPC explicitaram que 

eventual definição de periodicidade mínima para reajustamento de preços não tinha por objetivo, 
sob qualquer hipótese, interferir indevidamente em sua formação, que continuaria livre. 
Entretanto, a elevada concentração no mercado de refino brasileiro, que distorce e desequilibra o 
mercado, poderia justificar tratamento regulatório específico e excepcional. Além disso, 
considerou-se que flutuações bruscas nos preços internos dos derivados, possíveis dada a 
inexistência de mecanismo fiscal de suavização de oscilações, poderiam gerar incertezas, 
insegurança e instabilidade para os agentes e consumidores finais. (ANP, 2018b). 

358. No entanto, as contribuições recebidas durante a TCP, além de enfatizarem a aparente 
ilegalidade da medida e seu potencial de provocar insegurança jurídica no mercado, 
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demonstraram, como se observa na Tabela 22 abaixo, inconteste posicionamento em desfavor de 
medidas intervencionistas, relacionadas à implementação de mecanismos de reajuste de preços, 
como gatilhos ou periodicidades, em clara reafirmação dos princípios da promoção da livre 
iniciativa e da competitividade do mercado.  

Tabela 22 - Priorização das alternativas referente à questão da precificação dos 
combustíveis 

Alternativas Grau de importância (%) Ordem de prioridade 

Não estabelecer periodicidade de reajuste 32 1º 

Não permitir a divulgação antecipada do reajuste 23,5 2º 

Estabelecer mecanismos de transparência na formação 
de preços 15,3 3º 

Estabelecer mecanismos tributários de amortização 12,2 4º 

Estabelecer "gatilho" para o reajuste 6,2 5º 

Estabelecer "gatilho" e periodicidade combinados 6,2 5º 

Estabelecer periodicidade mínima de reajuste 4,7 6º 

Fonte: ANP (2018b) 
359. Consoante a então Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do 

Ministério da Fazenda (Sefel/MF): 
Nesse contexto, uma medida regulatória menos intervencionista, e possivelmente mais eficaz, 

seria exigir dos agentes de mercado ampla transparência na sua política de fixação de preços, 
divulgando os parâmetros considerados na sua composição, aplicado a todos os segmentos da 
cadeia. Com regras de transparência na política de preços, os importadores poderiam identificar 
claramente quando agentes de mercados estariam se desviando da regra de preços, podendo 
ajustar suas estratégias comerciais no curto e longo prazo para atuar no mercado de maneira mais 
competitiva. Além disso, conforme o caso, seria mais fácil apontar eventuais manipulações de 
preços para fins de deslocamento de concorrentes. (...) 

A SEFEL/MF opina pela necessidade de aumento da transparência na formação dos preços 
dos combustíveis por parte dos agentes como a chave para mitigar as distorções atualmente 
presentes. Nesse caso, a ANP poderia editar resolução com os requisitos mínimos aos quais deva 
ser dada transparência, tais como: fórmula, variáveis utilizadas, margens, pontos onde os preços 
são praticados, critérios de publicidade, entre outros. (SEFEL, 2018, p. 3). 

360. A TPC concluiu, então, pela não definição de qualquer periodicidade mínima para 
reajustes dos preços dos combustíveis no produtor ou demais elos da cadeia de abastecimento, bem 
como pela inadequação da fixação de períodos fixos de reajuste por parte dos agentes, ou, ainda, 
sua divulgação antecipada. Alternativamente, recomendou que a ANP viabilizasse regulação 
estabelecendo mecanismos de aumento da transparência na formação dos preços dos combustíveis. 
(ANP, 2018b). 

V.2.2. A Resolução ANP 795/2019 e o aumento da transparência nos preços 
361. Em linha com essas recomendações, a ANP realizou as Consultas e Audiências 

Públicas 20/2018 e 4/2019, que culminaram na RANP 795/2019 (ANP, 2019b). 
362. Conforme a ANP (2018c e 2018d), o objetivo dessa regulação foi aumentar a 

transparência no processo de formação de preços para os órgãos públicos e, de maneira seletiva, 
para o público em geral, sopesando os benefícios e riscos potenciais à concorrência e as 
características estruturais e comportamentais de cada segmento da cadeia, sem limitar a adoção 
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de qualquer patamar de preços ou periodicidade de reajuste e se preservando, integralmente, o 
regime de não intervenção e livre precificação dos combustíveis. O resultado esperado foi reduzir 
assimetrias, beneficiando os agentes com maior disponibilidade de informação, bem assim 
contribuir para a inteligência do mercado, favorecendo a detecção de indícios de condutas 
anticompetitivas. As principais disposições da resolução encontram-se esquematizadas na Figura 
21 abaixo. 

Figura 21 - Resolução ANP 795/2019 

 
Fonte: elaboração própria, a partir da RANP 795/2019. 
363. As principais inovações trazidas pela resolução em tela dizem respeito à transparência 

dos preços praticados na etapa de fornecimento primário, pela publicização dos preços de venda 
por produtores e importadores, e ao processo de homologação, pela ANP, dos contratos de 
fornecimento. 

364. Os contratos de fornecimento são instrumentos celebrados entre os produtores – 
atualmente a Petrobras, majoritariamente – e distribuidores, por meio dos quais se operacionaliza 
grande parte do suprimento regular de derivados ao mercado. Caracterizam-se por serem 
essencialmente privados e livres (não há modelos ou cláusulas padrão), mas se sujeitam à 
regulação pela ANP, a quem compete homologá-los previamente. 

365. Conquanto esses contratos já se submetessem ao crivo do órgão regulador 
anteriormente à RANP 795/2019, esse processo tinha como foco apenas a garantia do 
abastecimento. A partir da novel regulação, conforme demonstrado na Figura 22 abaixo, a 
homologação de contratos pela ANP passou a considerar também aspectos concorrenciais.  

Figura 22 - Homologação de contratos de fornecimento 
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Fonte: elaboração própria, a partir das RANPs 58/2014, 49/2016 e 795/2019. 
366. Nesse sentido, merece destaque a obrigatoriedade da cláusula de preço, que impõe que 

os preços, livremente pactuados entre as partes, acompanhados de suas respectivas condições de 
formação e reajuste, estejam expressamente dispostos no instrumento. Essa exigência tem o intuito 
de reduzir assimetrias de informação e prevenir condutas unilaterais em favor do agente refinador 
com poder de mercado. 

367. Outro aspecto relevante é a ênfase na promoção da livre concorrência do processo de 
homologação, em que se busca identificar, caso a caso, condições contratuais contendo elementos 
potencialmente anticompetitivos, que possibilitem discriminação desarrazoada de preço, recusa de 
fornecimento ou outras condutas consideradas danosas à concorrência, como prazos de vigência 
demasiado longos ou elevados níveis de volumes compromissados. 

368. Ressalta-se também a vedação às denominadas cláusulas de destino, que são aquelas 
por meio das quais os refinadores, usualmente com poder de mercado, impedem ou restringem, de 
alguma forma, a revenda de determinado produto pelo seu comprador (distribuidores), por 
exemplo, limitando o território, determinando o volume máximo, ou definindo o uso a ser dado ao 
produto. Do ponto de vista concorrencial, seu uso permite ao fornecedor suprir diferentes clientes, 
localizados em distâncias distintas, a preços diferenciados. 

369. Segundo a ANP (peça 46), essa vedação encontra respaldo em experiências 
internacionais e visa a assegurar ao adquirente a comercialização do produto adquirido para 
quaisquer interessados, bem como impedir a discriminação desarrazoada de preços pelo refinador, 
potencialmente deletéria à concorrência – por exemplo, uma redução de preços em certa 
localidade para dificultar a contestação daquele mercado. Pela não restrição ao número de 
ofertantes ou à circulação do produto, aumenta-se, por conseguinte, o volume ofertado e a 
competitividade do mercado. 

370. O papel da homologação dos contratos de fornecimento pela ANP como instrumento 
para promoção e defesa da competitividade do mercado de combustíveis ganhou relevância após a 
redução da participação da Petrobras no segmento de distribuição, que aumentou a complexidade 
das interações entre os agentes econômicos e passou a demandar atuação da agência em possíveis 
resoluções de conflito (COMBUSTÍVEL BRASIL, 2018a). Segundo a ANP:  

No que tange à relação do agente dominante com os seus clientes – os distribuidores –, o 
desequilíbrio de forças também gera consequências negativas. Nos últimos anos, as alterações dos 
modelos contratuais e os impasses resultantes fizeram os distribuidores solicitarem a ação da 
agência reguladora como mediadora. Certos contratos que já vigoraram permitiam, por exemplo, a 
prática de descontos pontuais oferecidos de forma não isonômica. Em outra situação, a minuta de 
contrato apresentada pelo agente dominante, que historicamente não previa condições de preço, 
passou a contar com metas volumétricas de retirada de produtos por parte dos clientes. Em síntese, 
os clientes se comprometeriam a comprar determinados volumes sem saber o preço que pagariam, 
deixando a precificação nas mãos do fornecedor dominante (ANP, 2019a). 

371. A partir dos desinvestimentos no refino e multiplicação do número de produtores, é de 
se esperar que a complexidade desse processo aumente, uma vez que, potencialmente, cada 
refinador poderá celebrar contratos de fornecimento com todos os distribuidores, ampliando as 
possibilidades de conformações contratuais. 

372. Outra medida em favor da transparência de preços dos combustíveis adotada pela 
ANP, a par das disposições contidas na RANP 795/2019, foi a publicação semanal, pela agência, 
de preços de referência da paridade de importação em diferentes polos do território brasileiro, 
baseados em levantamentos realizados por agência de precificação internacional (SP Global 
Platts). Embora não sejam mandatórios e sirvam apenas para fins de informação aos agentes 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67976480.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 003.245/2020-9 

70 

econômicos, servem como mais uma medida com vistas a reduzir assimetrias e incertezas do 
mercado e da sociedade. 

373. Vê-se, portanto, que o Governo Federal, notadamente a ANP, vem atuando, pela via 
regulatória, com o objetivo de promover a livre concorrência no mercado de combustíveis, 
mediante redução de distorções e assimetrias de informação. 

V.2.3. Atuação antitruste e defesa da concorrência 
374. Outra via de ação governamental relevante para a transição ao novo mercado de 

downstream perpassa a atuação antitruste realizada pelo Cade, no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência (SBDC). 

375. A Lei do Petróleo (art. 10) esclarece a divisão de papéis entre a ANP e o Cade, 
cabendo a este a apuração e avaliação de problemas concorrenciais. Assim, a agência, no 
exercício de suas atribuições, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar indício de 
infração à ordem econômica, deverá comunicá-lo ao Conselho, a fim de que sejam adotadas as 
providências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente. 

376. Conforme esclarecido pelo Cade (peça 41), a atuação antitruste desenvolve-se, 
basicamente, de duas formas: uma relativa ao controle de estruturas, via análise de atos de 
concentração, de caráter preventivo e ex ante, e outra que busca reprimir infrações à ordem 
econômica, por meio do chamado controle de condutas, realizada ex post facto. 

377. No caso concreto da transição para o novo mercado downstream, as análises dos atos 
de concentração, ex ante, dar-se-ão após a fase do Signing correspondente a cada ativo 
desinvestido e terão por objetivo avaliar em que medida cada operação poderá potencialmente 
gerar efeitos negativos à concorrência no cenário pós desinvestimento. Nesse contexto, 
identificados riscos potenciais ao mercado, o órgão antitruste poderá reprovar a operação ou, 
alternativamente, negociar com as partes ou lhes impor restrições. 

378. Segundo o Cade (peça 41), a Autarquia dispõe dos instrumentos necessários para 
mapear os potenciais riscos concorrenciais resultantes das operações de desinvestimento de cada 
refinaria e pode efetivamente adotar medidas ex ante para sua mitigação. 

379. Nesse particular, impende salientar, que, nas análises dos atos de concentração a 
serem procedidas pelo Cade, a conformação de mercado que se desenhará a partir do 
desinvestimento de cada ativo será avaliada tomando-se como base a configuração vigente no 
momento imediatamente anterior à operação, e não em relação a um cenário idealizado ou 
almejado de concorrência. Em outras palavras, embora o resultado líquido esperado seja redução 
do grau de concentração do mercado, não há garantias quanto ao grau de desconcentração que 
será efetivamente alcançado. A razão disso é que não cabe ao Cade reestruturar ou determinar a 
reestruturação do mercado a sua livre escolha, a fim de o moldar a uma conformação pré-
concebida, ainda que mais desejada e benéfica para o consumidor ou do ponto de vista 
concorrencial. 

380. Ademais, as análises levarão em conta os efeitos líquidos resultantes das operações, 
isto é, as eficiências e benefícios de cada operação ponderados vis-à-vis seus potenciais prejuízos 
ao bem-estar dos consumidores. Segundo o Cade (peça 41), a transferência relevante de benefícios 
aos consumidores é componente necessário nessa avaliação. 

381. Após as análises dos atos de concentração, a defesa da concorrência no novo mercado 
de dowstream poderá se materializar ainda pela via do controle de condutas ex post, de ofício ou 
por provocação externa decorrente de notificação da ANP ou outro agente econômico, por 
exemplo. 
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382. Entretanto, novamente se destaca que, sob a ótica da defesa da concorrência, apenas 
condutas unilaterais abusivas e que produzem efeitos líquidos negativos no mercado, ou seja, 
condutas cujos efeitos anticompetitivos não sejam suficientemente compensados por possíveis 
benefícios ou eficiências aos consumidores, podem ser consideradas ilícitas e passíveis de 
condenação e sanção pelo órgão antitruste. 

383. Ressalta-se também que, conforme se depreende da Lei 12.529/2011, a prática de 
aumento de preços ou lucros, quaisquer que sejam sua magnitude, não pode ser considerada, por si 
só, conduta anticompetitiva ou infração à ordem econômica. Sob a perspectiva concorrencial, 
preço é variável resultante da interação advinda do mercado e, desse modo, eventual abusividade 
não reside no valor do preço ou margem em si, mas nos atos que eventualmente levaram à 
condição de um ou mais agentes conseguirem impor determinado preço (alto) ao mercado. 

384. Esse aspecto torna-se particularmente relevante tendo em vista o risco já relatado de 
formação de monopólios regionais após os desinvestimentos no refino. Consoante esclarecido pelo 
Cade (peça 41), tal situação, sob a ótica da defesa da concorrência, não configuraria, per se, 
problema ou empecilho aos desinvestimentos ou ainda conduta anticompetitiva, uma vez que a 
legislação concorrencial brasileira não visa à punição do poder econômico em si, mas tão somente 
o seu abuso que resulte, ainda que potencialmente, em prejuízo à competição e aos consumidores. 

385. Relativamente ao poder de formação de preços na perspectiva de configurações 
monopolísticas no novo mercado de refino, convém ainda salientar que, segundo a ANP (peça 46), 
ainda que se afigure a possibilidade de formação de monopólios regionais, o poder de mercado dos 
incumbentes no segmento de refino não é absoluto na definição dos preços, uma vez que a 
capacidade de contestação do mercado, sobretudo pelos importadores, serve como baliza para 
disciplinar o próprio comportamento dos refinadores. 

386. Assim, como os importadores realizam suas operações com base na paridade de 
importação, esse preço acaba funcionando como um limite acima do qual os produtores, 
potencialmente, passarão a ter seus mercados contestados, a exemplo do que ocorreu após a 
mudança na política de preços de Petrobras, quando paulatinamente se observou crescimento 
expressivo das importações realizadas por agentes privados. 

V.2.4. Análise sobre a regulação de preço e concorrência 
387. Por todos os aspectos antes relatados, vê-se, portanto, que o arcabouço regulatório 

afeto à formação e transparência de preços e defesa da concorrência mostra-se em linha com o 
objetivo de promoção da livre concorrência insculpido na Lei do Petróleo. Todavia, entende-se que 
ele não se destina a garantir a proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço de forma 
direta e imediata. 

388. De início, aponta-se que a regulação vigente é fruto da própria evolução do mercado, 
que vem consolidando, notadamente a partir de 2016, o regime de não intervenção e liberdade nos 
preços dos combustíveis disciplinado na lei e vigente desde 2002. Nesse sentido, além de refletir 
essa evolução, a regulação acaba por ratificá-la, servindo de instrumento para correção de 
distorções e eliminação (ou redução) de assimetrias e barreiras que desestimulam investimentos 
privados e dificultam a entrada de novos players no setor. 

389. A presença histórica de um agente monopolista estatal no elo do fornecimento primário 
e o desalinhamento dos preços ao mercado internacional que vigorou até período recente 
constituíram empecilhos ao desenvolvimento da competitividade no mercado de combustíveis 
brasileiro. Apenas a partir da mudança na estratégia de precificação de combustíveis 
implementada pela Petrobras, somada à sinalização de redução de sua participação no setor, 
possibilitou-se, de fato, que esse mercado ganhasse novas perspectivas concorrenciais, inclusive 
sob a ótica regulatória. 
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390. A revogação do regime de preços diferenciados para o GLP P-13, emergida no âmbito 
do Abastece Brasil, e o processo de elaboração da RANP 795/2019, desde a TPC 1/2018 até as 
consultas públicas, reforçam o posicionamento de que não cabe ao Estado atuar sobre ou regular 
diretamente os preços dos combustíveis praticados no mercado, devendo sua atuação conformar-se 
aos princípios da não intervenção e da livre concorrência. 

391. Como consequência positiva dessa evolução regulatória, aponta-se aumento da 
percepção e segurança dos agentes econômicos, pelo lado da oferta, quanto à garantia das 
condições de precificação a mercado, essenciais, conforme já relatado, para a atração de 
investimentos, a diversificação de players e a competitividade no setor. 

392. Em contraposição, e como corolário mesmo desses aspectos, tem-se que a proteção dos 
interesses dos consumidores quanto a preço pela regulação se dá de forma indireta, tendo em vista 
que seus instrumentos, a exemplo das medidas para aumento da transparência e defesa da 
concorrência, não incidem diretamente sobre os preços dos combustíveis, pelo estabelecimento de 
valores ou margens máximos, mas sim sobre as estruturas e condições do mercado que 
influenciam, indiretamente, a sua formação.  

393. Sob a ótica da defesa da concorrência, o preço de determinado produto, qualquer que 
seja sua magnitude, resulta das condições de interação vigentes, em determinado momento, entre 
os agentes no mercado.  

394. Desse modo, a proteção dos interesses dos consumidores é perseguida como 
consequência e reflexo de outras formas de atuação regulatória, via proteção do processo 
competitivo dos mercados, redução das assimetrias de informação quanto aos preços praticados 
pelos agentes e controle e monitoramento de condutas potencialmente danosas à competividade, 
com vistas a coibir práticas abusivas, mitigar riscos à concorrência e favorecer a rivalidade. 

395. Nesse cenário, espera-se que a livre precificação no mercado após os desinvestimentos, 
em que atuarão vários agentes, refinadores e importadores, leve a uma situação em que os preços, 
nos diferentes polos de fornecimento, reflitam verdadeiramente os custos logísticos e outros 
incidentes sobre os fluxos de suprimento, tanto maiores quanto menor a sua eficiência. 

396. Como consequência, é possível haver diferenciais de preços entre regiões, 
potencialmente relevantes em localizações remotas e de difícil acesso, as quais podem vir a 
experimentar elevação acentuada nos valores praticados em seus mercados, gerando custos 
adicionais para os consumidores no curto prazo e risco de insatisfação social. 

397. Outro aspecto a se ressaltar é que o arcabouço vigente, seja afeto à atuação 
preventivo-regulatória da ANP ou repressiva do Cade, não é capaz de produzir soluções imediatas 
no ambiente regulado. Bem ao contrário, seus resultados são fruto de processo tecnicamente 
complexo, que demanda um tempo natural para se desenvolver e envolve análise, caso a caso, das 
diversas condições que confluem para ocorrência de determinada situação no mercado. 

398. Nesse ponto, adiciona ao risco de descontentamento social o descompasso entre o 
timing natural para a implementação e produção de efeitos da atuação regulatória e as 
expectativas dos consumidores, tendentes à urgência e ao imediatismo, quanto à resolução de 
situações e conflitos relacionados às suas percepções acerca das condições concorrenciais do 
mercado. 

399. Ressalta-se também que a ausência de mecanismos fiscais, como tributos ou fundos 
estabilizadores, para amortecimento da volatilidade intrínseca ao funcionamento normal do 
mercado, decorrente principalmente de variações de câmbio e do preço da commodity, expõe os 
consumidores brasileiros às flutuações do mercado, sujeitando-os a alta frequência de reajustes e 
elevação nos preços dos combustíveis, o que de igual forma agrava o risco de insatisfação social. 
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400. Esse aspecto foi destacado à época da TPC 1/2018, no contexto da greve dos 
caminhoneiros, quando se ponderou que flutuações bruscas nos preços internos dos derivados, 
possíveis dada a inexistência de mecanismo fiscal de suavização de oscilações, poderiam gerar 
incertezas, insegurança e instabilidade para os agentes e consumidores finais. 

401. Trata-se de matéria que extrapola o alcance da regulação em seu sentido estrito, 
cabendo aos órgãos formuladores de política energética e tributária esse tipo de iniciativa, 
devendo-se atentar, contudo, que o recurso a esse tipo de medida deve sopesar eventuais benefícios 
advindos de maior estabilidade de preços no mercado doméstico com suas consequências 
redistributivas e impactos, diretos e indiretos, nas finanças públicas. 

402. O consumidor brasileiro foi historicamente habituado a uma política de preços 
caracterizada por forte intervenção estatal e carece de perspectiva de mercado. Nesse diapasão, 
aponta-se que a expectativa de modicidade e estabilidade nos preços por parte dos consumidores 
mostra-se potencialmente conflitante com a liberdade e a volatilidade inerentes ao regime de 
precificação livre a mercado – o episódio da greve dos caminhoneiros de 2018 é um exemplo de 
como essa insatisfação social pode se materializar. 

403. A depender da intensidade desses conflitos sociais e seus reflexos no âmbito político, 
alerta-se ainda sobre risco de que pressões setoriais ou por grupos de interesse resultem em 
intervenções governamentais futuras, o que poderia gerar incertezas no mercado e comprometer a 
atração de investimentos, a promoção da competitividade e o próprio êxito da transição para o 
novo mercado de refino. 

404. Segundo a ANP (peça 46), não se deve esperar que o segmento de refino caminhe para 
uma estrutura semelhante ao modelo de concorrência perfeita, no qual inúmeros agentes, com 
baixo poder de mercado, atuem no mesmo mercado relevante, tendo em vista particularidades 
desse segmento, como existência de economias de escala. 

405. Entretanto, tal fato não implica, inequivocamente, ausência total de concorrência e 
necessidade de regulação direta de preços, com estabelecimento de valores e margens máximos. 
Para a agência, é possível compatibilizar, ainda que dentro de certos limites, concentração de 
mercado e competição, por meio da construção de um aparato regulatório adequado, baseado na 
retirada de barreiras artificiais à entrada de novos agentes e no fomento à competição nos 
segmentos potencialmente competitivos. 

406. Desse modo, a efetiva competitividade no segmento de combustíveis mostra-se 
fundamental para a proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, ainda que no curto 
prazo possa haver (e é provável que ocorra) aumento de custos ao consumidor final. 

407. Sob essa premissa, pode-se afirmar, portanto, que a regulação analisada se revela 
aderente aos objetivos de promoção da livre concorrência no mercado de combustíveis e proteção 
dos interesses dos consumidores, com a ressalva de que essa proteção, por não ser direta e 
imediata, não é capaz de evitar risco de insatisfação social, sobretudo no curto prazo. 

408. Adicionalmente, afirma-se que a ANP e o Cade dispõem de instrumentos regulatórios 
aptos a atuar na transição para o novo cenário do refino, mantendo-se ciência de que essa 
transição perpassa processo contínuo de aprendizado e adaptação do setor e dos próprios órgãos 
reguladores.  

409. Alinhado a essa perspectiva de aprimoramento regulatório, o Plano de Ação 
apresentado pela ANP (peça 47) propõe revisão, até 2021, da RANP 795/2019, com base em 
avaliação de resultado regulatório para verificação de sua efetividade, considerados o alcance dos 
objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a 
sociedade decorrentes de sua implementação. 
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410. Segundo a ANP (peça 47), a implementação da RANP 795/2019 tem demonstrado a 
existência de dispositivos nos contratos de fornecimento que não esclarecem suficientemente os 
critérios de formação e reajustes dos preços, em prejuízo da transparência entre os agentes 
contratantes, o que vem exigindo atuação da agência para sua correção. 

V.2.5. Outros aspectos que impactam a formação de preços e a competitividade no mercado 
411. Por fim, importa ainda notar que os desinvestimentos dos ativos de refino alterarão a 

conformação do mercado, a menos no curto prazo, somente nesse segmento. Tendo em vista que os 
preços praticados ao consumidor são compostos ainda pelos custos tributários e pelos custos e 
margens da distribuição e revenda, subsistem questões, expostas a seguir, que, embora não 
integrem o escopo da fiscalização, mostram-se relevantes pelo potencial de impactar a formação 
dos preços dos combustíveis e a competitividade no novo mercado downstream. 

412. Primeiramente, registra-se a chamada assimetria na transmissão de preços entre os 
diferentes elos da cadeia de abastecimento, mecanismo por meio do qual eventuais reajustes 
praticados por produtores costumam ser acompanhados por distribuidores e revendedores em 
intensidades e timing diferentes, impactando os preços aos consumidores finais e sua percepção 
acerca do funcionamento e da própria competitividade do mercado (peça 46). 

413. Em segundo lugar, ressaltam-se aspectos tributários afetos ao setor que acabam por 
impactar o modelo de abastecimento e a concorrência entre os agentes. 

414. A relevância da tributação deve-se a dois fatores: elevada representatividade no preço 
final e características do regime, marcado pelo federalismo e pela complexidade. Essa 
complexidade contribui para a assimetria de informações e compromete a eficiência operacional e 
a garantia à isonomia no tratamento tributário dos agentes. 

415. Conforme BCG (2018), uma das consequências da complexidade do modelo tributário 
são tributações assimétricas para estados contíguos, as quais resultam em preços de mercado, por 
vezes, bastante distintos entre regiões fronteiriças. Essa situação, aliada à elevada carga tributária 
e às baixas margens em cada elo da cadeia, torna o segmento de combustíveis sujeito a fraudes e 
sonegação e acaba por estimular a concorrência desleal (assimétrica) e a figura do devedor 
contumaz. 

416. Ainda segundo o estudo, práticas irregulares distorcem a lógica competitiva do livre 
mercado, uma vez que agentes que incorrem em práticas ilícitas conseguem oferecer produto com 
preço mais atrativo para o consumidor final, sem a contrapartida de maior eficiência ou 
produtividade em seus processos produtivos. Adicionalmente, geram-se outros efeitos nocivos para 
o setor, como, por exemplo, menor nível de investimentos e redução dos incentivos à entrada e 
permanência de empresas que competem via concorrência leal. 

417. Outra consequência da complexidade do modelo tributário é a antecipação de tributos, 
notadamente ICMS, via substituição tributária na relação do produtor com o distribuidor, como 
forma de simplificar o procedimento de arrecadação frente à excessiva fragmentação do elo da 
revenda. No entanto, tendo em vista que a substituição utiliza, como regra, a média de valores de 
combustíveis vendidos no mercado, gera-se um desincentivo à precificação abaixo do preço fixado 
pelo governo e, potencialmente, aumento dos preços no mercado.  

418. E para além dessa problemática, há que se analisar ainda a questão da substituição 
tributária no cenário pós desinvestimentos, com a entrada de novos players no elo do refino. Isso 
porque, atualmente, a Petrobras atua como praticamente única substituta tributária, o que, 
historicamente, conferiu segurança ao ente arrecadador e ao mercado. Todavia, com a 
fragmentação do segmento, esse papel também passará a ser exercido pelos novos incumbentes, 
gerando incertezas quanto aos seus resultados. 
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V.3. Estoques operacionais mínimos 
419. A questão ora tratada buscou analisar em que medida a regulação vigente relativa a 

estoques operacionais mínimos mostra-se alinhada às premissas do mercado de combustíveis 
resultante após os desinvestimentos pretendidos pela Petrobras, no qual a estatal não mais atuará 
como garantidora de última instância do abastecimento nacional, tampouco exercerá a gestão e 
coordenação centralizada do fornecimento primário e dos estoques mantidos nesse elo da cadeia. 

420. As análises procedidas durante a auditoria demonstram o risco de a regulação relativa 
a estoques operacionais mínimos não se apresentar totalmente harmonizada com a necessidade de 
garantia do abastecimento numa estrutura de mercado de refino fragmentada na oferta primária, 
após o fim da condição de monopolista da Petrobras.  

421. Segundo CHAMBRIARD et al. (2020), a importância dos estoques estratégicos e 
reguladores de petróleo e derivados emergiu a partir dos choques do petróleo ocorridos na década 
de 1970, dada a relevância dessa commodity para a matriz energética mundial. Como reflexo 
desses eventos, vários países e organizações, como a Agência Internacional de Energia (AIE), no 
âmbito da OCDE, e a União Europeia, expediram regulamentações afetas ao tema. Os estoques 
estratégicos podem ser constituídos de petróleo ou seus derivados, havendo preferência por 
estoques na forma de óleo bruto, pois são mais baratos e de mais fácil armazenamento – derivados 
são mais corrosivos e se deterioram em menor prazo. 

422. No Brasil, a Lei 8.176/1991 criou o Sinec, em meio ao contexto da crise mundial de 
abastecimento de petróleo decorrente da Guerra do Golfo. O Sinec, nos termos do Decreto 
238/1991, foi constituído com o fim de assegurar a normalidade do abastecimento nacional de 
petróleo e seus combustíveis derivados, além de etanol para fins carburantes e compreende: 

Art. 2º (...) 
I - a "Reserva Estratégica", destinada a assegurar o suprimento de petróleo bruto e de álcool 

para fins carburantes quando do surgimento de contingências que afetem de forma grave a oferta 
interna ou externa desses produtos; 

II - os Estoques de Operação, destinados a garantir a normalidade do abastecimento interno 
de combustíveis derivados de petróleo, (...) em face de ocorrências que ocasionarem interrupção 
nos fluxos de suprimento e escoamento dos referidos combustíveis. 

423. Distingue-se, assim, reserva estratégica e estoques de operação. A primeira consiste em 
ativo constituído por prazo indeterminado, adquirido e mantido pela União e disponível para 
utilização apenas para prevenção a restrição ou interrupção repentina, relevante e duradoura no 
suprimento de petróleo ou etanol, precedida de autorização do Presidente da República. Já os 
estoques servem à garantia de curto prazo da continuidade dos fluxos normais de abastecimento de 
derivados, entre eles gasolina, óleo diesel e GLP, sendo custeados com recursos dos próprios 
agentes econômicos. De se notar, portanto, que a legislação pátria não previu expressamente a 
constituição de reserva estratégica de derivados. 

424. Com o advento da Lei do Petróleo, coube ao CNPE a competência para estabelecer 
diretrizes para a importação e exportação, com o fim de atender às necessidades de consumo 
interno de petróleo e seus derivados, e para assegurar o adequado funcionamento do Sinec (art. 2º, 
inciso V), cabendo à ANP fiscalizar seu funcionamento e cumprimento (art. 8º, inciso XIII) e exigir 
dos agentes regulados, desde que sob bases econômicas sustentáveis, a formação e manutenção de 
estoques mínimos de combustíveis, em instalação própria ou de terceiros, para fins de garantia do 
abastecimento nacional (art. 8º, parágrafo único). 

425. No início dos anos 2000, estudo conduzido pela agência em parceria com a PUC-RIO, 
sob diretriz do CNPE, concluiu pela desnecessidade de o Brasil constituir estoques estratégicos 
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para petróleo, GLP, gasolina A, óleo diesel A, QAV e óleo combustível, tendo em conta o cenário 
de crescente produção de petróleo no Brasil. O trabalho baseou-se na relação entre o custo da 
formação e manutenção de estoque estratégico para o País e a potencial perda econômica 
associada à falta de determinado combustível, a partir de cenários de contingências que 
implicassem interrupções graves à oferta interna desses produtos – como greves – ou oferta 
externa – como guerras e embargos de países produtores. A partir de então, a atuação do MME 
concentrou-se na proposição de políticas para garantir quantidade e qualidade adequadas de 
derivados, sem a necessidade de se constituírem reservas estratégicas (GTP/SINEC, 2013 a 2019). 

426. Todavia, no início da década de 2010, episódios de desabastecimentos de combustíveis 
levaram a ANP a criar, em 2012, o chamado Grupo de Avaliação dos Fluxos Logísticos de 
Produção, Transporte e Armazenagem de Combustíveis (GFL), com o objetivo de conduzir estudos 
para avaliar riscos que pudessem restringir ou interromper o abastecimento dos principais 
combustíveis no País, além de fornecer subsídios técnicos às políticas públicas que visassem à 
redução de gargalos logísticos e à garantia da segurança do abastecimento nacional. 

427. Inicialmente, tratou-se de gasolina A e óleo diesel A e, em segundo momento, de GLP e 
combustíveis de aviação. O trabalho abrangeu mapeamento dos fluxos logísticos, identificação dos 
potenciais fatores de risco, mensuração de seu potencial impacto sobre os estoques de segurança 
de combustíveis e proposição de medidas mitigadoras. 

428. À época, concluiu-se que a tendência de aumento das importações de combustíveis, 
decorrente do crescimento da demanda em descompasso com a capacidade de ampliação da 
produção doméstica, que já se encontrava próxima ao limite operacional, conjugada aos gargalos 
da infraestrutura logística de transporte e armazenagem, resultaria em alto risco de restrições ou 
interrupções no abastecimento local e regional. Ademais, o recurso à importação para suprimento 
da oferta interna, em níveis crescentes, tenderia a aumentar o tempo de ressuprimento e de 
certificação de combustíveis, isto é, o tempo entre a importação e a comercialização interna. 

429. Nesse cenário e tendo em vista a premência de se garantir o abastecimento nacional, 
veio a lume a necessidade de se manterem estoques operacionais de combustíveis compatíveis com 
os fatores de risco incidentes sobre os fluxos logísticos. O objetivo era que os estoques, localizados 
o mais próximo possível dos mercados consumidores, servissem para mitigar os riscos logísticos 
enquanto ações de longo prazo, na forma de investimentos em infraestrutura, pudessem ser 
efetivamente implementadas. 

430. Assim, no que atine aos combustíveis gasolina A e óleo diesel A e ao GLP, a ANP 
expediu as resoluções 45/2013 e 5/2015 (ANP, 2013c e 2015b), respectivamente, com atribuição de 
responsabilidade para produtores e distribuidores, proporcional aos respectivos mercados, 
parametrizada em dias de consumo – de três a seis dias – e respeitando características regionais 
que observam a distância do polo de fornecimento primário e o tempo de entrega observado. 

431. Especificamente para o GLP, a capacidade de armazenamento dos distribuidores, à 
época, sobretudo na região Nordeste, era insuficiente para atender ao nível mínimo de estoque 
exigido na regulação. Como tentativa de solução para esse problema, previu-se a possibilidade de 
esses agentes utilizarem instalações autorizadas de produtor para comprovação dos seus estoques, 
até que se ampliasse o parque de armazenagem próprio. Sem embargo, a Resolução foi alvo de 
questionamento judicial e, desde então, liminar mantém suspensos seus efeitos. 

432. Segundo a ANP (peça 47), desde sua implementação, os níveis de estoques mínimos 
para gasolina A, óleo diesel A e GLP, tomados de forma agregada, vêm sendo atendidos pelos 
agentes (produtores e distribuidores), inclusive em volumes a maior – justificados por necessidades 
operacionais em alguns polos de suprimento, por exemplo. 
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433. Todavia, os estoques operacionais dos distribuidores de GLP são insuficientes em 
momentos de restrição de suprimento, principalmente na região Nordeste, e o abastecimento 
somente é garantido graças à ação coordenada nacionalmente pela Petrobras, que, sendo 
praticamente a única supridora desse combustível no mercado brasileiro, estabelece seus níveis de 
estoque a fim de compatibilizá-los com sua operação regular e levando em conta sua posição 
dominante na cadeia de fornecimento primário (peça 47).  

434. O monitoramento dos níveis de estoque ao longo da cadeia de produção e distribuição 
é feito pela ANP de modo predominantemente passivo e com defasagem temporal, por meio do 
recebimento de informações enviadas por arquivo ou planilhas eletrônicas mensalmente pelos 
agentes – no mês seguinte ao de referência. Periodicamente, a agência controla a adimplência do 
envio dos dados e analisa as informações recebidas. 

435. Além desse procedimento regular, em casos de riscos de restrição ou interrupção das 
operações dos produtores, distribuidores ou operadores de terminais que impactem no 
abastecimento, há regras regulatórias (RANP 53/2015) que permitem à agência o requerimento de 
dados de forma mais tempestiva, inclusive em bases diárias. Tal recurso foi utilizado, por exemplo, 
por ocasião da greve dos caminhoneiros de 2018 e da recente crise decorrente da pandemia da 
Covid-19. 

436. A par do GFL e da regulamentação sobre estoques operacionais mínimos 
implementada pela ANP, grupo de trabalho formado por representantes do MME, ANP, EPE e 
Petrobras (GTP/Sinec, formalizado pela Portaria MME 250/2014) vem atuando com o objetivo de 
analisar e identificar ações necessárias para subsidiar anualmente o CNPE sobre o adequado 
funcionamento do Sinec e a necessidade de formação de reservas estratégicas de petróleo e etanol 
e estoques de operações de combustíveis. 

437. Nesse sentido, desde 2013, tem-se ratificado a recomendação pela desnecessidade de 
formação de reservas estratégicas de petróleo no Brasil, em razão de as projeções indicarem a 
consolidação do País como exportador líquido de óleo cru. 

438. Relativamente aos combustíveis, vem-se ressaltando o papel dos estoques de operação 
na garantia do suprimento do mercado interno. Entretanto, desde 2017, GTP/SINEC (2013 a 2019) 
registra alertas ao CNPE de que, caso o Brasil volte a apresentar crescimento econômico 
significativo e não se verifique correspondente ampliação na capacidade nacional de refino, o 
aumento da dependência externa por derivados pode ensejar a necessidade de revisão da 
legislação, a fim de nela incluir previsão expressa de formação de reservas estratégicas de 
derivados de petróleo, vez que o dispositivo sobre formação de reservas estratégicas refere-se 
apenas a óleo cru e etanol combustível, não abrangendo derivados. 

439. Demais disso, há recomendação de que a ANP avalie a conveniência e oportunidade de 
proceder à revisão das resoluções afetas aos estoques operacionais mínimos, tendo em vista a 
expectativa de mudança no mercado downstream a partir dos desinvestimentos dos ativos de refino 
e infraestrutura associada da Petrobras, o que resultará em nova conformação no fornecimento 
primário de derivados. 

440. Pelos aspectos supra relatados, vê-se, portanto, risco de a regulação sobre estoques de 
combustíveis, no tocante aos níveis mínimos de estoques operacionais definidos nas RANPs 
45/2013 e 5/2015, não se mostrar aderente aos contornos do mercado que se projeta após os 
desinvestimentos em curso pela Petrobras. 

441. De início, impende ressaltar que sua elaboração, na primeira metade desta década, se 
deu sob premissas de baixo risco efetivo de desabastecimento do mercado nacional, sobretudo pelo 
contexto da histórica presença dominante e monopolista da Petrobras no elo do fornecimento 
primário, constituindo-se na maior produtora e importadora de derivados (ainda não se falava em 
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desinvestimentos da Petrobras no refino). Essa posição preponderante favorecia à estatal a gestão 
coordenada e centralizada dos fluxos de suprimento e saldos dos estoques operacionais de 
combustíveis, atuando eficiente e tempestivamente em casos de atraso ou redução de fornecimento, 
inclusive com a alternativa de transferência e compensação entre polos e refinarias. 

442. Além disso, previa-se que, a partir de 2015, teria início, no País, período de sucessivas 
entradas em operação de novas refinarias, com a construção da Rnest e Premiuns I e II, na Região 
Nordeste, e Comperj, no Sudeste, conforme indicavam os planos de investimentos da Petrobras 
(ANP, 2013a). Essas novas refinarias acrescentariam cerca de 1.200 kbp de processamento diário 
à capacidade de refino brasileiro, um incremento perto de 70%. Entretanto, essa previsão restou 
frustrada, em face principalmente dos escândalos de corrupção descortinados pela conhecida 
Operação Lava Jato, da Polícia Federal.  

443. Como decorrência, apenas metade do projeto original da Rnest foi implantado – e com 
limitações – tendo o restante dos projetos sido definitivamente cancelados. Com mudanças 
posteriores nos planos de investimento da Petrobras, com vistas a otimização de portfólio, a estatal 
passou a priorizar o segmento de exploração e produção, em detrimento do downstream. 
Consequentemente, a redução de dependência externa do Brasil para combustíveis outrora 
projetada não se confirmou e, bem ao contrário, vem se acentuando ao longo da última década, 
atenuada tão somente por crises e eventos exógenos que acabam por afetar a demanda por 
combustíveis, tal qual a recente crise econômica desencadeada pela pandemia da Covid-19. 

444. Outro fator é que o imbróglio jurídico que mantém suspensos os efeitos da RANP 
5/2015 impacta sobremaneira a formação de estoques operacionais pelos distribuidores de GLP e, 
por conseguinte, a própria eficácia e efetividade da regulação. Na prática, os níveis agregados 
mínimos de estoques requeridos são mantidos pela Petrobras, que compensa o déficit causado pelo 
vácuo regulatório e garante, de fato, a regularidade do abastecimento.  

445. Entretanto, a partir da fragmentação da oferta primária de combustíveis, pela entrada 
de novos players privados e a consequente saída da estatal de sua posição monopolista e 
garantidora em última instância do abastecimento nacional, não há garantia de que os novos 
incumbentes adotarão conduta semelhante quanto à manutenção de estoques em níveis a maior, 
especialmente para compensar os déficits concernentes ao GLP. Cada refinador será livre para 
definir sua política de estoques, desde que cumpridas as exigências mínimas contidas na regulação. 

446. Ademais, o que hoje é feito de forma coordenada, integrada, eficiente e tempestiva pela 
Petrobras passará ao controle independente de vários atores e se sujeitará aos seus próprios juízos 
de racionalidade econômica, considerando que a manutenção de estoques implica custos aos 
agentes e que, portanto, é de se esperar que seja sopesada com os retornos logrados pelo 
fornecimento do combustível ao mercado, ainda que se assuma, por óbvio, ser este um interesse 
intrínseco aos agentes. 

447. Esse entendimento é corroborado pela própria ANP, segundo a qual, no novo contexto 
de vários refinadores com atuação regional, torna-se importante a manutenção de estoques 
operacionais nas bases de distribuição, a fim de que possam ser utilizados em momentos de 
restrições ou interrupções no fornecimento primário de GLP, sem que haja impactos no 
abastecimento aos consumidores. Com esse propósito, a agência reconhece a necessidade da 
efetiva entrada em vigor da RANP 5/2015, atualmente suspensa por decisão judicial (peça 47).  

448. Patente, portanto, que a evolução do contexto do mercado brasileiro de derivados faz 
emergir dúvidas quanto à adequação dos níveis mínimos de estoque atualmente estabelecidos 
frente às necessidades porvir do abastecimento de combustíveis, ao menos até que a novel 
conformação de agentes atinja novo equilíbrio operacional capaz de assegurar a regularidade da 
oferta de produtos nos diferentes polos. 
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449. Nesse particular, registra-se que, malgrado a Agenda Regulatória 2020/2021 
atualmente não conter qualquer previsão de revisão dos dispositivos em comento, a ANP mostra-se 
ciente de que o rearranjo do mercado de suprimento de combustíveis pode vir a requerer mudanças 
no arcabouço regulatório, especialmente para o GLP. In verbis:  

torna-se necessária a avaliação do tema referente a estoques de GLP, por meio de inclusão 
na agenda regulatória, já moldada para novo mercado com vários refinadores distintos e sem a 
coordenação de suprimentos em nível nacional (como é feito atualmente pela PETROBRAS), que 
estabeleça critérios de formação de estoques mínimos de GLP ao longo desta cadeia, para que se 
preserve a garantia do abastecimento deste importante energético. (peça 47, p. 12). 

450. Ademais, há previsão de que o Subcomitê Novo Cenário Downstream, no âmbito da 
Iniciativa Abastece Brasil, inicie, ainda em 2020, avaliação acerca dos normativos vigentes sobre 
estoques e a necessidade de seu aprimoramento, considerando a transição do segmento de refino 
para um quadro de pluralidade de agentes (peça 37). 

451. A par dos aspectos sobre níveis de estoques, outro fator a se ressaltar é a sistemática de 
monitoramento adotada pela ANP, a qual carece de instrumentos que garantam tempestividade, 
eficácia e eficiência a sua atuação. 

452. Nesse sentido, mister se faz ressaltar que, segundo PLURAL/LEGGIO (2019), em que 
pese a competência para implementar a política energética com ênfase na garantia do 
abastecimento ser da agência, na prática, os fluxos são regidos por contratos privados entre 
agentes que não detêm responsabilidade legal por assegurar o fornecimento ao mercado. E mais 
uma vez, a presença dominante da Petrobras serviu historicamente para amenizar esse fator, já 
que, na prática, a estatal encarregou-se da gestão coordenada do suprimento de combustíveis. 

453. Todavia, dado o fim dessa capacidade de coordenação centralizada do abastecimento 
por um único agente após os desinvestimentos no setor, o papel do monitoramento pela ANP será 
fundamental para a mitigação tempestiva e eficaz de eventuais restrições ou interrupções nos 
fluxos, fazendo-se premente sua presença proativa, conforme reconhecido pela própria agência: 

No que concerne à regularidade do abastecimento, cumpre destacar a importância do 
conhecimento da ANP referente aos dados de estoques de combustíveis. (...) Porém, o recebimento 
mensal desses dados, somado ao lapso temporal para o envio à ANP (...) dificulta para a agência o 
monitoramento efetivo do suprimento nacional de combustíveis. 

Destarte, o recebimento de dados diários de estoques de combustíveis em distribuidores, 
terminais e produtores, torna-se notadamente relevante para que a ANP logre êxito no 
monitoramento do abastecimento de combustíveis e na adoção de ações para a mitigação de 
restrições ou interrupções nos fluxos logísticos. Para tanto, será necessário o desenvolvimento de 
solução tecnológica por parte da ANP, de modo que seja possível receber e armazenar esses dados. 

(...) O acesso aos dados e a utilização de ferramentas que possibilitem a sua análise com 
eficiência constituem o amparo fundamental para a consecução da atribuição legal da ANP na 
busca da garantia do abastecimento de combustíveis e na proteção dos interesses dos 
consumidores. (peça 47, p. 10). 

454. Como consequência de todos esses fatores supra relatados, aponta-se risco de 
ocorrência de situações pontuais de desabastecimento de combustíveis, resultante de eventual 
interrupção, restrição ou descompasso nos fluxos regulares de suprimento. 

455. Esse risco mostra-se sobremaneira relevante em relação ao GLP, pois seu 
fornecimento ao mercado enfrenta situação crítica de frágil equilíbrio, devido à alta dependência 
externa e às limitações de infraestrutura, ainda mais prementes na Região Nordeste, onde o 
abastecimento acaba por demandar maior capacidade de armazenagem. 
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456. Soma-se a isso a saída da Petrobras do papel de garantidora de fato do abastecimento 
desse combustível e a judicialização da RANP 5/2015, que leva à inefetividade da regulação 
vigente e confere insegurança jurídica à formação de estoques operacionais pelos distribuidores 
desse derivado. 

457. Por fim, registra-se que o Plano de Ação indicado pela ANP (peça 47) contempla 
propostas que visam à mitigação desses riscos, a saber, inclusão, ainda em 2020, da revisão da 
RANP 5/2015 na Agenda Regulatória e implementação, ao longo de 2021, de mecanismos e 
ferramentas voltados à obtenção, em tempo real, de dados relativos, entre outros, a estoques de 
combustíveis em distribuidores, terminais e produtores, com a correspondente aplicação da ciência 
de dados para geração de informações gerenciáveis passíveis de servirem como subsídios para o 
processo de tomada de decisão pelo órgão regulador. 

V.4. Conclusão do Capítulo V 
458. A regulação de acesso a terceiros a infraestruturas essenciais tem papel fundamental 

no aumento da competitividade no mercado de combustíveis, tendo em vista que a importação será, 
no curto prazo, a forma de se contestar a definição de preços nas regiões de influência das 
refinarias. 

459. Conforme demonstrado no tópico “V.1”, a infraestrutura existente, em grande parte 
operada pela Transpetro, foi projetada tendo como principal objetivo escoar a produção das 
refinarias da Petrobras, assim como levar matérias-primas a essas unidades de produção. Isto é, a 
infraestrutura operada pela empresa não foi concebida para atendimento de múltiplos clientes de 
forma intensiva, como fazem os operadores logísticos independentes. Sendo assim, a Transpetro 
opera sua infraestrutura com o objetivo primordial de executar a logística implantada pelo seu 
carregador proprietário, a Petrobras. 

460. Aliado a esse fator, identificaram-se aspectos regulatórios que não mitigam, mas 
potencializam tais efeitos deletérios, tais como a desarmonização das regulações de dutos e 
terminais aquaviários quanto a prazos, a ausência de previsão de limitação da preferência do 
proprietário nos terminais aquaviários, a falta de homogeneidade e transparência na divulgação 
das capacidades disponíveis, a ausência de submissão de negativas de acesso à ANP e a falta de 
consenso entre os órgãos governamentais acerca do nível de unbundling necessário para 
maximizar a concorrência no mercado resultante dos desinvestimentos da Petrobras. 

461. Entendeu-se também como ponto relevante para a transição para um novo mercado de 
refino, a discussão acerca do papel da Transpetro no mercado de operadores logísticos. Conforme 
suscitado, ao mesmo tempo em que a empresa tem posição dominante no setor e tem a intenção de 
se tornar cada vez mais competitiva e aumentar o portfólio de clientes, possui limitações de 
investimento impostas pela Petrobras. 

462. Nesse sentido, verificou-se que não houve discussão no âmbito do Abastece Brasil 
acerca da possibilidade de orientação da Transpetro no sentido de ampliar o acesso de terceiros à 
infraestrutura por ela operada, desde que formalizados conforme determinação legal. 

463. No que se refere à regulação afeta a preços, de modo geral, entendeu-se que a evolução 
do mercado de refino brasileiro vem consolidando os princípios da livre concorrência, em linha 
com o regime legal vigente desde 2002. Nesse sentido, a regulação afeta a formação e 
transparência de preço e defesa da concorrência, ao tempo em que é fruto dessa evolução, acaba 
por ratificá-la. 

464. Entretanto, deve-se levar em conta que, se por um lado, a precificação a mercado é 
condição essencial para atração de investimentos privados e entrada de novos players no setor, de 
outro, ela expõe consumidores ao preço naturalmente resultante das condições de interação do 
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mercado, o que pode conflitar com a expectativa da sociedade por modicidade e estabilidade. Pode 
haver descompasso entre o timing e os objetivos pretendidos pela regulação – e resultados 
percebidos e alcançados – e a tendência ao imediatismo dos consumidores pouco habituados à 
dinâmica de preços livres, o que implica risco relevante de insatisfação social. 

465. Ademais, a depender da intensidade desses conflitos sociais e seus reflexos no âmbito 
político, torna-se relevante o risco de que pressões setoriais ou exercidas por grupos de interesse 
resultem em intervenções governamentais futuras, o que poderia gerar incertezas no mercado e 
comprometer a atração de investimentos, a promoção da competitividade e o próprio êxito da 
transição para o novo mercado de refino. 

466. Demais disso, subjazem aspectos relacionados à complexidade tributária das 
atividades que também podem comprometer o êxito do processo de transição para um mercado 
competitivo. Um exemplo é a antecipação de tributos, notadamente ICMS, via substituição 
tributária na relação do produtor com o distribuidor, que pode gerar um desincentivo à 
precificação justa por se utilizar, como regra, a média de valores de combustíveis vendidos no 
mercado. Ademais, esse risco pode ser ainda potencializado pela entrada de novos players no elo 
do refino após os desinvestimentos da Petrobras, com a tendência de maior insegurança 
arrecadatória pela multiplicidade de agentes obrigados a atuar como substitutos tributários.  

467. Ressalta-se também que a ausência de mecanismos fiscais, como tributos ou fundos 
estabilizadores, para amortecimento da volatilidade intrínseca ao funcionamento normal do 
mercado, decorrente principalmente de variações de câmbio e do preço da commodity, expõe os 
consumidores brasileiros às flutuações do mercado, sujeitando-os a alta frequência de reajustes e 
elevação nos preços dos combustíveis, o que de igual forma agrava o risco de insatisfação social. 

468. Relativamente aos estoques operacionais, eles têm servido ao objetivo de segurança no 
abastecimento de combustíveis no Brasil desde sua regulamentação. Todavia, a fragmentação do 
elo da oferta após os desinvestimentos da Petrobras e todas as mudanças resultantes dessa nova 
conformação do mercado fragilizam as premissas sob as quais se assenta a regulação vigente e a 
atuação da ANP, resultando em riscos de soluções de continuidade, com desabastecimentos 
pontuais e localizados, especialmente de GLP. 

469. Há risco de a regulação sobre estoques de combustíveis, no tocante aos níveis mínimos 
de estoques operacionais definidos nas RANP 45/2013 e 5/2015, não se mostrar compatível com os 
contornos do mercado de combustíveis que se projeta após os desinvestimentos em curso pela 
Petrobras, visto não haver garantia de que os novos entrantes adotarão conduta semelhante à da 
estatal quanto à manutenção de estoques, especialmente em relação a déficits de GLP.  

470. Essa situação impõe atenção aos órgãos competentes quanto à oportunidade de se 
reavaliar a adequabilidade do arcabouço legislativo e regulatório vigente frente aos riscos 
advindos da transição para o novo mercado de refino, inclusive no tocante à previsão de formação 
de reserva estratégica de combustíveis. 

VI. Análise dos comentários dos gestores 
471. Tendo em conta o ciclo da auditoria operacional e o que disciplina o Manual de 

Auditoria Operacional aprovado pela Portaria-Segecex 4/2010, o relatório preliminar da presente 
fiscalização (peça 52) foi encaminhado aos gestores do MME, ANP, EPE, Cade, Petrobras e 
Transpetro para que se manifestassem acerca dos cenários de riscos atinentes à transição em curso 
no mercado de refino apontados pela equipe de fiscalização. Todos apresentaram relevantes 
comentários (peças 67, 68, 73, 74, 77 e 80). 

472. O relatório preliminar destacou oito riscos considerados mais relevantes pela equipe 
de auditoria, os quais foram o foco dos comentários dos gestores. 
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473. De um modo geral, os jurisdicionados demonstraram ampla ciência dos cenários de 
riscos apresentados e concordaram com a situação encontrada nos achados da fiscalização, muito 
embora trouxeram ressalvas e novas informações consolidadas após o término dos exames de 
auditoria que, ainda que não alterem a percepção de risco indicadas no relatório, contribuem para 
sua melhor caracterização.  

474. A ANP elaborou estudo no qual analisou os potenciais impactos da alienação dos 
ativos de refino e de infraestruturas associadas da Petrobras no abastecimento nacional de 
combustíveis (peça 78). Esse estudo serviu de base para elaboração do plano de ação 
consubstanciado na Nota Técnica Conjunta 25/2020/ANP (peça 47), que propôs e priorizou 
soluções para os principais problemas regulatórios identificados pela agência no âmbito do 
processo de transição do refino. 

475. O plano de ação da ANP foi considerado pelo Subcomitê Novo Cenário Downstream do 
CT-CB, que publicou, em setembro de 2020, relatório de atividades contendo estudo sobre 
infraestrutura para movimentação de derivados de petróleo no contexto da alienação dos ativos de 
refino da Petrobras, realizado no âmbito da iniciativa Abastece Brasil com vistas à proposição de 
diretrizes a serem submetidas ao CNPE (ABASTECE BRASIL, 2020). 

476. Esse robusto compêndio diagnóstico mostrou-se sinérgico e convergente aos cenários 
de riscos apontados no relatório de fiscalização do TCU. Além disso, trouxe a proposição de 
medidas que dão perspectiva positiva à mitigação dos riscos apontados. 

477. Ressalta-se que as sugestões e os esclarecimentos apresentados pelos gestores acatados 
e julgados úteis para a melhor compreensão dos temas abordados foram incorporados diretamente 
ao texto do presente relatório. Ademais, a análise individualizada dos comentários referentes a 
cada risco apontado segue no Apêndice A deste relatório. 

478. Ainda, destaca-se que a verificação dos compromissos assumidos pelos gestores para 
mitigação dos riscos apontados é ação permanente do planejamento da SeinfraPetróleo, não 
apenas no âmbito dos já citados processos de acompanhamento da carteira de desinvestimentos da 
Petrobras (TC 009.508/2019-8, TC 024.763/2020-9 e TC 024.764/2020-5), mas também na 
realização de futuras fiscalizações, tão logo a conveniência e oportunidade assim indicarem. 

479. Dessa forma, verifica-se que a presente fiscalização cumpriu seus objetivos ainda no 
curso da ação de controle, não se julgando necessário outro encaminhamento por parte desta 
Corte de Contas, senão o envio de cópia deste relatório aos jurisdicionados ora fiscalizados e a 
outros órgãos e entidades do Governo Federal, a fim de subsidiá-los no cumprimento de seus 
respectivos misteres. 

VII. Conclusão Geral 
480. A presente auditoria cuidou de mapear os riscos e as oportunidades relacionados à 

transição para o novo mercado de refino após os desinvestimentos de refinarias e infraestrutura 
logística associada pretendidos pela Petrobras. O escopo da fiscalização concentrou-se na 
iniciativa Abastece Brasil, criada pelo MME para articular as ações governamentais necessárias a 
essa transição. 

481. Inicialmente, o Abastece Brasil priorizou o diagnóstico dos impactos da redução da 
presença da Petrobras no segmento de midstream e a estruturação da articulação entre os vários 
órgãos governamentais envolvidos. Superada essa fase, envidaram-se esforços para eliminação de 
barreiras operacionais e regulatórias para atração de novos atores, influenciando o próprio 
formato do desinvestimento pactuado com o Cade, em prol de maior competitividade nos mercados 
resultantes. 
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482. Também foram tomadas medidas indispensáveis à garantia do abastecimento nacional, 
como a indicação de portos públicos prioritários para concessão de arrendamento de terminais de 
granéis líquidos. Atualmente, a iniciativa se dedica à proposição de medidas voltadas ao aumento 
da competividade e eficiência do abastecimento de combustíveis no Brasil.  

483. A partir do diagnóstico da infraestrutura atual para suprimento e movimentação de 
gasolina, diesel e GLP, das projeções de oferta e demanda desses derivados, dos estudos sobre 
cenários de competividade, da regulação aplicável e do levantamento das ações governamentais 
para a transição, vislumbram-se cenários de riscos em duas perspectivas: garantia do 
abastecimento e competitividade nos mercados resultantes. 

484. Relativamente à primeira, tem-se que a infraestrutura existente para suprimento e 
movimentação de combustíveis líquidos atende à demanda atual, sobretudo devido ao modelo 
adotado pela Petrobras, que otimiza sinergias do sistema de abastecimento. Contudo, parte dela 
aproxima-se do limite operacional e poucos terminais aquaviários dispõem de infraestrutura 
adequada para viabilizar o esperado aumento das importações. Assim, a infraestrutura atual não 
comporta o crescimento projetado do mercado de combustíveis sem comprometimento do nível de 
serviço.  

485. Ciente do aumento da dependência externa para suprimento de gasolina e diesel, pelo 
menos até que investimentos para ampliar a capacidade de produção nacional sejam realizados, o 
Governo Federal tem sido exitoso em articular ações para garantir o abastecimento pela 
alternativa da importação, por meio de arrendamentos de terminais de granéis líquidos em portos 
públicos e autorizações de terminais de uso privado, mitigando riscos de desabastecimento no 
médio prazo. 

486. De modo diverso, a situação do GLP é crítica. A necessária importação desse derivado 
se concentra na Petrobras e sua infraestrutura para internalização e armazenagem é precária, 
sobretudo no Nordeste e Rio Grande do Sul. Tendo em vista a saída da estatal desses mercados e o 
fato dessa infraestrutura não compor o pacote de desinvestimentos, identifica-se risco relevante de 
interrupção do fornecimento de GLP nas regiões Sul e Nordeste. 

487. Não mitiga o risco à garantia do abastecimento a situação dos estoques operacionais 
mínimos, cuja regulação foi construída sob premissas de baixo risco de desabastecimento, num 
contexto em que a dinâmica dos fluxos de suprimento era gerenciada pela Petrobras. A mudança 
nesse paradigma, a partir da diversificação de agentes no fornecimento primário e consequente 
perda da capacidade de coordenação nacional pela estatal, somada às projeções de aumento de 
dependência externa e à subsistência de imbróglio jurídico que mantém suspensa a regulação de 
formação de estoques pelos distribuidores de GLP, reforçam o risco de desabastecimentos pontuais 
de combustíveis, mormente para esse derivado. 

488. Tal situação impõe atenção quanto à necessidade de se reavaliar a adequabilidade do 
arcabouço legislativo e regulatório afeto ao tema, inclusive no tocante à previsão de formação de 
reserva estratégica de combustíveis. 

489. No que tange à segunda perspectiva de riscos, a desejada competitividade nos 
mercados resultantes dos desinvestimentos muito depende do perfil dos adquirentes. É de se 
esperar que os novos agentes priorizem a maximização de seus resultados operacionais, 
implicando, por exemplo, alteração do mix de produtos refinados, esquema de refino, fator de 
utilização das refinarias ou mecanismos de formação de preços. Essa configuração só deve se 
consolidar após amadurecidas suas estratégias de negócio, o que não é esperado no curto prazo. A 
despeito disso, cabem considerações oportunas para aperfeiçoamento do planejamento público. 

490. O atual desenho da infraestrutura de suprimento e movimentação de combustíveis não 
favorece a competição num mercado regido pela lógica de vários agentes. As refinarias, distantes 
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entre si, tendem a se comportar como um monopólio dentro de sua zona de influência e a 
prevalência do modal rodoviário no transporte de combustíveis não favorece a competição entre 
elas. Nesse contexto, a importação, além de seu papel fundamental na garantia do abastecimento, 
figura como principal alternativa viável para contestação de preços nesses mercados.  

491. A concorrência efetiva no elo do suprimento primário entre Petrobras, novos entrantes 
e importadores somente será possível a partir do desenvolvimento de um sistema logístico 
multimodal e de alto volume. Sem redução dos custos operacionais, as ineficiências do 
abastecimento continuarão a ser repassadas ao preço final dos combustíveis. Faz-se então 
necessária a reconfiguração da matriz de transporte de combustíveis pela ampliação do uso dos 
modos aquaviário, ferroviário e dutoviário. 

492. Nesse cenário, a convergência das ações do Governo Federal aos objetivos da 
transição difere quanto ao modal. O setor portuário experimenta maior dinamismo, devido à 
reestruturação regulatória que resultou em programas de arrendamento e autorizações de 
terminais de granéis líquidos, os quais criam condições básicas para o aumento da competitividade 
no midstream. No setor ferroviário, embora haja expectativa de oportunidades em função de 
alvissareiros movimentos de modernização regulatória e incentivo a investimentos, não foram 
identificadas ações dirigidas ao maior aproveitamento desse modal no transporte de combustíveis. 
Quanto ao modal dutoviário, o mais eficiente entre os quatro, não há política pública estruturada 
para ampliação da malha existente. 

493. Alerta-se, portanto, sobre a necessidade de criação de agenda pública para maior 
aproveitamento de modais de alto volume no transporte de combustíveis.  

494. Até que novos investimentos em infraestrutura se consolidem, o acesso de terceiros a 
infraestruturas essenciais torna-se relevante para a promoção da competividade. A infraestrutura 
existente, em grande parte operada pela Transpetro, foi projetada tendo como principal objetivo 
escoar a produção das refinarias da Petrobras, assim como levar matérias-primas a essas 
unidades de produção. Isto é, a infraestrutura operada pela empresa não foi concebida para 
atendimento de múltiplos clientes de forma intensiva, como fazem os operadores logísticos 
independentes. Sendo assim, a Transpetro opera sua infraestrutura com o objetivo primordial de 
executar a logística implantada pelo seu carregador proprietário, a Petrobras. 

495. Aliado a esse fator, identificaram-se aspectos regulatórios que não mitigam, mas 
potencializam tais efeitos deletérios, tais como a desarmonização das regulações de dutos e 
terminais aquaviários quanto a prazos, a ausência de previsão de limitação da preferência do 
proprietário nos terminais aquaviários, a falta de homogeneidade e transparência na divulgação 
das capacidades disponíveis, a ausência de submissão de negativas de acesso à ANP e a falta de 
consenso entre os órgãos governamentais acerca do nível de unbundling necessário para 
maximizar a concorrência no mercado resultante dos desinvestimentos da Petrobras. 

496. Outro ponto relevante para a transição para um novo mercado de refino é a discussão 
acerca do papel da Transpetro no mercado de operadores logísticos. Conforme suscitado, ao 
mesmo tempo em que a empresa tem posição dominante no setor e tem a intenção de se tornar cada 
vez mais competitiva e aumentar o portfólio de clientes, possui limitações de investimento impostas 
pela Petrobras. Nesse sentido, verificou-se que não houve discussão no âmbito do Abastece Brasil 
acerca da possibilidade de orientação da Transpetro no sentido de ampliar o acesso de terceiros à 
infraestrutura por ela operada, desde que formalizados conforme determinação legal. 

497. A efetiva competitividade no setor de combustíveis é condição necessária para a 
proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço e depende, essencialmente, da garantia 
de precificação a mercado. Nesse sentido, as ações envidadas pelo Governo Federal alusivas à 
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formação e transparência de preços se mostram compatíveis com a legislação e coerentes com os 
objetivos da transição.  

498. Entretanto, remanesce risco residual inerente ao modelo de mercado sem intervenção 
estatal na formação dos preços. Até que mercados competitivos se consolidem, é possível que 
ineficiências sejam repassadas aos consumidores, gerando aumento de preço e risco de 
insatisfação social. 

499. Ademais, não foram identificados, no curso da fiscalização, instrumentos públicos 
aptos a mitigar, de forma direta e imediata, os impactos resultantes de elevados aumentos de 
preços decorrentes das oscilações dos mercados internacionais, a exemplo daqueles ocorridos em 
2018 que acabaram por motivar a greve dos caminhoneiros. Não se pode descartar, portanto, risco 
de novas instabilidades sociais. 

500. A par dos pontos afetos a infraestrutura e regulação, subsistem aspectos tributários que 
favorecem práticas anticompetitivas de sonegação fiscal e adulteração de combustíveis, impactam 
a formação dos preços dos derivados e podem comprometer o êxito do processo de transição e 
consolidação da competitividade no mercado de combustíveis. 

501. Por todo exposto, estima-se serem baixos os riscos de apagão no abastecimento de 
combustíveis líquidos após o desinvestimento dos ativos de refino e logística associada da 
Petrobras, muito embora não se descartem desabastecimentos localizados nos primeiros momentos 
pós desinvestimentos. Também não há que se esperar aumento na eficiência do sistema do 
abastecimento de combustíveis no curto prazo, motivo pelo qual subsiste risco considerável de 
formação de mercados pouco competitivos logo após a saída da Petrobras, com consequente 
possibilidade de aumento de preços para os consumidores, tanto maior quanto as dificuldades de 
suprimento de regiões mais remotas. Esse risco só poderá ser mitigado no médio e longo prazo, 
com investimentos para ampliação na malha dutoviária, elevação do nível de serviço do sistema 
ferroviário e investimento em terminais multimodais e a consequente consolidação da dinâmica 
competitiva no mercado. 

502. Os jurisdicionados, de modo geral, demonstraram ampla ciência dos cenários de riscos 
apresentados e concordância com a situação encontrada nos achados da fiscalização, muito 
embora trouxeram ressalvas e novas informações consolidadas após o término dos exames de 
auditoria que, ainda que não alterem a percepção de risco indicadas no relatório, contribuem para 
sua melhor caracterização. Além disso, os jurisdicionados lograram êxito em demonstrar 
diligência no endereçamento de alternativas para mitigá-los, assim assumindo compromisso em 
solucioná-los.  

503. Desta forma, a presente fiscalização cumpriu seus objetivos ainda no curso da ação de 
controle, não se julgando necessário outro encaminhamento por parte desta Corte de Contas, 
senão o envio de cópia deste relatório aos jurisdicionados ora fiscalizados e a outras entidades, a 
fim de subsidiá-los no cumprimento de seus respectivos misteres. A verificação da efetividade das 
medidas para mitigação dos riscos apontados será objeto de ações de controle futuras, a serem 
realizadas tão logo a conveniência e oportunidade assim indicarem. 

504. Por fim, tendo a vista a complexidade e as incertezas envolvidas, destaca-se que a 
transição no segmento de refino perpassa processo de contínuo aprendizado e adaptação do setor, 
bem como de aprimoramento regulatório, que deve perdurar mesmo após finalizados os 
desinvestimentos. Assim, é necessário não apenas manter, mas ampliar os esforços da iniciativa 
Abastece Brasil, e que a Corte de Contas continue presente no curso dessa transição.  

VIII. Proposta de encaminhamento 
505. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
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505.1. enviar cópia do presente relatório às comissões permanentes de Serviços de 
Infraestrutura (CI), de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor (CTFC) e de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, às comissões 
permanentes de Minas e Energia (CME), de Viação e Transportes (CVT), de Fiscalização 
Financeira e Controle (CFFC), de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEIS) e de Defesa do Consumidor (CD) da Câmara dos Deputados, à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), ao Conselho Nacional de Política Energética, 
ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério da Economia, à 
Casa Civil da Presidência da República, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, à Secretaria Especial 
do Programa de Parcerias de Investimentos, à Empresa de Pesquisa Energética, à Empresa de 
Planejamento e Logística, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Petrobras, a fim 
de subsidiá-los nas suas respectivas funções institucionais, com os seguintes destaques atinentes à 
transição em curso no mercado de refino: 

a) risco relevante de interrupções de fornecimento de GLP, especialmente nas regiões Sul e 
Nordeste, dada sua situação de dependência externa, da criticidade de sua infraestrutura para 
internalização e armazenagem e sua dependência relativamente à Petrobras e do prenúncio da 
saída da estatal desses mercados; 

b) risco de que a regulação sobre estoques de combustíveis, especificamente as Resoluções 
ANP 45/2013 e 5/2015, não se mostre compatível com os contornos do mercado de combustíveis 
que se projeta após os desinvestimentos em curso pela Petrobras, tendo em vista a desatualização 
das premissas que embasaram sua elaboração e a ausência de garantia de que os novos entrantes 
adotarão conduta semelhante à da estatal quanto à manutenção de estoques, especialmente em 
relação a déficits de GLP, o que poderá comprometer a garantia do abastecimento; 

c) risco de não haver concorrência efetiva no elo do suprimento primário entre Petrobras, 
novos entrantes e importadores, dada à incipiência de um sistema logístico multimodal e de alto 
volume e às dificuldades para se efetivar, na prática, o acesso de terceiros às infraestruturas 
essenciais, inobstante a regulação vigente; 

d) risco de que a regulação de acesso a terceiros seja inefetiva após a transição para o novo 
mercado de refino, não produzindo o efeito esperado de maximizar o uso da infraestrutura 
essencial e permitir seu uso não discriminatório por qualquer interessado, observada a preferência 
do proprietário, resultando em restrições à competitividade no mercado resultante; 

e) risco de que a atuação da ANP sobre eventuais dificuldades de acesso imposta pelo 
detentor da infraestrutura não se dê de forma célere, tempestiva e eficiente e não seja capaz de 
garantir o enforcement necessário no que tange à concessão de acesso em casos de conflito; 

f) risco de que a permanência da posição dominante da Transpetro na operação logística de 
dutos e terminais, somada à manutenção de sua condição de subsidiária integral da Petrobras, 
constitua barreira ao compartilhamento das infraestruturas essenciais para a movimentação de 
combustíveis mesmo após os desinvestimentos, comprometendo o desenvolvimento da 
competitividade nesse mercado; 

g) risco de insatisfação social frente a possíveis aumentos de preços, sobretudo no curto 
prazo, tendo em vista o modelo de mercado sem intervenção estatal na formação dos preços, a 
ausência de mecanismos de suavização de volatilidades e a possibilidade de que ineficiências 
sejam repassadas aos consumidores até a consolidação de mercados competitivos; 

505.2. encerrar o presente processo, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o 
qual foi constituído, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
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Apêndice A – Detalhamento da análise dos comentários dos gestores 
 
1. O presente apêndice registra análise detalhada dos comentários mais relevantes dos 

gestores acerca dos riscos apontados, assim como das medidas mitigadoras apresentadas. 
Risco relevante de interrupções no fornecimento de GLP 
2. Sobre o risco de interrupção de fornecimento de GLP, dado pela associação da 

concentração de precária infraestrutura na Petrobras com a judicialização da RANP 5/2015, tanto 
ANP quanto MME manifestaram ampla ciência da situação, possíveis implicações e solução para 
sua mitigação. O tema é objeto do plano de ação da ANP (peça 47, p. 14 a 16), assim como do 
relatório de atividades do Subcomitê Novo Cenário Downstream (ABASTECE BRASIL, 2020). 

3. Em síntese, ANP e MME vislumbram que as infraestruturas e sistemas críticos para o 
abastecimento nacional de GLP não incluídos nos planos de alienação de ativos da Petrobras 
continuem a ser providas pela estatal, enquanto não houver outros agentes ofertando esses 
serviços. Ou seja, até que o novo mercado de refino se consolide, em prazo esperado de três anos, 
a Petrobras seria incumbida, por meio de diretriz a ser formulada pelo CNPE, a continuar 
garantindo o abastecimento nacional de GLP. Também se propõe maior publicidade das 
informações de utilização das infraestruturas e sistemas críticos para o abastecimento de GLP, 
possibilitando a oferta de serviços a terceiros na capacidade remanescente (peça 73, p. 2-3). 

4. Outra ação em andamento destacada pelo MME é a elaboração de diretrizes a serem 
submetidas ao CNPE voltadas para o monitoramento e a coordenação do abastecimento nacional 
de combustíveis. O foco principal seria apontar como interesse da política energética nacional, o 
desenvolvimento de ferramentas pela ANP que possibilitem o monitoramento e a coordenação do 
abastecimento, tanto eletrônicas - com dados e informações em tempo real - quanto de 
procedimentos para atuação da agência em situações de risco de restrição ou interrupção no 
abastecimento (peça 73, p. 3). 

5. Anotou o MME que essas medidas mitigariam os riscos de desabastecimento de GLP 
identificados pelo TCU, pois confeririam maior segurança com relação à manutenção das 
infraestruturas definidas como críticas, especialmente nas Regiões Nordeste e Sul do País, e 
proporcionariam melhoria da atuação da ANP para adequação do novo cenário downstream (peça 
73, p. 3). 

6. A Petrobras relativizou a criticidade da situação ao aduzir a existência de alternativas 
às distribuidoras para importação ou cabotagem de GLP no Rio Grande do Sul e para internação 
de GLP importado ou cabotado em Pernambuco (peça 77, p. 4). Também destacou seu esforço em 
dotar todo o sistema logístico, especialmente o remanescente ao desinvestimento (região Sudeste), 
de condições de absorver o aumento de movimentação de GLP decorrente da produção das UPGN, 
pela ampliação de terminais e ampliação e melhorias no sistema de dutos (peça 77, p.3). 

7. A Petrobras ainda destacou a revisão da sua política de preços de GLP de uso 
residencial, que passou a adotar como referência o preço de paridade de importação e reajustes 
realizados sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado, e igualou os 
preços de GLP de uso residencial e de uso comercial/industrial, antecipando os efeitos da RCNPE 
17/2019, que, a partir de março de 2020 extinguiu a diferenciação de preços de GLP por segmento. 
Essa diferenciação era apontada pelo mercado como entrave aos investimentos em infraestrutura e 
inibidor de importações de GLP (peça 77, p. 6). 

8. Desse modo, assim como ocorreu no mercado de diesel e gasolina, quando foram 
criadas condições ao mercado de ter retorno nos seus investimentos com o alinhamento de preços 
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ao mercado internacional, despertando o interesse dos detentores do mercado em investir em 
infraestrutura logística, para o GLP o caminho seria semelhante. Para a estatal, já haveria ações 
no sentido de implementar melhorias no segmento de GLP, fazendo com que os preços do produto 
sejam mais justos para o produtor e para o importador e reduzindo o risco de fornecimento do 
produto (peça 77, p. 8).  

9. Embora o risco apontado subsista, pelo menos até que as ações indicadas sejam 
implementadas, o quadro relatado pelos jurisdicionados se mostra alentador. A permanência da 
Petrobras como garantidora do abastecimento de GLP até que o novo mercado se consolide reduz 
sobremaneira a possibilidade de desabastecimentos de curto prazo. Para o longo prazo, os 
investimentos em ampliação da produção de GLP em UPGN e infraestrutura logística de 
movimentação associada anunciados pela Petrobras, os leilões de arrendamento de terminais de 
GLP programados e os primeiros sinais de resposta do mercado às mudanças regulatórias já 
promovidas pelo Governo Federal são promissores para a criação de um novo mercado de GLP 
sem precedente no País. 

Risco de que a regulação sobre estoques de combustíveis não se mostre compatível com os 
contornos do mercado de combustíveis que se projeta após os desinvestimentos 

10. Por ocasião da fase dos comentários dos gestores, a ANP manifestou sua concordância 
com esse risco, enfatizando que o tema já está sendo endereçado pela agência, conforme plano de 
ação constante da peça 47 e apresentado a esta Corte de Contas no curso da auditoria (peça 67). 

11. O regulador ressalvou apenas que os estoques operacionais de gasolina e óleo diesel, 
no novo contexto de vários refinadores com atuação regional, são menos críticos que os estoques 
operacionais de GLP, especialmente no tocante à capacidade de armazenagem em bases de 
distribuição e terminais aquaviários. 

12. Adicionalmente, informou que foi constituído grupo de trabalho para, no prazo de 
noventa dias, contados de meados de setembro último, estudar mecanismos para a implementação 
do recebimento dos dados diários dos estoques de combustíveis em bases, terminais e unidades de 
produção, bem como dos dados mensais de estoques de petróleo. 

13. O MME, por sua vez, esclareceu que a problemática dos estoques de combustíveis é um 
dos temas prioritários que compõem a agenda de trabalho do CT-CB para o ano de 2020 e que 
seus estudos já estão sendo iniciados pelo Comitê, após finalizados os demais trabalhos relativos a 
comercialização de biodiesel e infraestrutura (peça 73). 

14. Demais disso, informou que o CT-CB está elaborando, conforme supra relatado, 
diretrizes a serem propostas ao CNPE voltadas ao monitoramento e à coordenação do 
abastecimento nacional de combustíveis. Visa-se, com isso, direcionar o desenvolvimento de 
ferramentas capazes de tornar a atuação da ANP mais tempestiva e efetiva, por meio de coleta e 
tratamento de dados e informações, em tempo real (ou outra periodicidade aplicável), além de 
outros procedimentos para atuação da agência em situações de risco de restrição ou interrupção 
no abastecimento de combustíveis. 

15. Desse modo, nota-se que os comentários recebidos foram ao encontro dos 
apontamentos feitos pela equipe contidos no relatório preliminar e ponderaram que providências 
já estão sendo tomadas para a mitigação desse risco. 

16. De fato, conforme já disposto no relatório preliminar, plano de ação encaminhado ao 
TCU pela ANP (peça 47) contempla proposta para incluir na Agenda Regulatória, ainda em 2020, 
a revisão da RANP 5/2015, que instituiu a obrigatoriedade de formação de estoques operacionais 
por produtores e distribuidores de GLP. Além disso, a agência também fez constar proposta de 
implementação, ao longo de 2021, de mecanismos e ferramentas voltados à obtenção, em tempo 
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real, de dados relativos, entre outros, a estoques de combustíveis em distribuidores, terminais e 
produtores, com a correspondente aplicação da ciência de dados para geração de informações 
gerenciáveis passíveis de servirem como subsídios para o processo de tomada de decisão pelo 
Órgão Regulador. 

17. Dessa forma, entende-se como positivas as perspectivas para mitigação desse risco, 
motivo pelo qual não se julga necessário outro encaminhamento senão a manutenção do destaque 
ao risco ora tratado, nos termos já propostos no relatório preliminar, não sendo necessário outro 
tipo de encaminhamento.  

Risco de que os incrementos previstos nos programas de licitações e autorizações não se 
harmonizem às necessidades projetadas no tempo para cada região 

18. A partir da apreciação do relatório de atividades do SCT Novo Cenário Downstream e 
de contato com gestores do MME, a equipe de fiscalização adquiriu nova percepção de que o risco 
de os incrementos previstos nos programas de licitações e autorizações não se harmonizarem às 
necessidades projetadas no tempo para cada região é mais baixo do que o apontado.   

19. O capítulo 5 do indigitado relatório dedica-se à identificação de infraestrutura 
portuária e dutoviária que pode ser desenvolvida. O relato remete ao Plano Nacional de Logística 
Portuária - PNLP do Minfra, que traz os conjuntos de portos organizados (públicos) e terminais 
privados geograficamente próximos entre si, denominados clusters portuários. Nesse instrumento 
de planejamento público consta um primeiro nível de conciliação entre as projeções de capacidade 
e demanda portuária para operações de granéis líquidos (ABASTECE BRASIL, 2020, p. 118-124).  

20. O PNLP aponta para um déficit entre a capacidade atual de movimentação de granéis 
líquidos e as projeções de demanda de 21 milhões de toneladas somente a partir de 2035, chegando 
a 137 milhões de toneladas até 2060, detalhado para cada um dos treze clusters portuários 
brasileiros. À semelhança do presente relatório, o plano consigna listagem dos arrendamentos 
portuários de granéis líquidos licitados e a licitar, contendo a expectativa de acréscimo de 
capacidade estática de armazenagem e valor do investimento.  

21. Esclareceu o MME que um maior detalhamento da conciliação entre capacidade e 
demanda portuária, que considere o cronograma de partida de cada terminal licitado ou 
autorizado é operacionalmente bem mais complexa do que aventado no relatório preliminar de 
fiscalização. Para fins de avaliação do risco apontado e aplicabilidade no planejamento público, o 
controle espacial e temporal dos acréscimos de capacidades estáticas de armazenagem advindos 
de arrendamentos ou autorizações portuárias deveriam ser simulados em confronto a diversos 
outras métricas, tais como disponibilidade de atracação, capacidade de descarga e outras. 

22. A definição da informação, papéis e responsabilidades para aquisição e processamento 
desse tipo de informação para uso no planejamento público está em discussão pelo Comitê 
Interministerial de Planejamento da Infraestrutura, no âmbito do Plano Integrado de Longo Prazo 
da Infraestrutura do Governo Federal, instituído pelo Decreto 10.526, de outubro de 2020. A este 
comitê compete promover a compatibilidade e a integração entre as políticas e os planejamentos 
setoriais que compõem a infraestrutura do Governo Federal. 

23. Com base nesses argumentos, verifica-se que a caracterização desse risco apontado em 
sede de relatório preliminar de fiscalização não abarca o requisito de assertividade que pauta a 
elaboração de relatórios de fiscalização do TCU, tampouco os pressupostos para formulação de 
proposta de recomendação elencados no inciso II, do §2ª, do art. 11, da Resolução-TCU 315/2020. 
Por essa razão, a equipe de fiscalização julgou adequado retirar o apontamento do referido risco 
da versão final do relatório de fiscalização. 
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Risco de não haver concorrência efetiva no elo do suprimento primário entre Petrobras, 
novos entrantes e importadores 

24. Segundo a Petrobras, em que pese cada refinaria possuir uma área de influência 
natural em suas cercanias, na qual possui vantagem competitiva local, não haveria que se falar em 
monopólios regionais, nos quais seria possível aumentar preços indiscriminadamente, sem 
qualquer contestação concorrencial de importação ou de produção de outras refinarias. Pelo 
contrário, uma vez que as distribuidoras comparam os preços dos diversos fornecedores e os 
respectivos custos logísticos associados para escolher a alternativa de suprimento mais econômica, 
a introdução de outros agentes refinadores, cada um buscando maximizar seus resultados, 
aumentaria a concorrência interna e contribuiria para a evolução do mercado (peça 77, p. 7). 

25. Para a estatal, o risco da não concorrência no suprimento primário seria próprio deste 
negócio, principalmente nos produtos os quais o país é importador. As franjas de competição, 
como demostrado no relatório preliminar, se formariam nas zonas limítrofes das áreas de 
influência das refinarias, uma vez que na região próxima à refinaria nenhum outro agente 
econômico conseguiria ter menor custo que o próprio refinador local, o qual tenderá a dominar 
esse mercado mais próximo. Isto seria natural e ocorre na prática em todos os demais países, salvo 
raras e específicas exceções (peça 77, p. 9).  

26. Ademais, acrescentou a Petrobras que a evolução para um mercado aberto de 
downstream no Brasil deveria necessariamente equilibrar duas forças antagônicas: (i) estímulos ao 
investimento (segurança quanto a um mínimo retorno sobre o capital) e segurança jurídica e (ii) 
implementação de nível de competição com viabilização da maior quantidade de fontes de 
suprimento viáveis. (peça 77, p. 9). 

27. Sobre esse risco, a ANP apenas ponderou que, no que concerne aos terminais 
aquaviários, faz-se necessária a revisão da regulação vigente (PANP 251/2000), que regula o 
acesso de terceiros a terminais aquaviários, conforme plano de ação elaborado pela agência (peça 
67, p. 2). Essa revisão regulatória já se encontra em andamento e está sendo conduzida no âmbito 
da Consulta e Audiência Públicas 1/2020. 

28. O MME consignou que a decisão de investimentos, seja em terminais aquaviários, 
dutovias ou outros, é de livre iniciativa e, portanto, o papel do Estado é a promoção de políticas 
públicas e ações que contribuam para um ambiente de negócios pautado na estabilidade, 
previsibilidade e governança, não cabendo atuação direta na definição dos investimentos a serem 
realizados no setor (peça 73, p. 4). 

29. Nesse sentido, destacou que a concorrência já é percebida no fornecimento primário de 
gasolina e óleo diesel, com a presença de múltiplos agentes, em diversos portos, resultante 
principalmente de investimentos em TUP para importação de combustíveis, principalmente a partir 
de 2016, com a prática de preços alinhados ao mercado internacional (peça 73, p. 4-5). 

30. O MME reforçou a importância da consolidação da prática de preços livres, do 
estímulo à transparência dos preços e de outros aprimoramentos e simplificações regulatórias, a 
exemplo da revisão da PANP 251/2000, que está sendo conduzida pela ANP, e outras iniciativas 
recentes do Governo Federal com vistas a promover a simplificação regulatória, transparência, 
disponibilidade de dados e informações e melhoria nos processos de tomada de decisão para 
edição de atos normativos, tais como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), Lei da 
Liberdade Econômica (Lei 13.874/2020) e o Decreto 10.411/2020, que regulamenta a análise de 
impacto regulatório (peça 73, p. 4-5). 

31. Além disso, citou as diretrizes ao CNPE que estão sendo propostas no âmbito do CT-
CB como medida que contribuirá para estimular a entrada de novos agentes e atrair investimentos, 
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por meio da redução da assimetria de informação entre órgão regulador e agentes regulados (peça 
73, p. 4-5). 

32. A atração de investimentos para desenvolvimento de infraestrutura também foi tratada 
no relatório do Subcomitê Novo Cenário Downstream, que destacou o REIDI e os Projetos 
Prioritários para fins de emissão de debêntures incentivadas como políticas públicas concebidas 
para fomentar a implantação de infraestrutura em diversos setores. O Subcomitê, todavia, 
reconhece que há possibilidade de aprimoramentos nessas políticas, no sentido de incluir 
categorias de infraestrutura atualmente não elencadas nos normativos vigentes, como o segmento 
de refino e distribuição de GLP. Dessa forma, o relatório recomendou avaliação da conveniência e 
oportunidade desses aprimoramentos regulatórios, de forma a garantir atração de investimentos 
privados para o desenvolvimento do mercado de combustíveis. 

33. Os gestores da EPE, em contato com a equipe de fiscalização, enfatizaram as 
mudanças estruturais no planejamento energético que contribuirão para criação de um ambiente 
concorrencial. EPE (2020b), plano diretor da EPE aprovado em outubro de 2020, traz os projetos 
e programas aprovados para o horizonte 2020-2023. 

34. Entre eles, destaca-se, primeiramente, o novo modelo de Planejamento do 
Abastecimento de Derivados de Petróleo (Plandepe), desenvolvido para realizar análises sobre o 
parque nacional de refino em diferentes contextos e que passará a considerar não apenas a 
garantia de abastecimento, mas também a competividade, na indicação de oportunidades de 
investimento no setor de energia. Também há o Plano Indicativo de Oleodutos (PIO), o qual, após 
sua finalização, será importante instrumento de indução dos investimentos para promoção da 
competitividade no mercado de combustíveis líquidos, indicando possíveis oportunidades de 
investimentos em oleodutos.     

35. Por fim, o Cade manifestou-se sobre o tema, ressaltando que, nos termos do TCC 
assinado, cabe à Petrobras preservar a viabilidade e a competitividade dos ativos desinvestidos e 
que, no curso do processo de desinvestimento, haverá um instrumento contratual entre a Petrobras 
e o adquirente – Transition Service Agreement – que pode facilitar o momento de transição para 
um mercado competitivo (peça 69). 

36. Em síntese, para os gestores da ANP e MME, a dinâmica concorrencial nos mercados 
regionais que surgirão no período pós-alienação dependerá, dentre outros fatores: (i) da política 
de formação de preços com paridade internacional e regida por lógica comercial; (ii) da 
efetivação de acesso amplo e não discriminatório às infraestruturas; (iii) da qualificação dos 
agentes que adquirirem os ativos; e (iv) do novo racional de mercado para formação de preços. 

37. De um modo geral, verifica-se que o cenário de riscos à concorrência no elo do 
suprimento primário de combustíveis pós desinvestimento dos ativos da Petrobras apontado no 
relatório preliminar é percebido pelos gestores como consequência natural e inafastável do 
processo de transição. Para eles, a dinâmica de reconfiguração do novo mercado seria mais 
complexa do que aquela considerada nos estudos promovidos pelos agentes de mercado 
referenciados no relatório da fiscalização e os benefícios de uma concorrência mais efetiva no 
segmento downstream não necessariamente seriam alcançados imediatamente após a alienação 
dos ativos da Petrobras. 

38. A percepção de risco, embora subsistente, é mitigada a partir de uma visão mais ampla 
sobre a dinâmica futura do novo mercado, sobretudo considerada a efetividade das medidas já 
tomadas no âmbito da iniciativa Abastece Brasil para criação de condições de mercado favoráveis. 
Os gestores destacaram que os investimentos já estão acontecendo, sendo esse um sinal positivo à 
mitigação do risco apontado no relatório de fiscalização. 
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39. Com base nos comentários apresentados contata-se não apenas a ampla ciência dos 
jurisdicionados sobre as diversas nuances relacionadas à competitividade nos mercados 
resultantes dos desinvestimentos, mas também ação diligente no sentido de criar as condições para 
mitigar os riscos relacionados e atingir os objetivos da Política Energética Nacional.  

40. Assim, considerando os objetivos de fiscalização, não se faz necessário outro 
encaminhamento por parte da Corte de Contas, senão sua ampla divulgação. 

Risco de que a regulação de acesso a terceiros seja inefetiva após a transição para o novo 
mercado de refino 

41. A ANP manifestou concordância com os apontamentos realizados no relatório 
preliminar, ressaltando o teor do plano de ação elaborado pela agência voltado para a revisão da 
PANP 251/2000, a qual encontra-se em andamento. Ressalvou também que, em relação ao livre 
acesso, a regulação está restrita a terminais aquaviários e a dutos de transporte (peça 47). 

42. O MME ponderou que o processo de revisão do ato normativo sobre acesso a terminais 
aquaviários tem recebido contribuições valiosas de órgãos governamentais, agentes regulados e 
demais interessados. Ainda, o ministério destacou estar confiante com o trabalho desenvolvido pela 
ANP e ressaltou que o monitoramento após a vigência da nova norma e a análise dos resultados 
regulatórios são essenciais para sua validação. 

43. Dessa forma, entende-se que há ciência por parte dos órgãos citados do risco apontado 
no relatório preliminar, além de haver também medidas que objetivam mitigá-los no curto prazo. 
No entanto, em que pese o fato de os agentes se mostrarem diligentes, ainda não há uma solução 
implementada para o risco ora tratado. Por isso, opta-se por manter o apontamento de risco 
realizado no relatório preliminar de auditoria. 

Risco de que a atuação da ANP sobre eventuais dificuldades de acesso imposta pelo detentor 
da infraestrutura não se dê de forma célere, tempestiva e eficiente 

44. A ANP novamente manifestou concordância com os apontamentos realizados no 
relatório preliminar, ressaltando o teor do plano de ação elaborado pela agência voltado para a 
revisão da ANP 251/2000, a qual encontra-se em andamento (peça 47). 

45. Ressaltou ainda que, em 28/9/2020 e 05/10/2020, realizou seminários com os agentes 
econômicos que operam no abastecimento nacional de combustíveis, com o objetivo de identificar 
regras simples e claras sobre livre acesso, direito de proprietário e outros temas contemplados na 
revisão da PANP 251/2000, de forma a mitigar riscos de conflitos após sua implementação. 

Risco de que a permanência da posição dominante da Transpetro constitua barreira ao 
compartilhamento das infraestruturas essenciais para a movimentação de combustíveis 

46. A ANP manifestou concordância com os apontamentos realizados no relatório 
preliminar, ressaltando o teor do plano de ação elaborado pela agência voltado para a revisão da 
ANP 251/2000, a qual encontra-se em andamento (peça 47). 

47. Já o MME entende que mais importante que a permanência da Transpetro em posição 
dominante na operação logística de dutos e terminais, ou mesmo sua condição de subsidiária 
integral da Petrobras, é o efetivo acesso de terceiros à infraestrutura existente. 

48. A Transpetro não entende que sua posição dominante no mercado represente barreira 
ao compartilhamento de infraestruturas essenciais. Em linhas gerais, argumenta que não foi 
responsável por gargalos ou barreiras à entrada de novos agentes no mercado de combustíveis 
(peça 74, p. 12-13). 

49. Ademais, a empresa aduziu que a regulação do acesso a terceiros a ser implementada 
pela ANP deve levar em conta as características próprias de cada terminal aquaviário. De acordo 
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com a Transpetro, o propósito desses terminais varia de acordo com o objetivo para o qual foi 
concebido. Alguns atuam exclusivamente para regular estoques de refinarias, já outros atuam com 
o propósito específico de prestar serviços logísticos, como a internalização de derivados 
importados ou transportados via cabotagem (peça 74, p. 3). 

50. A partir desse entendimento, a Transpetro ponderou que o estabelecimento de uma 
métrica relativa à preferência do proprietário atrelada às capacidades dos terminais pode causar 
prejuízo à operação dessas estruturas. 

51. Por isso, de acordo com a empresa, não seria possível estabelecer um tratamento 
regulatório único a todos os terminais existentes, sendo necessário avaliar cada caso concreto 
para decidir a melhor regulação aplicável. 

52. Deve-se ressaltar a relevante perspectiva trazida pela empresa no âmbito de sua 
manifestação. No entanto, entende-se que a questão concorrencial nos terminais aquaviários, 
fundamental para a contestação de preços nas áreas de influência das refinarias e para a não 
formação de monopólios regionais, assim como os argumentos trazidos, fazem parte do debate a 
ser travado no âmbito das discussões sobre a revisão da PANP 251/2000, em andamento.  

53. Em outro ponto dos comentários, a Transpetro anotou que, diferentemente dos dutos, os 
terminais aquaviários não devem ser classificados como infraestrutura essencial e, portanto, não 
devem ser objeto de intervenção regulatória (peça 74, p. 7-8).  

54. Para defender seu posicionamento, a empresa aduziu que, para uma infraestrutura ser 
considerada uma essential facility, deve ser avaliada a possibilidade desta infraestrutura, ainda 
que relevante para um determinado setor, ser substituída por uma alternativa funcional. Além 
disso, deve ser provado que o não fornecimento do acesso à instalação não gera apenas prejuízos 
econômicos ou inconveniências, mas torna o fornecimento do serviço impraticável. Por isso, tendo 
em vista os investimentos recentes em terminais aquaviários, estes ativos não poderiam ser 
classificados como essential facility. 

55. Segundo a Transpetro, a concessão de acesso poderia vir a representar uma violação 
dos direitos privados, resultar em desincentivo à inovação e ao investimento e gerar um 
comportamento de “carona” por parte dos concorrentes. 

56. Verifica-se que o procedimento apontado para caracterizar a existência de uma 
essential facility trazido pela empresa se coaduna com ensinamentos doutrinários afetos à doutrina 
das infraestruturas essenciais e espelha o procedimento adotado em países como os Estados 
Unidos, conforme pode-se verificar em levantamento de experiências internacionais realizado no 
âmbito do Abastece Brasil (2019). 

57. Entretanto, no Brasil, o legislador optou por consignar na legislação a garantia do 
acesso de terceiros tanto a dutos quanto a terminais marítimos (aquaviários), conforme previsão 
do art. 58, caput, e seus parágrafos: 

Art. 58. Será facultado a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais 
marítimos existentes ou a serem construídos (...) nos termos da lei e da regulamentação aplicável. 

(...) 
§ 2º A ANP regulará a preferência a ser atribuída ao proprietário das instalações para 

movimentação de seus próprios produtos, com o objetivo de promover a máxima utilização da 
capacidade de transporte pelos meios disponíveis. (grifos nossos) 

58. Sendo assim, o órgão regulador não pode se furtar a cumprir o mandamento legal 
posto no referido artigo. No entanto, não há óbice para que seja debatida a possibilidade de 
classificação da essencialidade de cada ativo por parte do órgão regulador. 
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59. Ainda, quanto à alegação da Transpetro de que a concessão de acesso a terceiros a 
terminais aquaviários pode desestimular investimentos e estimular o comportamento de “caronas”, 
entende-se que a regulação da preferência do proprietário prevista no § 2º do art. 58 deve ser 
amplamente discutida com a ANP e os demais agentes do mercado no âmbito da revisão da PANP 
251/2000 em curso.  

60. Prosseguindo em sua manifestação, a empresa alegou que destoa da realidade a 
comparação feita neste relatório entre o mercado de combustíveis e o mercado de gás natural. 
Entende a Transpetro que, conforme exposto pela ANP e MME no âmbito das discussões de 
abertura do mercado de gás natural, o compartilhamento da infraestrutura deste mercado guarda 
mais semelhança com o mercado de energia elétrica, por ambos serem indústrias de rede (peça 74, 
p. 8). 

61. Ocorre que a analogia feita em relação às ações governamentais desenvolvidas no 
âmbito do mercado de gás não tem o objetivo de comparar as características dos mercados ou dos 
ativos, mas de comparar as ações governamentais tomadas em ambos os mercados. Isto é, 
enquanto no mercado de gás discutiu-se o papel dos transportadores, não se identificou no 
mercado de combustíveis líquidos discussão semelhante acerca do papel dos operadores logísticos. 
Entende-se que ambos os agentes, em cada esfera de atuação, possuem grande importância no 
amadurecimento dos mercados em que atuam. 

62. A Transpetro também se manifestou em relação às queixas de dificuldade de acesso aos 
terminais que opera, trazidas por agentes do mercado no âmbito da iniciativa Abastece Brasil. De 
acordo com a empresa, estas não devem prosperar. Para suportar o seu entendimento, trouxe 
dados de atendimento de pedidos de acesso a terceiros, os quais teriam sido atendidos quase em 
sua totalidade no ano de 2019, e esclarecimentos às queixas relatadas, que, segundo à empresa, 
parecem não refletir a realidade do mercado (peça 74, p. 8-10). 

63. A empresa somou às suas alegações o entendimento exposto por associação de que 
fazem parte as maiores distribuidoras do País no âmbito do Abastece Brasil. De acordo com esse 
entendimento, número relevante de distribuidoras teria contratos de carregamento homologados 
em terminais aquaviários, terrestres ou refinarias e pelo menos um contrato de cessão de espaço 
homologado. Por isso, a associação concluiu que as distribuidoras exercem plenamente sua 
atividade com acesso à infraestrutura, por meio de contratos com transportadores dutoviários, 
terminais, refinarias e até com outros distribuidores que cedem espaço em suas instalações 
próprias de armazenagem. 

64. Em um dos últimos pontos de sua manifestação, a empresa defendeu que as 
importações realizadas no ano de 2019 por agentes que não utilizaram as regras de acesso a 
terceiros revelam que há alternativas a serem utilizadas pelos importadores (peça 74, p. 11-12). 

65. Por fim, ressaltou que sua participação no mercado tende a diminuir à medida que os 
investimentos em armazenagem por outras empresas se realizem (peça 74, p. 12). 

66. No que tange aos argumentos trazidos de que houve alto percentual de pedidos de 
acesso atendidos, chama atenção o fato de que a movimentação de produtos diz respeito a um 
número reduzido de agentes frente à elevada participação da Transpetro neste mercado e ao 
número total de agentes que atuam na cadeia. Da mesma forma, chama atenção o fato de que as 
movimentações com base na regulação de acesso a terceiros foram realizadas em sua grande 
maioria nas regiões em que não há refinarias, o que reforça a importância de se discutir a questão 
do acesso em locais propensos à formação de monopólios regionais.  

67. Quanto ao fato de que a associação de distribuidoras se posicionou favoravelmente ao 
acesso às infraestruturas da Transpetro, ressalta-se que os contratos de carregamento e de cessão 
de espaço aos quais se refere não dizem respeito necessariamente à questão do acesso a terceiros, 
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conforme exposto pelas distribuidoras. Ainda assim, entender-se-ia natural o posicionamento da 
associação, visto que quase a totalidade do acesso fornecido com base na PANP 251/2000 nos 
terminais operados pela Transpetro em 2019 foi para empresas associadas. 

68. Ainda, o fato de as importações terem sido realizadas por outros meios que não pelos 
terminais operados pela empresa por si só não revelam a existência de infraestrutura suficiente 
para realização de importações. 

69. Por fim, ressalta-se que os posicionamentos trazidos pelos gestores no âmbito dos 
presentes comentários enriquecem os exames realizados ao corroborá-los ou contribuírem com 
entendimentos diversos dos apontados no relatório preliminar.  

70. No entanto, em um cenário de curto prazo, permanecem as incertezas relativas ao 
acesso a terceiros. Entende-se, dessa forma, que tanto discussões acerca do papel da Transpetro no 
mercado de operadores logísticos quanto discussões acerca da regulação de acesso no âmbito do 
Abastece Brasil, workshops, audiências e consultas públicas ditarão o rumo que se trilhará no que 
tange aos efeitos do acesso de terceiros a infraestruturas essenciais na competitividade do novo 
mercado downstream. Por isso, entende-se que subsiste o risco apontado no relatório preliminar de 
auditoria.  

Risco de insatisfação social frente a possíveis aumentos de preços 
71. Em síntese, tanto a ANP (peça 67) quanto o MME (peça 73) manifestaram-se com o 

intuito de enfatizar que oscilações e eventuais aumentos de preços são inerentes ao regime de 
liberdade de preços, tal qual o vigente no Brasil, não havendo espaço para intervenção estatal 
direta, seja por tabelamento ou fixação de valores máximos ou mínimos, tampouco exigência de 
autorização oficial prévia para reajustes. 

72. Nesse diapasão, a ANP destacou, como medida para mitigação desse risco, a busca 
pelo aumento da transparência no mercado e redução das assimetrias de informação entre os 
agentes. Destacou, nesse sentido, que constam do plano de ação encaminhado ao TCU (peça 47) 
propostas voltadas para o aumento da transparência nos critérios de formação e reajuste de preços 
– avaliação do resultado regulatório e revisão da RANP 795/2019 – e para implementação de 
acompanhamento, em tempo real, de preços e volumes comercializados nas revendas varejistas, 
com vistas ao aumento da transparência ao consumidor final e, por conseguinte, à mitigação de 
potenciais riscos de insatisfação social. 

73. Na mesma linha, o MME ressaltou que o Governo Federal dispõe de instrumentos de 
transparência de preços que visam a coibir abusos no exercício do poder de mercado, destacando 
os papéis da ANP, do Cade e dos Procons (estes no elo varejista) e informando que a pasta 
trabalha para institucionalizar instrumentos de cooperação com outros órgãos, como o Ministério 
Público Federal. 

74. Além disso, segundo o ministério, no início de 2020, o Governo Federal buscou 
identificar alternativas que servissem para suavizar a repercussão da variação brusca nos preços 
internos dos combustíveis, sem comprometer o atendimento ao regime de liberdade dos preços em 
toda a cadeia. O resultado desse trabalho, incluindo suas recomendações, encontra-se a cargo dos 
ministérios competentes. 

75. Por fim, o MME ressaltou que o processo de desinvestimentos em refino tende a 
promover incremento na competição entre os agentes e benefícios à sociedade quanto a preço, 
qualidade e oferta de combustíveis no médio e no longo prazo. 

76. A Petrobras, por seu turno, destacou a intensificação da concorrência entre diversos 
agentes, segundo lógica de mercado, verificada desde as mudanças nas políticas de preços para 
gasolina e diesel, a partir de 2016, e para GLP, em 2019. Assim, manifestou acreditar haver 
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espaço para o incremento e consolidação deste cenário a partir dos desinvestimentos no refino, 
com consequentes benefícios ao consumidor no que diz respeito à maior diversificação da oferta, 
aumento da eficiência e redução de custos na cadeia de comercialização. Ressaltou ainda que os 
preços praticados por ela ou seus concorrentes, e sua dinâmica atrelada às variações cambiais e 
aos preços da commodity, respondem por apenas uma parcela do preço ao consumidor final (peça 
77). 

77. Vê-se, portanto, que os gestores ressaltaram o caráter intrínseco das oscilações nos 
preços ao regime de liberdade de preços e o plano de ação apresentado pela ANP corrobora essa 
visão. É esperado pelos gestores que a consolidação do mercado de refino após os 
desinvestimentos contribua, no médio e no longo prazo, para o aumento da competitividade e da 
eficiência, o que resultaria em benefícios ao consumidor em termos de qualidade, oferta e preço. 

78. Ademais, embora se indique que haja discussões com vistas à criação de mecanismos 
fiscais para suavização de volatilidades decorrentes de variações cambiais e de preço da 
commodity, inexiste qualquer solução definida pelo Governo Federal nesse sentido.  

79. Desse modo, considerando esse cenário e o horizonte temporal esperado para a 
consolidação do mercado de combustíveis após os desinvestimentos no refino, somado à carência 
de perspectiva de mercado percebida no consumidor brasileiro, reitera-se o entendimento acerca 
do risco de insatisfação social frente a possíveis aumentos de preços, sobretudo no curto prazo. 
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VOTO 
 

Trata-se de auditoria de natureza operacional para verificar como o Governo Federal tem 
atuado para reorganizar o mercado nacional de refino de petróleo, tendo em vista os desinvestimentos 
pretendidos pela Petrobras. 

Para tal, inicialmente, foram mapeados e analisados riscos e oportunidades relacionados à 
transição para a nova configuração, após a entrada de agentes privados: desejavelmente, mercado mais 
aberto, competitivo e apto a atender aos interesses do consumidor brasileiro, quanto a preço e oferta de 
produtos. 

Feito isso, a fiscalização avaliou se as ações governamentais para desenvolvimento da 
infraestrutura nacional de suprimento e movimentação de combustíveis, coordenadas no âmbito da 
iniciativa Abastece Brasil, do Ministério de Minas e Energia (MME), bem como o aprimoramento do 
arcabouço regulatório, estão alinhados ao desafio de criar as condições para atingir aqueles atributos 
desejáveis. 

O contexto no qual se insere a auditoria advém da mudança de estratégia da Petrobras, com 
relação ao setor de refino, cujos marcos históricos são a divulgação de fato relevante ao mercado, em 
2016, e a adoção de novo posicionamento, previsto em seu Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2017-
2021, com vistas à maximização de margens na cadeia de valor do petróleo, no âmbito de conjunto de 
medidas para reestruturação da companhia, na esteira dos efeitos da Operação Lava-Jato.  

Com isso, a empresa assumiu novo papel na política energética nacional e rompeu com o 
histórico modelo de atuação, de garantidora do abastecimento nacional e investidora de última 
instância. 

Na nova estratégia, a Petrobras passou a priorizar a exploração e a produção do petróleo do 
Pré-sal, em detrimento de novos investimentos nas atividades de refino, distribuição, gás, geração 
termelétrica e fertilizantes. Para estes segmentos, a diretriz foi buscar redução de risco, por meio de 
desinvestimentos e parcerias.  

Em 2017, a então chamada Iniciativa Combustível Brasil foi criada pelo Governo Federal 
para coordenar os esforços na busca por um mercado de combustíveis com oferta compatível ao 
crescimento da demanda, capaz de atender ao consumidor em condições adequadas de preço e 
qualidade, em ambiente regulatório objetivo, claro e favorável aos investimentos para expansão do 
setor. 

As diretrizes para atuação da iniciativa foram dadas pela Resolução CNPE 15/2017, que 
criou ainda o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais 
Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (CT-CB), para tratar do tema. 

Nessa primeira fase de atuação, foram formuladas 32 propostas de ação, sob a designação 
Combustível Brasil, envolvendo a proposição de diretrizes estratégicas, termos de cooperação 
institucional, estudos, análises, políticas, melhorias no arcabouço regulatório e sugestões para 
incentivar a realização de investimentos de curto, médio e longo prazos. 

Em 2018, a Petrobras manifestou sua intenção de desinvestir 25% de sua capacidade de 
refino, por meio da cessão do controle de conjunto de ativos agrupados em blocos regionais que 
preservam a lógica de integração (clusters).  

A opção pelo modelo com transferência de controle acionário foi adotada por ser 
considerada mais atrativa, por romper com a dinâmica atual do mercado e oferecer maior prêmio 
financeiro ao desinvestimento, maximizando a captura de valor na alienação dos ativos, além de, 
potencialmente, introduzir nova dinâmica competitiva no País. 
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Em maio daquele ano, a greve dos caminhoneiros, deflagrada em protesto aos reajustes 
frequentes e crescentes no preço do diesel, expôs fragilidades do modelo do downstream1 brasileiro, 
não só quanto à formação de preços dos combustíveis, mas também com relação à garantia do 
abastecimento nacional.  

A crise atraiu a atenção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que 
determinou a instauração de inquérito para apurar suposto abuso de posição dominante da Petrobras no 
mercado nacional de refino. 

Em junho de 2019, Cade e Petrobras celebraram Termo de Compromisso de Cessação 
(TCC), por meio do qual a estatal alterou o formato dos desinvestimentos pretendidos, para adequá-lo 
às condições estabelecidas pela autoridade antitruste para suspenção do inquérito, comprometendo-se a 
vender integralmente, até 2021, oito refinarias de petróleo, incluindo os ativos de logística associada, o 
que correspondia a 50% de sua capacidade de produção de derivados de petróleo. 

As propostas da Iniciativa Combustível Brasil, que passou a ser denominada Abastece 
Brasil, levaram à publicação da Resolução CNPE 9/2019, que estabeleceu diretrizes para promoção da 
livre concorrência na atividade de refino no País. Tal resolução teve papel relevante no desenho 
daquele TCC, ao dispor que desinvestimentos levados a efeito por empresas dominantes no setor de 
refino deveriam observar as seguintes diretrizes:  

a) alienação concomitante de refinarias e respectivos ativos de infraestrutura necessários 
para a movimentação de insumos e produtos;  

b) transferência de refinarias potencialmente concorrentes para grupos econômicos 
distintos;  

c) transferência de ativos sem a manutenção da participação societária do alienante; e  
d) transferência de ativos de movimentação preferencialmente para grupos econômicos 

desverticalizados. 
II 

As refinarias nacionais são uma das fontes de suprimento de combustíveis para o mercado 
doméstico, junto das centrais petroquímicas e da importação. Considerando os objetivos desta 
auditoria, o destino é composto pelas bases primárias e secundárias das distribuidoras. Entre as fontes 
de suprimento e o destino, a logística de movimentação de combustíveis varia a depender do modo de 
transporte utilizado: rodoviário, ferroviário, aquaviário ou dutoviário. 

O transporte dutoviário é o que permite movimentação de maiores volumes, todavia 
sempre limitada a poucas origens e destinos ao longo do traçado do duto. Os investimentos necessários 
são proporcionais à distância a interligar. Dada à natureza da obra, tendem a ser elevados.  

No extremo oposto, o modal rodoviário é o mais flexível, atingindo todo o território 
nacional com baixos investimentos, sendo a melhor alternativa para pequenos volumes e curtas 
distâncias. Entretanto, é o modal menos eficiente para grandes volumes e longas distâncias, o que 
resulta em maior custo operacional, além de outras externalidades negativas como a poluição e o 
congestionamento das rodovias brasileiras e variável estado de conservação. 

Mais da metade do petróleo e do gás natural extraídos no País são processados nas 
refinarias e Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN), para consumo interno. O restante é 
exportado ou usado nas próprias operações de produção. Algumas refinarias mais antigas foram 

 
1 Na cadeia do Petróleo, o downstream está associado essencialmente à distribuição e revenda de combustíveis, enquanto o 
midstream é composto pelas atividades de refino e logística primária de seus derivados.  
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projetadas para processar petróleo leve, o que demanda fluxo permanente de importação desse tipo de 
petróleo cru. 

A parcela processada no parque de refino nacional para produção de gasolina A, diesel A2 
e GLP, dentre outros derivados, é complementada pelos volumes importados e, em seguida, 
movimentada para terminais e bases, onde são misturados biocombustíveis à gasolina e ao diesel, antes 
da distribuição para atendimento do consumo interno. 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as 
dezoito refinarias brasileiras têm capacidade de produção de 2.400 mil barris de petróleo por dia 
(kbpd). Dessas, quatorze são atualmente de propriedade da Petrobras e respondem por 98% da 
capacidade de produção nacional. Após o desinvestimento de seus ativos de refino, a estatal ainda 
deterá mais da metade da capacidade de produção nacional e cerca de dois terços da capacidade de 
armazenamento, sem contar a tancagem dos terminais. 

Dentro da lógica de operador único que orientou a Petrobras desde sua criação, na década 
de 1950, o parque de refino da estatal foi projetado para funcionar de modo complementar. Assim, o 
déficit de produção de determinada região é complementado pelo superávit de outra. 

A demanda nacional por gasolina, diesel e Gás liquefeito de petróleo (GLP) não é 
plenamente suprida pela produção interna. Há significativa dependência externa, sobretudo de diesel e 
de GLP.  

As importações de gasolina e diesel por outras empresas, que não a Petrobras, têm crescido 
no mercado nacional, desde que a estatal passou a praticar a paridade internacional de preços, em 
2016. Contudo, no caso do GLP, praticamente todo o suprimento por importação continua sendo feito 
pela estatal. 

Segundo o Ministério da Infraestrutura, o fluxo de movimentação de derivados no Brasil 
ocorre ao longo do litoral e no sentido da costa para o interior do País. A internalização do combustível 
importado ocorre em poucos portos brasileiros, com destaque para os nordestinos.  

As regiões Sul e Sudeste respondem por 62% do fluxo total de distribuição dos 
combustíveis, incluindo os volumes de importação. A primeira apresenta fluxo interno independente 
das demais regiões, enquanto a segunda abastece todas as demais por rodovia, ferrovia e cabotagem. 

Para o recebimento, expedição e armazenagem de petróleo, derivados líquidos, 
biocombustíveis e GLP, são utilizados terminais de granéis líquidos, que podem ser lacustres, fluviais, 
marítimos ou terrestres.  

Segundo a ANP, há no Brasil 114 terminais autorizados, com capacidade de armazenagem 
de 8,7 milhões de m³ de derivados líquidos e 478 mil m³ de GLP. Desses, 53 são marítimos, 51 
terrestres, 8 fluviais e 2 lacustres. A grande maioria se situa na região Sudeste do País. 

A Transpetro, subsidiária da Petrobras, opera 47 terminais, sendo 27 aquaviários e 20 
terrestres, com capacidade total de armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis de 4,8 
milhões de m³ e 452 mil de m³ de GLP. 

Após os desinvestimentos pretendidos, a Petrobras ainda concentrará 41% da capacidade 
de armazenamento de combustíveis líquidos em terminais, com preponderância nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste. Para o GLP, a concentração é ainda maior (76%) e a preponderância também será 
mantida na região Sul. 

 
2 Gasolina A e diesel A são os derivados do petróleo produzidos nas refinarias. Gasolina B e diesel B são os combustíveis 
utilizados nos veículos brasileiros, obtidos a partir da mistura daqueles derivados com biocombustíveis (etanol e biodiesel).  
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Para receber movimentações de importação e cabotagem os terminais portuários 
demandam características especiais. Maiores volumes de carga são transportados em navios de grande 
porte e com maior calado, que demandam portos mais profundos para atracação.  

Além disso, para movimentar cargas de combustíveis, o terminal portuário deve possuir 
estruturas de atracação (cais e píeres) compatíveis com o tamanho dos navios, frequência de atracações 
e volume de operações de carregamento e descarregamento. Para bom nível de serviço, é também 
necessário que disponha de infraestrutura para recebimento e expedição multimodal de carga. 

As linhas de dutos de carga, sistemas de bombeamento e tanques de armazenagem também 
devem ser compatíveis com o porte do navio e o tipo da carga. Por vezes, a movimentação de 
combustíveis em terminais concorre com a de outros produtos. 

Entre os terminais que movimentaram combustíveis em 2019, apenas 12% oferecem 
alternativas de movimentação por todos os modais (rodoviário, ferroviário e dutoviário). Cerca de 16% 
deles são exclusivamente ligados às refinarias por meio de dutos, sem acesso para retirada local da 
carga por terceiros. Outros 35% dispõem apenas de expedição para o modal rodoviário, enquanto os 
37% restantes oferecem pelo menos duas alternativas de acesso. 

Os dutos são o modal de transporte preferencial para atender o abastecimento de petróleo 
das refinarias e para suprir a necessidade dos grandes centros consumidores de derivados. No Brasil, 
há quase mil dutos operados por 69 empresas autorizadas pela ANP, com extensão que atualmente 
soma mais de 10.000 km.  

Mais da metade destes são dutos portuários de pequena extensão. Atualmente, apenas três 
empresas são autorizadas a operar dutos de transporte, aqueles aptos a movimentar cargas de terceiros. 
A Transpetro é responsável pela operação de 93% da extensão da malha de dutos de transporte 
brasileira.  

Enquanto a movimentação de combustíveis entre refinarias, terminais e bases primárias 
acontece majoritariamente pelos modais aquaviário e dutoviário, à jusante das bases primárias o modal 
ferroviário surge como alternativa ao rodoviário, que é o predominante. Entretanto, das treze 
concessionárias existentes, apenas oito transportam combustíveis. 

III 
A complexa infraestrutura de movimentação de combustíveis do País, que foi planejada e 

construída para funcionar de modo integrado e sob gestão centralizada da Petrobras, desempenha 
duplo papel na transição para o novo mercado de refino.  

Em primeiro lugar, é essencial para garantir o abastecimento nacional, diante da 
dependência externa de combustíveis importados. Em segundo lugar, é necessária para viabilizar a 
competitividade, pois as projeções realizadas por diversos estudos apontam que a importação 
continuará a ser a principal alternativa para contestação de preços no mercado doméstico.  

Até que o processo de transição para o novo mercado de refino se consolide, e novas 
infraestruturas de terminais portuários e dutos de transporte sejam construídas, torna-se essencial 
maximizar o uso das existentes. 

Sendo assim, passo a tratar dos riscos associados a tal transição, tendo em vista a natural 
reacomodação do balanço e do fluxo de produtos que deve ocorrer a partir dos desinvestimentos, 
quando as refinarias repassadas para agentes privados passarão a ser operadas sem as sinergias então 
existentes sob o controle da Petrobras. 

A equipe de auditoria compilou resultados de estudos que apresentam possíveis cenários 
dessa reacomodação, considerando (i) a mudança estrutural no sistema de abastecimento decorrente da 
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redução da participação da Petrobras no refino e (ii) as projeções de aumento da demanda por 
combustíveis. A avaliação foi segregada a partir das perspectivas de garantia do abastecimento e de 
competitividade. 

O primeiro estudo, realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), projeta a oferta e 
demanda de derivados de petróleo até 2029, a partir de dados históricos e das projeções de crescimento 
da economia nacional. O estudo aponta que a produção nacional de derivados de petróleo sofrerá 
pequenas variações ao longo deste período, por prever aumentos marginais na capacidade de 
processamento do parque de refino brasileiro. 

Estima que o Brasil permanecerá como importador líquido de gasolina até 2029, com a 
demanda crescente pelo combustível sendo contrabalanceada pelo aumento da participação do etanol 
hidratado no suprimento, considerando as metas de aumento do seu percentual na mistura, impostas 
pelo Programa RenovaBio, do MME. 

Para o óleo diesel, a necessidade de importação projetada é crescente até 2029, ano em que 
deve atingir 20% da demanda nacional, apesar de seu consumo relativo ter previsão de redução pelo 
aumento da participação do biodiesel no combustível comercializado nos postos (diesel B). Já as 
importações de GLP tendem a decrescer até 2029, em função do crescimento esperado da produção de 
gás natural pelas UPGN.  

Em síntese, o estudo da EPE projeta que a dependência externa do Brasil para suprimento 
de gasolina A, diesel A e GLP aumentará ao menos 10% nos próximos dez anos, o que impõe ainda 
maior relevância à infraestrutura logística para internalização das importações. 

Além disso, as movimentações inter-regionais continuarão sendo necessárias para 
complementar a produção das regiões deficitárias A região Sudeste continuará a ser a única 
exportadora.  

O segundo estudo, realizado pelo Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), em conjunto com a 
consultoria Leggio, avalia alternativas de menor custo total para movimentação dos combustíveis 
líquidos, em seis diferentes cenários que consideram não apenas a projeção de oferta, demanda e de 
preços de venda, mas também o volume em investimentos na infraestrutura com vistas a assegurar a 
movimentação requerida até o horizonte de 2030. O estudo não inclui o GLP. 

Considera que três fatores determinam a configuração das cadeias: relação demanda/oferta; 
infraestrutura logística e preço. Realiza simulações, tendo como objetivo minimizar o custo de 
abastecimento de cada município ao longo do tempo, para determinar quais polos de consumo serão 
abastecidos por quais origens de suprimento. 

O estudo aponta que, se não houver investimentos até 2030, a expetativa é de saturação de 
grande parte da infraestrutura. Para evitar possível “apagão logístico” no abastecimento de 
combustíveis até ano, foram avaliados os investimentos prioritários para atendimento das projeções de 
oferta e demanda de combustíveis ao longo do período.  

Além da grande necessidade de investimento em usinas de biocombustíveis para atender as 
metas do RenovaBio, será necessário investir nas infraestruturas de portos, dutos e ferrovias. O volume 
de investimentos necessários para promover a eficiência do sistema de abastecimento nacional até 
2030 varia de R$ 39 a R$ 45 bilhões, a depender do grau de otimização pretendido e das alternativas 
previstas nos diferentes cenários.  

O terceiro estudo, realizado pela Associação das Distribuidoras de Combustíveis 
(Brasilcom), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
estimou a dinâmica competitiva de cada refinaria brasileira após os desinvestimentos, com o objetivo 
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de apontar os principais riscos para os mercados resultantes, partindo da análise do balanço de oferta e 
demanda na região de influência de cada uma destas.  

Para cada base de distribuição, o estudo calcula os custos para colocação de combustíveis 
em cada possível mercado, determinando a área de influência das refinarias e as possíveis regiões de 
sobreposição competitiva (franjas de competição).  

Por fim, avalia cenários de expansão do alcance das refinarias para além de sua área de 
influência e a capacidade de proteção de cada uma delas em relação a movimentos de expansão de 
eventuais vizinhos, a partir dos modais disponíveis para o transporte de combustíveis. 

Dos seis clusters de refino analisados, em quatro há elevada probabilidade de formação de 
monopólios regionais, dada a baixa expectativa de competição nos mercados resultantes, nos primeiros 
momentos pós desinvestimentos. Nesses casos, as barreiras para entrada de refinarias limítrofes ou de 
importadores impõem restrições à competitividade na comercialização de combustíveis.  

O estudo conclui que a troca de operador das refinarias não deve aumentar o número de 
agentes econômicos nos mercados regionais e a falta de infraestrutura de modais de alta capacidade 
que os interliguem restringe a possibilidade de competitividade. Assim, é baixa a probabilidade de que 
a pressão competitiva se reflita em redução e preços aos consumidores naqueles quatro mercados. 

Destaca ainda o risco de desabastecimento local, caso algum dos adquirentes das refinarias 
decida exportar sua produção, bem como o risco de redução de competitividade se houver adquirentes 
que possuam estrutura empresarial verticalizada com a distribuição de combustíveis, destacando a 
necessidade de regras de transição que garantam a competitividade até o final do processo de 
desinvestimento. 

Este panorama negativo, evidentemente, também pode, na prática, não se realizar, com a 
força das relações comerciais impondo, nas várias regiões, as leis do mercado. 

IV 
Tendo em vista o conjunto de projeções aqui sintetizado, passo a analisar as ações 

governamentais planejadas para mitigar os riscos mapeados. 

Em primeiro momento, a iniciativa Abastece Brasil focou no diagnóstico e no prognóstico 
da nova dinâmica de mercado, com vistas à eliminação de barreiras operacionais e regulatórias para a 
criação de ambiente atraente a novos agentes privados, objetivando a atração de investimento não 
apenas ao desinvestimento da Petrobras, mas também para ampliação da infraestrutura de suprimento e 
movimentação de combustíveis.  

Em seguida, a atenção foi direcionada para ações com vistas à garantia do abastecimento 
de combustíveis, envolvendo a identificação das áreas prioritárias para movimentação de derivados, a 
articulação para viabilizar a oferta de empreendimentos relativos ao abastecimento nas licitações 
portuárias, o aprimoramento contratual do arrendamento de terminais de combustíveis, a criação de 
linhas de financiamento e de mecanismos para investimento em refino e o estímulo tributário à 
expansão da malha dutoviária.  

Apenas em 2019 a competitividade nos mercados passou a ser considerada expressamente 
na pauta da Abastece Brasil. Entretanto, até o fim dos trabalhos de auditoria, não havia ação específica 
para tratar do tema.  

No que toca a novos investimentos na produção de combustíveis no Brasil, os planos de 
negócios da Petrobras apontavam para a entrada em operação do segundo trem de refino da Refinaria 
Abreu e Lima (Rnest), em 2024, que acrescentaria 130 kbpd à capacidade de refino nacional.  
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Com o processo de venda deste ativo, tal perspectiva resta sem confirmação. Mantém-se 
nos planos da estatal a entrada em operação da UPGN do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj), em 2021, o que implicará aumento da oferta nacional de GLP. 

Apesar de mencionar o possível interesse de grupos privados na construção de mini 
refinarias e refinarias modulares, que somariam mais de 150 kbpd ao parque de refino nacional e 
atrairiam mais de R$ 3 bilhões em investimentos, a equipe de auditoria ressalta, em contraponto que, 
em junho de 2020, ao acessar a lista de autorizações emitidas pela ANP para tal, verificou haver 
apenas uma autorização para construção de refinaria com 0,74 kbpd de capacidade. 

Sendo assim, não há sinalizações firmes acerca de investimentos relevantes e imediatos 
no aumento da produção nacional de combustíveis. Com os desinvestimentos da Petrobras, os 
novos entrantes poderão investir na expansão da unidade adquirida ou na construção de novas plantas, 
mas essas são decisões empresarias que só serão conhecidas após a troca de comando nas refinarias.  

Com relação ao conjunto de ações em andamento para fomentar a movimentação de 
combustíveis, tendo em vista a necessidade de garantir o abastecimento em todo o País, o modal 
aquaviário é aquele que apresenta as expectativas mais positivas.  

Por meio de sua nota técnica 529/2017, a ANP indicou como prioritários os arrendamentos 
nos portos de Suape, Itaqui, Santos e Paranaguá, detalhando especificidades de cada caso a serem 
consideradas nos editais de licitação3.  

Apontou ainda a necessidade de investimentos e regularização no Pará (Miramar e Vila do 
Conde), no Ceará (Pecém) e no Espírito Santos (Tubarão). Para a Região Sul, salientou a criticidade do 
armazenamento de GLP, sugerindo esforços para captação de investimentos privados com vistas à 
criação de um terminal em Santa Catarina. 

Desde então, terminais nesses portos constam do Programa de Arrendamento Portuário do 
Ministério da Infraestrutura e da carteira de investimentos do PPI. Entre 2017 e 2019, os 
arrendamentos de 14 terminais de graneis líquidos foram licitados, com previsão de R$ 1,2 bilhão de 
investimentos mínimos.  

Outros 10 leilões de terminais de granéis líquidos, com investimentos mínimos previstos 
de R$ 2,1 bilhões, estão em curso no biênio 2020-2021. Os investimentos decorrentes de tais 
arrendamentos devem acrescentar cerca de 1,4 milhões de m³ de capacidade estática de armazenagem 
ao País. 

Além dos terminais localizados em portos públicos, a Antaq autorizou doze Terminais de 
Uso Privado (TUP) de granéis líquidos entre 2017 e 2019, com expectativa de investimentos de R$ 14 
bilhões e acréscimo de 6 milhões de m³ de capacidade estática de armazenagem. Outros R$ 17 bilhões 
para acréscimo de 2,5 milhões de m³ de capacidade estática estão previstas nas autorizações relativas a 
2020-2021. 

Apesar de revelar sinais de comprometimento das condições de serviço, a infraestrutura de 
terminais portuários brasileira vem sendo suficiente para os atuais volumes de movimentação de 
combustíveis líquidos.  

O risco de colapso dessa infraestrutura, no curto prazo, se mostra mitigado com as 
sinalizações de investimentos que podem dobrar a capacidade estática de armazenagem de 
combustíveis líquidos nos portos brasileiros.  

 
3 O art. 16, § 2º, da Lei do Portos (Lei 12.815/2013) determina que o poder concedente deverá ouvir previamente a ANP 
sempre que a licitação, a chamada pública ou o processo seletivo envolver instalações portuárias voltadas à movimentação 
de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. 
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Entretanto, o cenário de baixo risco à garantia do abastecimento não se verifica para o 
GLP. Tendo em vista a previsão de saída da Petrobras dos mercados de Pernambuco e do Rio Grande 
do Sul4, é considerável o risco de interrupção de fornecimento de GLP nessas regiões.  

A infraestrutura de importação e internalização do GLP opera em níveis críticos de 
saturação. De 2016 a 2019, 96% da importação de GLP foi realizada pelos portos de Suape e Santos. 
Diagnóstico realizado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de 
Petróleo (Sindigas) e pela consultoria Accenture explica que tal situação decorre da limitada tancagem 
para abastecimento primário existente no País, a qual permite a recepção de grandes navios 
importadores apenas nestes dois portos, ambos com restrições e ineficiências operacionais. 

O porto de Suape é o principal ponto de entrada de GLP no Nordeste, sendo o único no 
País capaz de receber produto do exterior em navios de 44 mil toneladas. Entretanto, Suape não dispõe 
de infraestrutura de tancagem em terra suficiente para armazenagem da demanda regional de GLP.  

A solução que perdura há anos é o recebimento do GLP importado por meio de 
embarcação denominada navio-cisterna, afretada pela Petrobras. Esse navio funciona como tanque 
flutuante, passando a maior parte do tempo atracado. Permite a internalização do GLP importado para 
os estados do Nordeste e o transbordo desta carga para outras regiões do País.  

Solução similar é adotada para o abastecimento de GLP no Rio Grande do Sul durante o 
inverno. O processo de desinvestimento dos ativos de refino da Petrobras não condiciona o 
afretamento dos navios-cisterna pelos adquirentes. 

Já o porto de Santos tem a tancagem necessária para receber a carga do exterior, mas 
atualmente é o mais movimentado do País e se encontra muito próximo do seu limite para 
movimentação de combustíveis, o que traz graves ineficiências e frequentes atrasos para carga e 
descarga de navios. A operação é restringida pelo seu calado, o que limita o porte das embarcações que 
ali podem atracar. 

Assim, a Petrobras é forçada a descarregar parte do produto importado no porto de Suape 
antes de seguir para Santos. A situação é agravada ainda pelo fato da movimentação de GLP competir 
com outros combustíveis como o diesel, o que deve se acentuar ao longo dos próximos anos. 

Com relação ao setor ferroviário, persiste a subutilização da malha existente. A 
privatização, apesar de ter resultado em crescimento dos investimentos e em aumento da eficiência 
operacional, não logrou aumentar a participação do modal na matriz de transportes de cargas no Brasil. 

Cerca de 85% do que se movimenta nas ferrovias brasileiras são cargas de minério de 
ferro, soja, milho e açúcar. Combustíveis líquidos representam apenas 2% da carga total, o que 
demonstra o baixo aproveitamento do modal pelo setor em análise.   

Em que pese tal situação, as recentes iniciativas de expansão da malha ferroviária5, 
permitem inferir que é possível criar ambiente de negócios com boas oportunidades para se aumentar o 
uso desse modal na matriz de transportes nacional. 

Entretanto não há ações para incentivar o aumento de sua participação no transporte de 
combustíveis, no âmbito da iniciativa Abastece Brasil. Importante registrar que o estudo IBP/Leggio 

 
4 Em seus planos de negócios não está prevista sua atuação nesses mercados, após os desinvestimentos das refinarias ali 
existentes. 
5 Além da recente concessão do Tramo Central da Ferrovia Norte Sul (FNSTC), firmado em 31/7/2020, fazem parte da 
carteira de concessões ferroviárias acompanhadas pelo Ministério da Infraestrutura a concessão da Ferrovia de Integração 
Oeste Leste (FIOL), a concessão para implantação e operação da Ferrogrão e o projeto prioritário para futura concessão à 
iniciativa privada a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), como contrapartida, na forma de investimento cruzado, 
pela prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). 
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projeta a saturação de quase todas as opções existentes para este modal, destacando a necessidade de 
investimentos tanto na expedição quanto na recepção ferroviária. Sendo assim, a contribuição do 
setor ferroviário para o desenvolvimento da logística de abastecimento de combustíveis ainda é 
incerta. 

Com relação às dutovias, o Ministério de Minas e Energia informa que a política pública 
de estímulo ao seu desenvolvimento é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura (Reidi), que suspende a exigência das contribuições para o PIS/PASEP e para a 
COFINS, nos termos da legislação vigente. 

Por enquanto, não há elementos que indiquem expectativa por novos investimentos 
em dutovias. A Petrobras não possui projetos para ampliação de sua malha. No âmbito da iniciativa 
Abastece Brasil não há ações concretas para o desenvolvimento da malha existente no País, não há 
planos indicativos para este segmento, nem estão previstas parcerias público-privadas.  

O que se tem de concreto, no momento, é a informação da EPE, de que, ainda no presente 
ano, irá elaborar estudo sobre a infraestrutura de abastecimento de GLP e publicar o Plano Indicativo 
de Oleodutos (PIO).  

Os elementos até aqui apresentados permitem concluir que o planejamento energético 
ainda carece de estudos governamentais que indiquem as infraestruturas (portuárias, ferroviárias e 
dutoviárias) mais propícias a alterar os cenários de baixa competitividade nos mercados resultantes dos 
desinvestimentos.  

Se, por um lado, os elementos trazidos aos autos demonstram que o Governo Federal vem 
trabalhando no sentido de oferecer condições minimamente adequadas para a formação de mercado 
competitivo, além de estimular investimentos para o setor de combustíveis por meio de incentivos 
fiscais6, por outro lado, deixam claro que ainda é preciso avançar, criar mais ações para mitigar os 
riscos à garantia de abastecimento e promover a competitividade nos mercados resultantes dos 
desinvestimentos da Petrobras, no âmbito da iniciativa Abastece Brasil. 

Tendo em vista não só a complexidade e extensão dos temas tratados na presente auditoria 
mas, em especial, o fato de os gestores manifestarem ampla ciência da situação descrita, dos principais 
riscos identificados, bem como das possíveis implicações e de eventuais soluções para sua mitigação, 
registrarei os comentários dos gestores ao longo do voto, sempre que isso for necessário para 
aprofundar a reflexão sobre cada um dos temas aqui tratados. 

A mais preocupante projeção apresentada pela presente fiscalização, o risco de interrupção 
de fornecimento de GLP, é objeto de plano de ação da ANP (peça 47, p. 14 a 16), assim como do 
relatório de atividades do Subcomitê Novo Cenário Downstream.  

Em síntese, a previsão da ANP e do MME é de que as infraestruturas e os sistemas críticos 
para o abastecimento nacional de GLP não incluídos nos planos de alienação de ativos da Petrobras 
continuem a ser providos pela estatal, enquanto não houver outros agentes ofertando os serviços 
necessários para garantir o suprimento.  

Projetam a formulação de diretriz, pelo CNPE, para incumbir a Petrobras de continuar 
garantindo o abastecimento nacional de GLP. Outra ação destacada pelo Ministério, já em andamento, 
é a elaboração de diretrizes voltadas para o monitoramento e a coordenação do abastecimento nacional 
de combustíveis, a serem submetidas àquele conselho.  

 
6 Entre os quais, o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), o 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) e as Debêntures Incentivadas de 
Infraestrutura, além do Fundo da Marinha Mercante (FMM). 
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Segundo o MME, tais medidas irão mitigar os riscos de desabastecimento de GLP, pois 
conferirão maior segurança à manutenção das infraestruturas definidas como críticas e proporcionarão 
melhoria da atuação da ANP para adequação do novo cenário downstream. 

A Petrobras destacou seu esforço em dotar todo o sistema logístico, especialmente o 
remanescente ao desinvestimento (região Sudeste), de condições para absorver o aumento de 
movimentação de GLP decorrente da produção das UPGN, por meio da ampliação de terminais e 
ampliação e melhorias no sistema de dutos. 

Registrou ainda a revisão da sua política de preços de GLP de uso residencial, com a 
consequente adoção do preço de paridade de importação como referência, dos reajustes realizados sem 
periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado, e da igualdade daqueles preços com 
os do GLP para uso comercial/industrial. Essa diferenciação era apontada pelo mercado como entrave 
aos investimentos em infraestrutura e inibidor de importações do combustível.  

Com o alinhamento de preços ao mercado internacional, a estatal projeta o 
desenvolvimento de dinâmica semelhante à verificada no mercado de diesel e gasolina, quando foram 
criadas condições ao mercado para obter retorno sobre seus investimentos, despertando o interesse em 
investir em infraestrutura logística, o que irá reduzir o risco de fornecimento do produto.  

Assim, se subsiste a situação latente de risco, ao menos até que as ações indicadas 
sejam efetivamente implementadas, o registro dos gestores é alentador. A permanência da 
Petrobras como garantidora do abastecimento de GLP, até que o novo mercado se consolide, reduz 
sobremaneira a possibilidade de desabastecimentos no curto prazo.  

V 
Tendo em vista os cenários de risco já apresentados, passo a tratar de aspectos da regulação 

de acesso não discriminatório de terceiros a infraestruturas essenciais, a qual deve contribuir para a 
garantia do abastecimento e a promoção da competitividade. 

A Lei 9.478/1997 (Lei do Petróleo), que trata do tema, é fundamentada na Doutrina de 
Instalações Essenciais (Essential Facilities Doctrine), originária dos Estados Unidos e adotada por 
inúmeros países. Esta se caracteriza como exceção aos princípios da economia de mercado e é aplicada 
em situações excepcionais, que requeiram a regulação do direito de propriedade. Preconiza que o 
proprietário de instalação considerada essencial deve ceder seu acesso a preços razoáveis. 

Em termos práticos, determinada infraestrutura é classificada como essencial nas situações 
em que acessá-la for indispensável à realização de concorrência com o seu detentor, geralmente no 
mercado à jusante desta. 

O art. 58 daquela Lei faculta a “qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos 
terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante remuneração ao titular das instalações 
ou da capacidade de movimentação de gás natural, nos termos da lei e da regulamentação aplicável”.  

Os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo estabelecem que a ANP fixará o valor e a forma de 
pagamento da remuneração adequada, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe também 
verificar se o valor acordado é compatível com o mercado; e que regulará a preferência a ser atribuída 
ao proprietário das instalações para movimentação de seus próprios produtos, com o objetivo de 
promover a máxima utilização da capacidade de transporte pelos meios disponíveis. 

A regulação infralegal que trata do tema é composta pela Portaria ANP 251/2000, que trata 
do livre acesso a terminais aquaviários, pela Resolução ANP 35/2012, que trata do livre acesso a dutos 
de transporte longos, e pela Resolução ANP 716/2018, que trata do livre acesso a dutos curtos.  
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Entretanto, o acesso não discriminado de terceiros a infraestruturas essenciais de terminais 
aquaviários e dutos de transporte de combustíveis revela-se incipiente no Brasil. A infraestrutura de 
terminais aquaviários relevantes à movimentação de combustíveis é operada por apenas 26 empresas 
autorizadas pela ANP, entre operadores independentes, que movimentam predominantemente cargas 
de terceiros, e proprietários.  

Existem apenas dois operadores relevantes de dutos no País: Logum e Transpetro. A última 
detém 98% da infraestrutura dutoviária brasileira, 47% da capacidade total de armazenagem de 
combustíveis líquidos em terminais aquaviários e 98% do mesmo total em relação ao GLP. 

Além do fato de a Transpetro ser empresa dominante no ramo e operar a maior parte da 
infraestrutura existente, a movimentação de combustíveis por terceiros em suas instalações, com base 
naquela regulação, é absolutamente restrita. Em 2019, apenas cinco empresas realizaram transporte em 
tal situação, sendo que duas delas concentram 95% do fluxo verificado. 

Naquele ano, havia 534 empresas autorizadas a importar gasolina e diesel. Dessas, apenas 
32 efetivamente realizaram importação de gasolina e 46 de diesel, o que demonstra o número reduzido 
de agentes que utilizaram a infraestrutura aquaviária para internalização de tais combustíveis. De 24 
terminais aquaviários da Transpetro, apenas seis operaram com taxa de ocupação de berços de 
atracação próximas ou acima de 60%7. A baixa ocupação dos berços nos outros 18 terminais aponta 
para a oportunidade de aumento do uso dessa infraestrutura. 

A redução na taxa de utilização dos principais dutos de transporte desta empresa, nos 
últimos cinco anos, também sinaliza para subutilização de infraestrutura, especialmente no ano de 
2019.  

Por certo, há que se considerar as limitações operacionais e regulatórias já consignadas, 
além do fato de o crescimento das importações realizadas por terceiros ser bastante recente no Brasil, 
somente possível a partir da política de preços com paridade internacional adotada com o 
reposicionamento estratégico da Petrobras, em 2016. Assim, tanto as disposições regulatórias como a 
fiscalização da ANP só puderam ser postas à prova recentemente.   

Ainda assim, o contexto de baixo aproveitamento de infraestruturas e de registro de 
queixas por interessados no relatório Abastece Brasil de 2019 aponta para a existência de entraves no 
acesso a terminais aquaviários e dutos de transporte operados pela Transpetro. 

Segundo entrevistas realizadas pela equipe de auditoria, o principal entrave reside na 
configuração de tal infraestrutura, projetada para escoar a produção da Petrobras e levar matéria-prima 
às refinarias, mas não concebida para atendimento de múltiplos clientes de forma intensiva. 

Aprimorar a definição do papel da Transpetro, agente dominante no mercado, pode mitigar 
os cenários de riscos à garantia do abastecimento e à competitividade nos mercados resultantes dos 
desinvestimentos dos ativos de refino e logística associada, ora em curso.  

A equipe de auditoria registra ainda a necessidade de se reavaliar a efetividade da 
regulação existente a partir do novo paradigma de mercado competitivo, ressaltando a 
conveniência e a oportunidade de unificação de prazos, critérios e condições, bem como a 
oportunidade de melhorias de definições, todos dispostos nos normativos vigentes, tais como: 

a)  diferenças no regime de preferência do proprietário e acesso de terceiros a dutos e 
terminais aquaviários; 

b) descasamento nos prazos para o pedido de acesso a dutos e terminais aquaviários; 
 

7 Com base na prática de mercado citada nas entrevistas realizadas na auditoria, a taxa de ocupação máxima recomendada 
para estruturas de atracação é de 70%. Acima desse percentual a formação de filas inviabilizaria a operação. 
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c) diferenças na percepção dos agentes acerca de quais informações devem ser publicadas 
em sua página na internet acerca da disponibilidade em decorrência da vaga definição 
do termo em portaria; 

d) conhecimento, pela ANP, de negativas de acesso à infraestrutura apenas quando há 
reclamação formalizada por agente; 

e) prazo ainda longo para resolução de controvérsias sobre o acesso à infraestrutura de 
terceiros; 

f) indefinição acerca do nível adequado de unbundling8, entre a Petrobras e a Transpetro, 
aos objetivos do processo de transição de mercado de refino em curso 

Entre outras iniciativas adotadas pela a ANP para atualizar o marco regulatório, ressalto a 
Nota Técnica 11/2019, que trata de revisão da Portaria ANP 254/2001 e analisa vários dos pontos aqui 
relatados. Diante da ciência das oportunidades de melhorias e dos esforços já envidados pela Agência 
Reguladora, não é necessário propor recomendações sobre o tema. 

VI 
As regulações vigentes sobre a formação e transparência de preços, bem como sobre defesa 

da concorrência, são fruto da evolução do mercado, que vem consolidando o regime de não 
intervenção e liberdade nos preços dos combustíveis disciplinado na Lei do Petróleo, notadamente a 
partir de 2016. 

A proteção dos interesses dos consumidores é perseguida como consequência de outras 
formas de atuação regulatória, via proteção do processo competitivo dos mercados, redução das 
assimetrias de informação quanto aos preços praticados pelos agentes e por meio do controle e 
monitoramento de condutas potencialmente danosas à competividade, com vistas a coibir práticas 
abusivas, mitigar riscos à concorrência e favorecer a competição. 

A revogação do regime de preços diferenciados para o GLP P-13 e o processo de 
elaboração da Resolução ANP 795/2019 reforçam o posicionamento de que (i) não cabe ao Estado 
regular diretamente os preços dos combustíveis praticados no mercado e (ii) sua atuação deve se 
conformar aos princípios da não intervenção e da livre concorrência. 

No longo prazo, é de se esperar que os preços praticados nos diferentes polos de 
fornecimento reflitam verdadeiramente os custos incidentes sobre os fluxos de suprimento de 
combustíveis, sejam logísticos, de produção ou de outra natureza. Como consequência, é possível 
haver diferenciais de preços entre regiões, que podem vir a ser relevantes em localizações remotas e de 
difícil acesso. 

Como alerta a ANP, por meio de sua Nota Técnica 26/2020 (peça 46), não se deve esperar 
que o segmento de refino de petróleo evolua para configuração ou estrutura semelhante ao modelo de 
concorrência perfeita, no qual inúmeros agentes, com baixo poder de mercado, atuem no mesmo 
mercado relevante, tendo em vista certas particularidades, como a existência de relevantes economias 
de escala. 

Entretanto, tal fato não resulta em expectativas por ausência de concorrência e necessidade 
de regulação direta de preços, com estabelecimento de valores e margens máximos. Para a Agência, é 
possível compatibilizar, ainda que dentro de certos limites, concentração de mercado e competição, por 

 
8 Unbundling é o termo inglês para desagregação ou dissociação. No ambiente de negócios, é usado para denominar 
movimento de transformação de mercados. Ele acontece por meio da disrupção de grandes conglomerados, com ofertas 
específicas e mais eficientes. No caso concreto, ainda não há consenso de quais são as medidas necessárias para cumprir 
com o previsto pelo art. 65 da Lei do Petróleo, que regulamenta modelo de separação entre empresas que operam dutos e 
terminais aquaviários e outros agentes da cadeia, e impõe a separação jurídica entre Petrobras e Transpetro.  
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meio da construção de aparato regulatório adequado, baseado na retirada de barreiras artificiais à 
entrada de novos agentes e no fomento à competição no âmbito dos segmentos potencialmente 
competitivos. 

A depender de conjunturas que podem ocorrer ao longo do processo de transição, não deve 
ser desprezado o risco de descontentamento social, que pode advir do descompasso entre o tempo para 
a implementação e produção de efeitos da atuação regulatória e as expectativas dos consumidores, 
tendentes à urgência e ao imediatismo, no que toca à resolução de situações e conflitos relacionados às 
suas percepções acerca das condições concorrenciais do mercado. 

A ausência de mecanismos fiscais, como tributos ou fundos estabilizadores, para 
amortecimento da volatilidade intrínseca ao funcionamento normal do mercado, decorrente 
principalmente de variações de câmbio e do preço do Petróleo, que é commodity, expõe os 
consumidores brasileiros às flutuações dos preços internacionais e da taxa de câmbio, sujeitando-os a 
alta frequência de reajustes e elevação nos preços dos combustíveis, contribuindo para a persistência 
deste risco de insatisfação social. 

Tal aspecto foi destacado à época da Tomada Pública de Contribuições 1/2018, no 
contexto da greve dos caminhoneiros, e extrapola o alcance da regulação em seu sentido estrito. 
Compete aos órgãos formuladores de política energética e tributária avaliar sobre a viabilidade e a 
oportunidade de tratar do tema.  

Nesse sentido, devem sopesar os benefícios advindos de maior estabilidade de preços 
no mercado doméstico com suas consequências redistributivas e seus impactos nas finanças 
públicas. 

Considerando o ambiente de livre concorrência e preços de mercado, a regulação relativa a 
estoques operacionais mínimos pode vir a ser importante mecanismo para garantir o abastecimento. 
Segundo Chambriard (2020)9, a importância dos estoques estratégicos e reguladores de petróleo e 
derivados emergiu a partir dos choques ocorridos na década de 1970.  

Como reflexo desses eventos, vários países e organizações expediram regulamentações 
afetas ao tema. Os estoques estratégicos podem ser constituídos de petróleo ou seus derivados. A 
preferência verificada é pelo óleo bruto, por ser mais barato e de mais fácil armazenamento, pois seus 
derivados são mais corrosivos e se deterioram em menor prazo. 

No Brasil, a Lei 8.176/1991 criou o Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis 
(Sinec), em meio ao contexto da crise mundial de abastecimento de petróleo decorrente da Guerra do 
Golfo. Seu funcionamento é regido pelo Decreto 238/1991, que distingue os conceitos de reserva 
estratégica e estoques de operação.  

Reserva estratégica é ativo constituído por prazo indeterminado, adquirido e mantido pela 
União e disponível para utilização apenas para prevenção a restrição ou interrupção repentina, 
relevante e duradoura no suprimento de petróleo ou etanol, precedida de autorização do Presidente da 
República.  

Já os estoques servem à garantia de curto prazo da continuidade dos fluxos normais de 
abastecimento de derivados, entre eles gasolina, óleo diesel e GLP, e são custeados com recursos dos 
agentes econômicos que atuam no setor.  

 
9 Chambriard, M., Pinguelli, J.C., Lamassa, D. Estoques estratégicos e operacionais de petróleo e derivados. FGV Energia, 
Rio de Janeiro, 2020. Disponível em https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/coluna_opiniao_-
_estoques_estrategicos_0.pdf. 
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A Lei do Petróleo, em seu art. 2º, inciso V, atribuiu ao CNPE a competência para 
estabelecer diretrizes para a importação e exportação, com o fim de atender às necessidades de 
consumo interno de petróleo e seus derivados, bem como para assegurar o adequado funcionamento do 
Sinec. 

Cabe à ANP fiscalizar o funcionamento deste sistema e o cumprimento do Plano Anual de 
Estoques Estratégicos de Combustíveis, bem como exigir dos agentes regulados, desde que sob bases 
econômicas sustentáveis, a formação e manutenção de estoques mínimos de combustíveis, em 
instalação própria ou de terceiros, para fins de garantia do abastecimento nacional. 

No início dos anos 2000, estudo conduzido pela agência em parceria com a Puc-Rio, sob 
diretriz do CNPE, concluiu pela ausência de necessidade de constituir estoques estratégicos, tendo em 
conta o cenário de crescente produção de petróleo no Brasil.  

Episódios de desabastecimento de combustíveis levaram a ANP a criar, em 2012, o Grupo 
de Avaliação dos Fluxos Logísticos de Produção, Transporte e Armazenagem de Combustíveis (GFL), 
com o objetivo de conduzir estudos para avaliar riscos de restrição ou interrupção na oferta destes, 
além de fornecer subsídios técnicos às políticas públicas que visem à redução de gargalos logísticos e à 
garantia da segurança do abastecimento nacional. 

O grupo concluiu que a tendência de aumento das importações de derivados do petróleo, 
decorrente do crescimento da demanda em descompasso com a capacidade de ampliação da produção 
doméstica, que já se encontrava próxima ao limite operacional, conjugada aos gargalos da 
infraestrutura logística de transporte e armazenagem, resultaria em alto risco de restrições ou 
interrupções no abastecimento local e regional.  

Tendo em vista a premência de se garantir o abastecimento nacional, as Resoluções ANP 
45/2013 e 5/2015 passaram a prever a necessidade de manter estoques operacionais de gasolina, óleo 
diesel e GLP, cujos volumes foram parametrizados em dias de consumo (de três seis), respeitando 
características regionais que observam a distância do polo de fornecimento primário e o tempo de 
entrega observado. 

Como a capacidade de armazenamento de GLP por parte dos distribuidores, sobretudo na 
região Nordeste, era insuficiente para atender ao nível mínimo de estoque exigido pela regulação, foi 
prevista a possibilidade de utilização de instalações autorizadas de produtor para comprovação dos 
seus estoques, até que se ampliasse o parque de armazenagem próprio. Ainda assim, a Resolução 
5/2015 foi questionada judicialmente e, desde então, decisão liminar mantém suspensos seus 
efeitos. 

Outro grupo de trabalho, formado por representantes do MME, ANP, EPE e Petrobras 
(GTP/Sinec, criado pela Portaria MME 250/2014) vem atuando para assessorar o CNPE no que toca ao 
adequado funcionamento do Sinec, para avaliar sobre a necessidade de formação de reservas 
estratégicas de petróleo e etanol, bem como sobre estoques de combustíveis. 

Desde 2013, o grupo tem ratificado a sinalização por ausência de necessidade de formação 
de reservas estratégicas de petróleo no Brasil, em razão de as projeções indicarem a consolidação do 
País como exportador líquido de óleo cru. 

Em relação a combustíveis, vem ressaltando o papel dos estoques de operação na garantia 
do suprimento do mercado interno. Desde 2017, registra alertas ao CNPE de que, caso o Brasil volte a 
apresentar crescimento econômico significativo e não se verifique correspondente ampliação na 
capacidade nacional de refino, o aumento da dependência externa por derivados pode ensejar a 
necessidade de revisão da legislação, a fim de incluir previsão expressa de formação de reservas 
estratégicas de derivados de petróleo. 
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Além disso, há recomendação para que a ANP avalie a conveniência e oportunidade de 
proceder à revisão das resoluções que tratam de estoques operacionais mínimos, tendo em vista a 
expectativa de mudança no mercado downstream a partir dos desinvestimentos dos ativos de refino e 
infraestrutura associada da Petrobras. 

Importante observar que as resoluções em análise foram elaboradas em cenário de atuação 
dominante da Petrobras, com aproveitamento das sinergias decorrentes de tal situação, em momento 
que eram previstas sucessivas entradas em operação de novas refinarias, com a construção da Rnest e 
Premiuns I e II, na Região Nordeste, e Comperj, no Sudeste, conforme indicavam os planos de 
investimentos da Petrobras. 

Este conjunto de empreendimentos iria incrementar a capacidade de refino brasileiro  em 
cerca de 70%. Entretanto, tal previsão foi frustrada. Em função dos desdobramentos dos escândalos de 
corrupção descortinados pela Operação Lava Jato, apenas metade do projeto original da Rnest foi 
implantado e os demais projetos foram definitivamente cancelados.  

A suspensão judicial dos efeitos da Resolução 5/2015 continua a prejudicar a formação de 
estoques operacionais de GLP, cujos níveis agregados requeridos são mantidos pela Petrobras, que 
compensa o déficit causado pelo vácuo regulatório e garante, de fato, a regularidade do abastecimento 
nacional.  

Com os desinvestimentos em curso, não há garantia de que os novos incumbentes adotarão 
conduta semelhante quanto à manutenção de estoques em níveis a maior. Tanto é assim que, por meio 
de sua Nota Técnica 25/2020, a ANP demonstra estar ciente de que o rearranjo do mercado de 
suprimento de combustíveis pode vir a requerer mudanças no arcabouço regulatório, especialmente 
para o GLP (peça 47, p.12).  

O Subcomitê Novo Cenário Downstream está incumbido, no âmbito da Iniciativa Abastece 
Brasil, de avaliar a necessidade de aprimoramento dos normativos que tratam de estoques reguladores, 
considerando a transição do segmento de refino para um quadro de pluralidade de agentes (peça 37). 

Por fim, o Plano de Ação indicado pela ANP (peça 47) apresenta propostas para mitigar os 
riscos de desabastecimento. Entre as ações previstas, vale destacar a revisão das Resoluções ANP 
5/2015 e 795/2019, com base em avaliação de resultado regulatório, bem como a implementação, ao 
longo deste ano, de mecanismos e ferramentas dedicados à obtenção, em tempo real, de dados 
relativos, entre outros, a estoques de combustíveis em distribuidores, terminais e produtores. 

Tendo a vista a complexidade e as incertezas envolvidas, a transição no segmento de refino 
perpassa processo de contínuo aprendizado e adaptação do setor e de aprimoramento regulatório, que 
deve perdurar mesmo após finalizados os desinvestimentos. Assim, é necessário não apenas manter, 
mas ampliar os esforços da iniciativa Abastece Brasil, bem como que este Tribunal continue presente 
no curso dessa transição. 

No momento, tendo em vista o nível de ciência dos gestores acerca das situações de risco 
identificadas pela presente auditoria, bem como o conjunto de medidas por estes apresentadas com 
vistas a mitigá-los, é suficiente o envio de cópia do relatório e do presente voto, que as registram, ao 
Presidente do Congresso Nacional, para que, a seu critério, adote as providências que julgar 
necessárias junto às comissões que tratam do tema no âmbito do Poder Legislativo, e aos órgãos e 
comissões do Executivo com atribuições afetas ao tema em questão, a fim de subsidiá-los nas suas 
respectivas funções institucionais: Conselho Nacional de Política Energética, Ministério de Minas e 
Energia, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, Casa Civil da Presidência da República, 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Secretaria Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviários, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Empresa de 
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Pesquisa Energética, Empresa de Planejamento e Logística, Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica e Petrobras. 

Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que trago ao exame 
deste Colegiado. 

TCU, Sala das Sessões, em 4 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

WALTON ALENCAR RODRIGUES  
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1876/2021 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 003.245/2020-9.  
2. Grupo I – Classe de Assunto:  V - Auditoria 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e 
Energia; Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 
(SeinfraPet). 
8. Representação legal: não há 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de natureza operacional para 
verificar como o Governo Federal tem atuado para reorganizar o mercado nacional de refino de 
petróleo, tendo em vista os desinvestimentos pretendidos pela Petrobras; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. enviar de cópia do relatório e do voto que fundamentam o presente acórdão, registando 
as situações de risco ao desenvolvimento e reorganização do mercado de refino de petróleo no Brasil, 
bem como ao pleno abastecimento de todos os mercados regionais de combustíveis, tendo em vista os 
desinvestimentos em curso da Petrobrás, ao Presidente do Congresso Nacional e aos órgãos e 
comissões do Executivo, com atribuições afetas ao tema em questão, a fim de subsidiá-los nas suas 
respectivas funções institucionais: Conselho Nacional de Política Energética, Ministério de Minas e 
Energia, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Economia, Casa Civil da Presidência da República, 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Secretaria Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviários, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Empresa de 
Pesquisa Energética, Empresa de Planejamento e Logística, Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica e Petrobras; 

9.2. encerrar o presente processo, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi 
constituído, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 
 
10. Ata n° 29/2021 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 4/8/2021 – Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1876-29/21-P. 
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13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Benjamin 
Zymler, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho e Weder 
de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
ANA ARRAES 

(Assinado Eletronicamente) 
WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
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