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1. Por que os preços são iguais ou 
muito próximos ou elevados?

Cadeia de Produção do Petróleo e seus 

Derivados

Sistema Tributário e Alíquotas Elevadas

Cartéis e Concentração de Mercado



2. Cadeia de produção do petróleo 

e seus derivados

 A cadeia de produção do petróleo e seus derivados no Brasil é 

caracterizada por um elevado grau de concentração de 

empresas, sendo que no refino há um monopólio:

• Exploração – Oligopólio: Petrobras é dominante.

• Refino – Monopólio: Petrobras possui todas as refinarias 

existentes no Brasil que produzem combustíveis automotivos.

• Distribuição – Oligopólio: 1. BR; 2. Ipiranga (Grupo Ultra); 3. 

Shell-Cosan (Raízen); 4. Alesat e outras pequenas (cerca de 

300). As 4 maiores detêm mais de 90% do mercado.

• Revenda – Concorrência pulverizada e restrita a pequenas 

áreas geográficas. Obs.: Vedada a verticalização (Portaria ANP 

n.º 116/2000).



3. Sistema Tributário e Alíquotas 

Elevadas

 Sistema de tributação adotado pelo Confaz (MF) induz o 

mercado para um mesmo valor:

• Preço médio presumido (PMPF – Ato COTEPE), o chamado 

“preço de pauta” é adotado como parâmetro para incidência do 

ICMS.

• “Preço de pauta” pune o posto que vende mais barato e o 

consumidor que procura pelo menor preço (supra tributado).

• Não gera incentivos para variação de preços entre os postos, 

todos tendem a cobrar o “preço de pauta”.

• O tributo é recolhido pela distribuidora. Custo do imposto 

embutido no preço de distribuição → todos os postos arcam com 

um custo igual.









4. Condenações de Cartéis e 

Reprovações de Atos de Concentração

 Número total de casos de cartéis de combustíveis 

julgados pelo CADE desde 2012: 18 casos julgados

 Número total de condenações de cartéis de 

combustíveis pelo CADE desde 2012: 12 condenações

 Número total de arquivamentos: 6 arquivamentos

 2 Reprovações recentes de Atos de Concentração:

 Ultragaz – Liquigás – 28 de fevereiro de 2018

 Ipiranga – Alesat – 2 de agosto de 2017



FIM


