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 RESUMO 

A existência de condutas anticompetitivas como a formação de cartéis levaria a situações de 
preços e lucros altos prejudicando a concorrência e a sociedade de forma geral. A 
metodologia de análise de indícios econômicos de cartel pela ANP no mercado de revenda 
de combustíveis envolve analise do comportamento dos preços médios de revenda e de 
distribuição, da margem nominal bruta média de revenda, dos coeficientes de variação dos 
preços de revenda e de distribuição dos combustíveis para um determinado período, por 
município. Conjugando a análise desses elementos, tem a ANP sugerido a investigação 
para apurar possíveis cartéis. Este texto objetiva trazer contribuições para uma melhor 
definição do mercado relevante na análise de indícios econômicos de cartel no mercado de 
revenda de combustíveis, bem como agregar elementos atualmente desconsiderados na 
análise da ANP e na regulação do setor. Para tal, o presente artigo está organizado em 3 
(três) seções, além da introdução e das considerações finais. Na primeira seção realiza-se a 
desconstituição de alguns mitos sobre cartéis do segmento de revenda varejista de 
combustíveis automotivos através da análise das principais causas que levam às denúncias 
apresentadas pelos consumidores. Em seguida, apresenta-se uma análise do conceito de 
mercado relevante, uma vez que tal definição é fundamental para caracterizar práticas 
anticompetitivas de operações realizadas por empresas detentoras de poder de mercado, 
notadamente a formação de cartéis. Por fim, faz-se uma discussão sobre a forma de 
atuação dos principais órgãos interessados na desarticulação de práticas anticompetitivas 
do setor. Espera-se encontrar resultados que colaborem com uma maior integração entre os 
órgãos de defesa da concorrência e uma melhor definição do mercado relevante para o 
segmento de revenda de combustíveis. 
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ABSTRACT 

The existence of anticompetitive conduct such as cartels would lead to a situation of high 
prices and profits harming competition and society in general. The methodology of economic 
analysis of evidence of cartel by the ANP in the resale market of fuels involves analysis of 
the behavior of the average prices of resale and distribution, the nominal average gross 
margin on resale, the coefficient of variation of prices of resale and distribution of fuel for a 
given period by the municipality. Combining the analysis of these elements, the ANP has 
suggested the investigation into possible cartels. This text aims to bring contributions for a 
better definition of the relevant market in the analysis of economic evidence in cartel in the 
market for resale of fuel and add elements currently not considered in the analysis of ANP 
and regulation of the sector. To this end, this article is organized into three sections besides 
the introduction and final consideration. The first section takes place at deconstitution some 
myths about cartels thread reseller retailer of automotive fuel by analyzing the main causes 
leading to complaints by consumers. Then presents a conceptual analysis of relevant 
market, since this definition is essential to characterize anti-competitive practices of 
operations performed by companies holding market power, notably the formation of cartels. 
Finally, it is a discussion on how the action of the main bodies involved in dismantling of 
anticompetitive practices in the industry. Expected to find results that work with greater 
integration between agencies to safeguard competition and better defining the relevant 
market segment for the resale of fuel. 

1. INTRODUÇÃO 

A metodologia de análise de indícios econômicos de cartel pela ANP no mercado de 
revenda de combustíveis envolve analise do comportamento dos preços médios de revenda 
e de distribuição, da margem nominal bruta média de revenda, dos coeficientes de variação 
dos preços de revenda e de distribuição dos combustíveis para um determinado período, por 
município. Conjugando a análise desses elementos, tem a ANP sugerido a investigação 
para apurar possíveis cartéis. 

Tal análise pode levar o desavisado a conclusões precipitadas que remetem a fatores 
simplórios e equivocados para a caracterização de cartéis. Dessa forma, procura-se 
desconstituir alguns mitos sobre cartéis do segmento de revenda varejista de combustíveis 
através da verificação dos pontos principais abordados na seção 2. 

Na seção 3 discute-se o conceito de mercado relevante, uma vez que tal definição é 
fundamental para caracterizar-se práticas anticompetitivas, notadamente a formação de 
cartéis. 

Na seção 4 descreve-se de forma sucinta a atuação dos principais órgãos interessados na 
desarticulação de práticas anticompetitivas do setor, a saber: (a) ANP – Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; (b) Ministério Público; e (c) SEAE – Secretaria 
de Acompanhamento Econômico e SDE – Secretaria de Direito Econômico. 
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2. ALGUNS MITOS SOBRE INDÍCIOS DE CARTÉIS 

Tendo em vista a importância do item combustíveis na cesta de consumo das famílias 
brasileiras, corresponde atualmente por 6,3748% do INPC, se considerado o Brasil como 
um todo, referente ao mês de outubro/2009 (INPC, 2009), bem como o quanto afeta 
consideravelmente o orçamento das famílias, o consumidor passou a servir de fiscal da Lei 
de Defesa da Concorrência, frequentemente apresentando denúncias ao Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência – SBDC de supostos cartéis de postos de combustíveis. 

Em geral as denúncias apresentadas pelos consumidores apontam como indícios de cartel 
três diferentes situações, a saber: (a) prática de preços semelhantes (pouca variabilidade de 
preços); (b) aumento dos preços pelos revendedores em datas próximas; e (c) preço ou 
margem de revenda superior em comparação com municípios vizinhos ou próximos 
(Ragazzo & Silva, 2006). 

Conforme previsão legal constante na Lei nº 8.884/94, em seu artigo 21, inciso I e II, fixar ou 
praticar preços e condições de venda de bens ou de prestação de serviços, em acordo com 
concorrente, sob qualquer forma e obter ou influenciar a adoção de conduta comercial 
uniforme ou concertada entre concorrentes, caracterizam infração da ordem econômica, 
desde que, independentemente de culpa, tenham por objeto ou possam produzir os 
seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou 
serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; (iv) exercer de forma abusiva posição 
dominante. 

Dessa forma, para caracterizar uma determinada conduta como cartel, é imprescindível 
demonstrar que houve acordo entre concorrentes para o fim de fixar condições de mercado, 
destacando-se aí preço, quantidade e qualidade, visando aumentar margens de lucro, 
eliminando, assim, a concorrência em um dado mercado de bens e/ou serviços. 

Sendo assim, faz-se necessário verificar se os indícios normalmente apresentados pelos 
órgãos que efetuam o monitoramento do mercado e os indícios apresentados pelos 
denunciantes constituem ou não elementos que apontam para a existência de um acordo 
desse gênero. 

2.1. Alinhamento de Preços 

Com o advento da liberalização dos preços no mercado de combustíveis, criou-se a falsa 
impressão de que a competição traria preços diferentes e que essa heterogeneidade seria 
perceptível (Ragazzo & Silva, 2006). 

Independentemente de que seja esperado que empresas em um conluio pratiquem preços 
parecidos, observa-se que essa semelhança passou a ser encarada como indício de cartel, 
já que havia a crença de que a liberação dos preços estimularia a prática de preços 
diferenciados por parte dos agentes revendedores de combustíveis (Vasconcelos & 
Vasconcelos, 2005). 

A teoria econômica mostra que em mercados de concorrência perfeita, os preços praticados 
seriam iguais, tendo em vista a homogeneidade do produto, a inexistência a barreiras à 
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entrada, a informação perfeita possuída pelos agentes e a atomicidade dos mesmos para 
que não influenciem o mercado (Varian, 2006). 

Sabe-se que um mercado dessa natureza serve apenas como parâmetro teórico para inferir 
que, quanto mais um mercado apresente características próximas às mencionadas, maior a 
possibilidade de apresentar uma homogeneidade dos preços. 

Em relação ao mercado de revenda varejista de combustíveis preços iguais são esperados. 
Isso porque o mercado de revenda de combustíveis, sobretudo no que se refere à gasolina 
comum, ao álcool hidratado e ao óleo diesel, lida com produtos praticamente homogêneos, 
substitutos entre si no caso da gasolina e etanol para os veículos bicombustíveis, e 
apresenta uma considerável transparência de preços em função da regulamentação 
expedida pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que, na 
Portaria ANP nº 116/2000, diz ser obrigatória a presença de painel de preços, contendo os 
preços praticados, na entrada da revenda de combustíveis, além de pesquisa de preços 
divulgada semanalmente pela ANP em seu sítio na internet. 

Nesse contexto, aceitar a hipótese de semelhança de preços como indício de cartel seria 
inadequado porque a homogeneidade de preços pode ser fruto de uma concorrência 
acirrada entre os players e estaria acusando revendedores que atuam em concorrência de 
formarem um cartel. 

Entretanto, a homogeneidade do produto, por se tratar de produto especificado pela ANP, 
bem como a transparência nos respectivos preços (que reduz a imperfeição na informação) 
não significa que o mercado de revenda de combustíveis operaria em concorrência perfeita 
e que qualquer denúncia de cartel nesse mercado seria infundada. 

Prova disso é que o CADE já julgou casos envolvendo cartéis na revenda de combustíveis, 
em que ficou comprovado que esse setor apresenta certas características propícias à 
colusão, que a homogeneidade de preços comumente verificada na revenda de 
combustíveis pode ter outras explicações perfeitamente críveis e que, por isso, não deve ser 
tomada como indício suficiente de um cartel, fato este que torna imprescindível a presença 
de outros elementos que comprovem a existência de colusão para motivar uma investigação 
(Ragazzo & Silva, 2006). 

2.2. Reajuste Simultâneo de Preços 

O reajuste simultâneo ou em datas próximas na revenda varejista de combustíveis não 
constitui indício forte de cartelização no segmento porque o mero paralelismo de conduta 
não pode ser considerado ilícito à concorrência, ainda mais levando-se em consideração a 
dinâmica presente no mercado de combustíveis (Ragazzo & Silva, 2006). 

O reajuste simultâneo de preços reflete uma variação em sequência e similar dos preços, 
não podendo ser considerado ilegal, por si só, tendo em vista que alguns mercados são 
caracterizados por uma condição de interdependência, ou seja, pela percepção de cada 
firma de que o efeito de suas ações depende da resposta de seus rivais (Vasconcelos & 
Vasconcelos, 2005). 

A coordenação de preços pode ser alcançada através de três formas de liderança de 
preços: (a) empresa dominante, (b) colusão e (c) barométrica. Apenas a colusão é ilegal, em 
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um contexto no qual a comunicação entre as empresas para estabelecer preços é proibida 
(Rocha, 2002). 

A liderança de preços através de empresa dominante acontece quando uma empresa 
controla o mercado, através de grande participação do mercado e alguma vantagem em 
relação aos concorrentes. Tal empresa adota o melhor preço possível em função da 
estrutura de oferta das empresas seguidoras. Ela calcula sua demanda residual e 
estabelece o preço que maximiza seus lucros, sendo seguida pelas demais empresas da 
indústria (Rocha, 2002). 

Já na liderança barométrica, não existe empresa grande o suficiente que consiga impor sua 
vontade perante as demais empresas da indústria, razão pela qual a líder de preços avalia 
as condições de demanda e custos no mercado e altera os seus preços na esperança de 
que as demais a sigam. Caso as outras empresas avaliem positivamente a mudança, ela 
será validada cumulativamente pelas demais, caso contrário elas mantêm seus preços 
iniciais e a empresa que iniciou o processo retorna ao seu preço inicial. Restando 
compreendido que tais mudanças não são encaradas como um rompimento de acordo 
inicial (Rocha, 2002). 

Na teoria dos jogos a verificação do paralelismo não necessariamente resulta de contrato, 
combinação ou conspiração, isso significa que, da simples detecção de paralelismo de 
preços ou quantidades, não se pode concluir se ele resulta da repetição de um equilíbrio de 
Nash ou de um equilíbrio de maximização conjunta de lucros (Vasconcelos & Vasconcelos, 
2005). 

Tal percepção leva as firmas a coordenarem sua conduta simplesmente pela observação e 
por reação aos movimentos de seus rivais. Em certos casos, o efeito de tal coordenação 
oligopolística é o comportamento paralelo (alinhamento de preços), podendo ser confundido 
com um acordo colusivo de fixação de preços (Vasconcelos & Vasconcelos, 2005). 

Dessa forma, o mero reajuste simultâneo de preços não pode ser compreendido como 
reflexos de acordo colusivo entre empresas concorrentes pois é necessário demonstrar que 
o paralelismo ocorrido não teria explicação racional, exceto a hipótese de cartel (Ragazzo & 
Silva, 2006). 

Quando analisa-se a mecânica concorrencial da revenda varejista de combustíveis, em 
função da transparência dos preços tornada obrigatória pela ANP, verifica-se que quando há 
uma redução de preços por parte de um competidor os demais acompanham o movimento 
para baixo dos preços de maneira muito rápida, uma vez que os consumidores dispõem da 
informação em painel de preços na entrada do revendedor de combustíveis e os mesmos 
percebem rapidamente as mudanças regionais e optam pelo preço mais baixo em função da 
grande similaridade dos produtos ofertados. 

Por outro lado, o aumento de preços não é seguido de forma tão imediatista pois os 
revendedores de combustíveis experimentam um aumento na quantidade demandada, com 
a melhora em seu lucro total, razão pela qual geralmente é necessário um fator exógeno aos 
movimentos de mudança de preços para justificar a mudança para cima dos preços. A 
principal justificativa que implica em um reajuste dos preços é a mudança da estrutura de 
custos do revendedor varejista. 
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Em suma, os reajustes simultâneos de preços não devem servir como indício isolado de 
cartel, devendo ser demonstrado que não haveria nenhuma explicação que justificaria a 
majoração dos preços sem um acordo, explícito ou tácito, entre os participantes do 
mercado. 

2.3. Preços e Margens Diferenciadas Entre Regiões 

Existem vários fatores que afetam a margem e o preço das revendas de combustíveis, tais 
como: (a) o PIB – Produto Interno Bruto per capita; (b) a densidade populacional; (c) a 
quantidade per capita consumida de combustível; (d) o preço internacional do petróleo; (e) a 
participação de grandes empresas na aquisição de petróleo; (f) pelo preço da refinaria; (g) 
pela localização dos postos; (h) pela renda média da população; (i) pelo número de 
competidores; (j) pela distância do competidor mais próximo; (k) pela bandeira ostentada; (l) 
características turísticas da região (Ragazzo & Silva, 2006). 

Tendo em vista as diversas variáveis que afetam os preços e margens diferenciadas entre 
regiões próximas, a constatação de que uma região apresenta preço e/ou margem superior 
ao seu vizinho não é um indício insuficiente para caracterizar um cartel, sendo necessários 
outros elementos direcionadores para um suposto cartel. 

3. O CONCEITO DE MERCADO RELEVANTE 

O conceito de mercado relevante é fundamental para analisar os efeitos anticompetitivos de 
operações praticadas por empresas detentoras de poder de mercado (Possas, 1996). 

Possas (1996, p.2) apresentou definição empregada pelos Merger Guidelines do 
Departamento de Justiça dos E.U.A., conforme transcrito abaixo (RDE, 1995): 

Um mercado é definido como um produto ou um grupo de produtos e uma área geográfica 
na qual ele é produzido ou vendido tal que uma hipotética firma maximizadora de lucros, não 
sujeita a regulação de preços, que seja o único produtor ou vendedor, presente ou futuro, 
daqueles produtos naquela área, poderia provavelmente impor pelo menos um ‘pequeno 
mas significativo e não transitório’ aumento no preço, supondo que as condições de venda 
de todos os outros produtos se mantêm constantes. Um mercado relevante é um grupo de 
produtos e uma área geográfica que não excedem o necessário para satisfazer tal teste. 

Percebe-se que o mercado relevante é definido, inicialmente, através da concepção do 
produto e da área geográfica onde o mesmo é produzido ou vendido. O termo produto tem 
uma concepção genérica, englobando produtos que apresentem um determinado grau de 
substitutibilidade a ser identificado através de procedimento estabelecido na própria 
definição de mercado relevante (Mello, 2002). 

Posteriormente, a definição lança mão de uma empresa hipotética, maximizadora de lucros, 
atuando em um mercado livre, sem regulação de preços, na área geográfica mínima 
necessária para que a referida empresa possa impor um acréscimo no preço, tal como se 
fosse um monopolista naquela área geográfica, que fosse pequeno mas trouxesse um 
resultado significativo na lucratividade total da empresa e que o aumento não seja 
transitório, ou seja possa-se manter pelo tempo suficiente para que a firma obtenha 
vantagem econômica de forma permanente se assim desejar. 



 7 

Tal definição implica necessariamente que a tal empresa hipotética possua uma área de 
atuação, a menor possível, a qual seja suficiente para que a empresa possua poder de 
mercado bastante para impor um acréscimo no preço “pequeno mas significativo e não 
transitório”, ceteris paribus. 

A teoria econômica nos subsidia claramente que uma precondição para que exista o poder 
necessário para a definição do mercado relevante é que tanto a demanda pelo produto 
quanto a oferta do mesmo devem ter elasticidades baixas o suficiente para assegurar que a 
majoração do preço resulte em maiores lucros para a empresa hipotética (Mello, 2002). 

A elasticidade preço da demanda mede o quanto as mudanças nos preços do bem X afetam 
o consumo por este mesmo bem. Isto é: 

 , onde X representa a quantidade demandada do bem e PX, o preço do 
bem X (Schmidt, 2001). 

A elasticidade da demanda está intimamente ligada à substitutibilidade do produto por 
produtos alternativos ou até mesmo a mera exclusão ou redução do consumo em função do 
novo preço (Possas, 1996). 

Pelo lado da oferta, existe a possibilidade de que fabricantes de um produto que possua 
algum grau de substitutibilidade possam aumentar a produção para aproveitar a 
oportunidade de retorno caso o preço do produto de referência continuasse subindo. Um 
exemplo concreto no mercado de combustíveis é a substitutibilidade entre o etanol e a 
gasolina para os veículos bicombustíveis, os quais já são parte significativa da frota de 
veículos em circulação. 

4. FORMA DE ATUAÇÃO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS 

A Lei federal nº 9.478/97, a chamada lei do petróleo, atribuiu como uma das funções da ANP 
implementar a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis com ênfase na 
proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos, 
havendo previsão expressa na citada lei, em seu artigo 10, que a ANP deverá encaminhar 
denúncias de práticas anticompetitivas aos órgãos de defesa da concorrência, para 
providências cabíveis. 

Para cumprir tal função definida em lei, a ANP criou a CDC – Coordenadoria de Defesa da 
Concorrência, a qual elabora os Relatórios Mensais de Acompanhamento de Mercado de 
Combustíveis, analisam o comportamento dos mercados de distribuição e de revenda dos 
combustíveis, à luz das informações do programa de levantamento de preços de 
combustíveis da ANP, com o objetivo de identificar os municípios com baixos índices de 
dispersão entre os preços de revenda, conforme será analisado posteriormente. 

Já o Ministério Público, em função de sua competência na defesa dos interesses difusos e 
coletivos, inclusive na área penal, tem sido fundamental para o desenvolvimento das 
investigações de cartel nos mercados de revenda de combustíveis em função da 
capilaridade que a instituição possui e também por possuir acesso a técnicas de 
investigação como escutas telefônicas e buscas e apreensões, devidamente autorizadas 
pela justiça competente. 
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Em relação à SEAE / SDE, as mesmas são constantemente demandas com base em 
denúncias emanadas pelos consumidores ou através das análises prévias efetuadas pela 
ANP, conforme mencionado acima. 

Diante da constatação de que os indícios comumente apontados como sendo de cartel na 
revenda de combustíveis não são fortes o suficiente para caracterizar o cartel por 
constituírem apenas uma denúncia em tese, os órgãos de instrução do SBDC 
desenvolveram uma metodologia que funciona como um filtro para identificar os casos cuja 
investigação devesse ser aprofundada (Ragazzo & Silva, 2006), conforme será detalhado 
abaixo. 

4.1. Metodologia de Análise da ANP 

A ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos 
revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal , 
pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros, de acordo com 
procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP n.º 202, de 15/08/2000. 

A ANP emite Relatório Mensal de Acompanhamento de Mercado com o objetivo de 
identificar os municípios com baixos índices de dispersão de preços de revenda. 

Quando a ANP encontra baixos índices de dispersão dos preços de revenda dos municípios, 
ela aprofunda as análises do mercado de revenda de combustíveis para estes municípios a 
fim de avaliar a existência de indícios de infração contra a ordem econômica, com base, 
principalmente, nas evoluções dos índices de dispersão entre os preços e as margens 
brutas. 

4.2. Atuação do Ministério Público – MP 

O Ministério Público costuma solicitar ao Poder Judiciário a interceptação telefônica de 
suspeitos, procedimento este fundamental para a comprovação de cartéis no setor de 
revenda de combustíveis. 

Porém, em paralelo às ações de investigações empreitadas, o trabalho do Ministério Público 
tem se calcado na celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TACs, que 
oferecem uma série de soluções para denúncias de práticas anticompetitivas, sobretudo 
relacionadas à cartelização e/ou aumentos abusivos de preços. Há TACs determinando a 
fixação de margens de lucro ou preços máximos, bem como pedidos liminares ao Poder 
Judiciário com esse mesmo propósito. 

Tais medidas confundem-se com regulação de preços, entretanto vigora no Brasil, desde 
janeiro de 2002, o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição 
e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Não há qualquer tipo de tabelamento, 
valores máximos e mínimos, nem necessidade de autorização prévia para reajustes de 
preços dos combustíveis em qualquer etapa da comercialização. 

O fato é que ao celebrar TACs fixando preços e margens, o MP pode estar incentivando os 
revendedores de combustíveis a formar cartéis, diante da perspectiva de verem-nos 
supostamente legalizados. 



 9 

A simples possibilidade de celebração de um TAC pode retirar o efeito desestimulante das 
penas administrativas e criminais afetas ao cartel, ajudando a proliferação das práticas 
colusivas, ao invés de solucioná-las. 

Ademais, ao regular preços e/ou margens, os TACs acabam por prejudicar a verificação de 
indícios econômicos de cartelização nos mercados sob investigação. Um exemplo desse 
prejuízo poderia se dar em situações em que a margem e/ou o preço de revenda são 
fixados em um patamar abaixo da média verificada até essa medida. Se o analista não tem 
conhecimento desse fato haveria a conclusão de que a margem e/ou o preço de revenda 
caiu repentinamente, levando o analista a crer que essa queda se deu em função da 
competição entre os agentes do mercado, com a conclusão de ausência de indício de 
infração à ordem econômica (Ragazzo & Silva, 2006). 

4.3. Metodologia de Análise da SEAE / SDE 

Na análise de indícios econômicos para averiguar a presença de um possível cartel em um 
dado mercado de revenda varejista de combustíveis, a SEAE / SDE observa três elementos 
básicos: (a) a evolução da margem de revenda do município no tempo; (b) a relação entre a 
evolução dessa margem e a variabilidade dos preços; e (c) a evolução das variáveis 
municipais frente às variáveis médias estaduais (Ragazzo & Silva, 2006). 

Na análise da evolução da margem de revenda, busca-se observar, no município em que 
haveria o suposto cartel, se essa margem apresenta um movimento de elevação ao longo 
do tempo, expurgado os efeitos inflacionários. Espera-se que em uma situação de cartel, no 
mínimo, a margem não apresente redução, ou seja, que a margem permaneça 
relativamente estável ou se eleve. A constatação de que a margem está reduzindo ao longo 
do tempo é um indício de que não haveria um cartel no mercado de revenda de 
combustíveis, salvo situações peculiares que demandariam indícios específicos (Ragazzo & 
Silva, 2006). 

O item (b) refere-se à correlação linear entre a margem de revenda e o coeficiente de 
variação dos preços de revenda. Supõe-se que haverá um elemento apontando para a 
existência de cartel quando essa correlação for negativa, pois uma situação de cartel bem 
sucedido reflete um aumento de margem e uma grande adesão ao preço combinado 
(Ragazzo & Silva, 2006). 

Por último, o item (c) trata da comparação da evolução da margem do município em que 
haveria o cartel e a margem média do respectivo estado. É Calculado o coeficiente de 
correlação linear entre essas margens. Caso o valor da correlação apresente resultado 
positivo, há uma associação linear entre a margem municipal e a estadual. Disso resulta 
que, quando a margem do município sobe, a margem do estado também está subindo, o 
que não é considerado indício de cartel, pois não é razoável supor um cartel com dimensões 
tão grandes quanto de um estado, tendo em vista os elevados custos para se monitorar o 
suposto cartel (Ragazzo & Silva, 2006). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação à metodologia da SEAE / SDE, verifica-se que existe uma aderência com a 
análise detalhada feita pela ANP, exceto pelo efeito inflacionário descrito, o qual pode ser 
desprezível em se tratando de períodos de análise de até um ano. 

Quanto ao Ministério Público, seu ferramental investigativo é de fundamental importância 
para a colheita de provas fáticas para colaborar nas condenações de tais condutas 
anticompetitivas. É fato que as práticas de cartéis afloram pelo País por existir uma 
sensação plena de impunidade, mesmo em cartéis que não se sustentam por longos 
períodos. 

Observando-se a análise detalhada efetuada pela ANP com base nas evoluções dos índices 
de dispersão entre os preços e as margens brutas, constata-se fortes indícios de práticas 
anticompetitivas entre os agentes no sentido de estabelecer preços similares de tal forma a 
auferir margens de lucro acima dos níveis competitivos. 

Tal análise é certamente mais eficaz quando trata-se de municípios de pequeno a médio 
porte dado o numero de revendedores facilitar os contatos para o conluio dos preços e 
possibilidade real de monitoramento do cumprimento do acordo. 

Uma forma proposta para melhor adequação da análise seria uma definição do mercado 
relevante para cada região de municípios grandes e definição de rotas de concorrência entre 
os revendedores, tendo em vista que existem casos em que, mesmo próximos fisicamente, 
não existe possibilidade de concorrência entre si, dado o acesso ao estabelecimento não ser 
viável para o consumidor. Exemplo disto pode ser observado na BR 324 que liga Salvador a 
Feira de Santana. Por volta do Km 50 da citada BR, existe dois revendedores de 
combustíveis com suas instalações separadas apenas pela rodovia, a qual possui pista 
dupla e não dispõe de acesso para o outro lado. Assim, os revendedores praticam 
comumente preços distintos de tal forma que para o consumidor seria muito bom poder 
escolher entre um dos dois. Entretanto os revendedores observam os preços de seus reais 
concorrentes que são os revendedores a montante e a jusante da sua referência geográfica, 
de seu lado da BR. 

Da mesma forma, existem diversas outras situações em que um revendedor localizado em 
um determinado ponto da cidade jamais poderia concorrer com o outro localizado 
diametralmente oposto e a uma distância longa de tal forma que inviabilize a presença do 
consumidor ou até mesmo em função de um acesso inviável para o consumidor. O 
refinamento das análises entre os órgãos citados acima poderia ser orquestrado pela ANP 
através de uma adequada roteirização dessas áreas para avaliação de condutas 
anticompetitivas de forma regionalizada com base no critério citado, podendo agregar 
regiões ou desmembrá-las de tal forma a encontrar um arranjo adequado para a melhor 
definição do mercado relevante. 
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