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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho é verificar a ocorrência de assimetrias na transmissão de preços da 

gasolina, entre todas as atividades de sua cadeia produtiva (produção, distribuição e 

revenda), nas macrorregiões do Brasil em dois momentos distintos: antes (2004-2015) e 

após (2016-2019) da mudança de estratégia de precificação nas refinarias da Petrobras. 

Também são considerados os preços do etanol anidro como potencial fonte de assimetria, 

uma vez que compõem parcela relevante dos preços da gasolina devido ao mandato 

obrigatório de adição. A hipótese testada é a existência dos efeitos “foguete” e “pena”, 

isto é, as variações positivas nos custos são repassadas mais rapidamente e de modo mais 

intenso ao preço do produto, comparativamente às variações negativas. Para isso, foram 

utilizados estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos e Modelos de 

Correção de Erros em dados semanais, de maio de 2004 até junho de 2019. Resultados 

apontam a ocorrência de assimetrias nos dois períodos estudados, com destaque para o 

efeito “foguete”, no primeiro momento, e para o efeito “pena”, no segundo. Contudo, o 

fenômeno se mostrou menos intenso com a adoção da nova estratégia de precificação da 

Petrobras. Além disso, foram estimadas as perdas monetárias dos consumidores 

decorrentes das transmissões assimétricas de preços da gasolina. Após a adoção da nova 

estratégia, por parte da Petrobras, as perdas dos consumidores se reduziram em pouco 

mais de 26% 

 

Palavras-chave: Assimetria na Transmissão de Preços; Mercado de Gasolina; Preços da 

Gasolina; Preços do Etanol; Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos; Modelo de 

Correção de Erros. 
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ABSTRACT 

 

The work aims at verifying the presence of asymmetries in the transmission of gasoline 

prices in all the activities of its productive chain. The analysis covers the Brazilian regions 

and two different moments: before (2004-2015) and after (2016-2019) the new pricing 

strategy in Petrobras refineries. Ethanol price was included in this study due to the fact 

that it is a potential source of asymmetry, since they make up a relevant cost of gasoline 

prices because of the addition mandate. The main hypothesis is the presence of the 

“rocket” and “feather” effects. In other words, positive changes in costs are rapidly and 

fully transmitted to prices while negative changes in costs tend to be transmitted in a 

slowly way. We used Dynamic Ordinary Least Squares estimators and Error Correction 

Models in weekly data, from May 2004 to June 2019. Results detected asymmetries in 

the two periods studied. In the first period, the “rocket” effect stood out; in the second 

moment, the “feather” effect was more relevant. However, the phenomenon of price 

asymmetry was less intense in the second period. In addition, the monetary losses were 

estimated for consumers. After the adoption of the new Petrobras pricing strategy, the 

losses reduced approximately 26%. 

 

Key-words: Asymmetry in Price Transmission; Gasoline Market; Gasoline Prices; 

Ethanol Prices; Dynamic Ordinary Least Squares Estimator; Error Correction Model. 
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INTRODUÇÃO 

 

I. Contextualização e Justificativas 

 

Petróleo e seus derivados são essenciais para as economias mundiais e, por isso, 

ocupam posição de destaque nas matrizes energéticas. A nível global, são responsáveis 

por uma parcela de 31,9% da energia utilizada (IEA, 2019). A nível nacional, esse valor 

é ainda mais expressivo: a utilização de petróleo e derivados representam 34,4% da matriz 

energética brasileira (BEN, 2019). Em ambos os casos, são a fonte de energia mais 

utilizada. 

No caso do Brasil, a utilização de petróleo e derivados é potencializada pelas 

dimensões continentais do país e pelo fato do modal rodoviário ser o principal meio de 

deslocamento de pessoas e mercadorias. Em se tratando de consumo final, o óleo diesel 

é responsável por uma parcela de 16,7%, a gasolina, de 8,4%, e o etanol, de 6,4% (BEN, 

2019). Nesse sentido, o processo de precificação dos derivados se mostra ainda mais 

relevante, já que impacta diretamente no bem-estar da sociedade, pois envolve decisões 

de governo, empresas e famílias. 

De um lado, o governo deve se atentar à questão da precificação dos derivados 

devido ao seu peso na composição dos índices de inflação. No caso das empresas, os 

preços dos combustíveis influenciam de maneira direta e indireta nos custos, sobretudo 

na questão do escoamento dos produtos. Em relação aos consumidores, estes se deparam 

com restrições orçamentárias e parte significativa dos seus recursos financeiros se 

destinam ao consumo de combustíveis. Uma pesquisa da Bloomberg (2019) estima que o 

brasileiro gasta, em média, 2,62% de sua renda no consumo direto de gasolina. Não 

obstante, deve-se atentar ao fato de que variações nos preços dos combustíveis podem 

afetar direta e indiretamente os preços dos demais itens consumidos pelas famílias e 

empresas (Uchôa, 2016). Portanto, a questão da precificação dos combustíveis é 

usualmente objeto de políticas públicas (Pinto Júnior et al, 2016). 

Até 2015, havia certa estabilidade nos preços dos combustíveis líquidos e os 

reajustes eram pouco frequentes. Merece destaque o período entre 2010 e 2014, em que 

a União se utilizou de sua posição de acionista majoritário da Petrobras para exercer um 



15 
 

controle de preços praticados pelas refinarias da estatal. A principal justificativa para a 

intervenção nos preços foi a tentativa de conter as pressões inflacionárias do período.  

Contudo, em um período mais recente, a questão referente à precificação de combustíveis 

ganhou relevância, sobretudo após 2016. A partir deste período, a Petrobras altera sua 

metodologia de precificação de derivados em suas refinarias, buscando um alinhamento 

de preços de curto prazo ao mercado internacional. Na prática, isso se traduziu em 

reajustes de preços em frequência quase diária.  

Havia uma percepção, por parte da população, de que os aumentos de preços nas 

refinarias chegavam rapidamente ao preço na bomba, enquanto as reduções eram pouco 

percebidas pelos consumidores (G1, 2018a; G1, 2018b; Valor Econômico, 2018). Essa 

percepção foi reforçada pela desvalorização do real frente ao dólar, que conduziu os 

preços dos combustíveis a uma trajetória crescente. Em maio de 2018, caminhoneiros 

entraram em greve por todo o país, bloqueando as rodovias, como forma de protesto 

devido aos preços crescentes e voláteis. Essa medida acarretou em significativas perdas 

para a economia brasileira e chamou atenção para a maneira como os preços dos 

combustíveis são transmitidos. 

Assim, é importante entender a maneira como reajustes de preços no atacado 

impactam nos preços do varejo. De um modo geral, a literatura econômica aponta que os 

preços são transmitidos de modo assimétrico ao longo da cadeia produtiva. Em outras 

palavras, elevações de preços no atacado são rápida e integralmente repassadas ao varejo. 

Por outro lado, variações negativas nos preços do atacado tendem a ser repassadas 

lentamente e nem sempre o repasse é completo. Bacon (1991) compara esse padrão a 

“foguetes” e “penas”. Os preços sobem com foguete, mas caem como uma pena. Sempre 

que esses fenômenos ocorrem, os consumidores finais perdem bem-estar social. 

Uma das maneiras como a transmissão assimétrica de preços afeta o bem-estar de 

uma sociedade consiste nas distorções distributivas geradas pelos fenômenos “foguete” e 

“pena”. Meyer e von Cramon-Taubadel (2004) citam, como exemplo, o caso de uma 

redução de preços do varejo que não chega integralmente e instantaneamente aos 

consumidores faz com que estes tenham parcela de bem-estar transferida aos produtores. 

A concorrência imperfeita é apontada como a principal causa de assimetria na 

transmissão de preços (ATP). No entanto, é comum que a literatura utilize diferentes 

abordagens para explicar o problema, tais como: poder de mercado (Meyer e von-Cramon 
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Taubadel, 2004), colusão (Uchôa, 2016) e custos de busca (Tappata, 2009). Assim, tendo 

em vista: (i) o monopólio de facto da Petrobras no refino; (ii) a alta concentração no setor 

de distribuição em que as três principais empresas (BR Distribuidora, Raízen e Ipiranga) 

detêm, em conjunto, mais de 60% do mercado (ANP, 2019d); e (iii) os contratos de 

exclusividade na revenda, em que os postos se associam à uma determinada distribuidora 

(bandeiras), fica claro o potencial do mercado de gasolina brasileiro presenciar 

assimetrias na transmissão de preços. 

No entanto, existem algumas particularidades brasileiras que podem ser fontes 

geradoras de ATP. Destacam-se a adição de etanol anidro à gasolina, devido ao mandato 

obrigatório, e a estrutura tributária vigente. Em relação ao primeiro ponto, atualmente a 

gasolina comercializada contém 27% de etanol anidro em sua composição. Assim, os 

preços do etanol são capazes de influenciar os preços da gasolina. Além disso, devido ao 

fato de a produção do álcool ser concentrada no Estado de São Paulo, os preços da 

gasolina tendem a ser mais elevados em regiões mais distantes do centro produtor, já que 

os custos de transporte se tornam mais elevados. Portanto, o papel do etanol deve ser 

enfatizado, uma vez que torna o caso brasileiro particular. 

A estrutura tributária também é um componente importante do processo de 

precificação de combustíveis. Além da Contribuição de Intervenção de Domínio 

Econômico (CIDE), PIS/PASEP e COFINS, que são federais, há a incidência do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é estadual, e do ISS, municipal. 

Um aspecto relevante é que o ISS e o ICMS são alíquotas percentuais, amplificando os 

efeitos da volatilidade no atacado. E, no caso do ICMS, o imposto é calculado a partir de 

um preço de referência quinzenal, o que retarda o repasse das variações de preço no 

atacado. 

Nesse sentido, o propósito desse estudo é testar a presença de assimetrias na 

transmissão de preços da gasolina em dois períodos distintos: antes (2004-2015) e depois 

(2016-2019) da adoção da Nova Estratégia de precificação da Petrobras. Isto é, em um 

período em que os preços dos derivados na refinaria eram estáveis e no período em que 

os preços estão sujeitos à volatilidade do mercado internacional no curto prazo. 

Se a literatura internacional se encontra bastante avançada, tendo desenvolvido 

diversas técnicas para análises de assimetrias, a literatura brasileira ainda é bastante 

incipiente e os trabalhos ainda são escassos. Em relação ao diesel, há o trabalho de 
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Canêdo-Pinheiro (2012), que estudou assimetrias no combustível entre 1999 e 2010. Silva 

et al (2010) analisaram assimetrias para a gasolina, etanol e GNV entre 2001 e 2010. 

Existe um número maior de trabalhos que se dedicaram a estudar o processo de assimetria 

no repasse de preço da gasolina no Brasil. No entanto, tais trabalhos dedicam-se ao 

período anterior a nova regra de precificação da Petrobras.  Silva et al (2011) trabalharam 

ATP nos períodos de 2004 a 2011, Uchôa (2008) de 2001 a 2006 e Uchôa (2016) de 2004 

a 2016. 

Este trabalho pretende preencher a lacuna de estudos sobre ATP no Brasil, cujos 

dados considerem a atual estratégia de precificação da Petrobras, iniciada em meados de 

2016 e, também a influência do mandato de adição de etanol anidro à gasolina no processo 

de transmissão de preço da gasolina. Para tanto, foi retomado o debate acerca da 

transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva dos combustíveis no Brasil, 

analisando os impactos em termos de perda de bem-estar da sociedade.  

 

II. Objetivos 

 

II.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral da dissertação é entender o processo de precificação e 

transmissão de preços da gasolina no Brasil, considerando e as assimetrias e as 

particularidades, no período compreendido entre 2004 e 2019.  

 

II.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são desdobramentos do objetivo original e abarcam: 

(a) Caracterizar a estrutura de mercado e aspectos institucionais das atividades da cadeia 

produtiva da gasolina no Brasil; 

(b) Testar a presença de assimetrias na precificação da gasolina em sua cadeia 

produtiva; 

(c) Classificar as assimetrias de acordo com suas magnitudes e/ou velocidades; 

(d) Estimar o impacto em termos de bem-estar social das assimetrias na transmissão de 

preço da gasolina no Brasil. 
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Para atingir o objetivo proposto, o presente estudo se divide em três capítulos. No 

primeiro são descritos o mercado brasileiro de gasolina (começando na exploração e 

produção de petróleo, passando pelas atividades de refino e distribuição, até finalmente 

chegar na revenda, onde a gasolina é vendida aos consumidores finais) e o processo de 

formação de preços. É enfatizado o papel da concorrência, sobretudo as medidas 

implementadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) visando conferir maior competitividade às atividades deste mercado. Ao final 

deste capítulo, é apresentado um panorama internacional, em que os preços da gasolina 

no Brasil são comparados aos praticados em outros países. 

O segundo capítulo consiste em uma ampla revisão da literatura sobre Assimetria 

na Transmissão de Preços. Este capítulo está dividido em duas partes: revisão da literatura 

analítica e empírica. Na primeira parte, são destacadas definições, classificações e as 

causas da assimetria, com enfoque nas particularidades brasileiras. Para isso, foram 

retomadas algumas das características do mercado brasileiro de gasolina, apresentadas no 

Capítulo 1. Em seguida, é feita uma revisão mais analítica, destacando os principais 

trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo, a metodologia de análise e os resultados. 

No terceiro e último capítulo são feitos exercícios quantitativos a fim de detectar 

e classificar as assimetrias no Brasil, tanto por macrorregião (Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte, Sudeste e Sul), quanto por período (antes e depois da vigência da nova metodologia 

de precificação da Petrobras). A hipótese preliminar é de existência de assimetria na 

transmissão de preço ao longo da cadeia de comercialização, e esta assimetria apresenta 

o padrão “foguete” e “pena”. Os exercícios, em questão, são desenvolvidos para todas as 

atividades da cadeia produtiva da gasolina. Como metodologia, optou-se pela utilização 

de estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos e Modelos de Correção de 

Erros. Depois disso, um novo exercício é desenvolvido para que seja mensurado, em 

termos financeiros, os custos da assimetria para os consumidores brasileiros. Para isso, 

foram considerados choques de custos e analisados os seus impactos, no preço do produto, 

ao longo do tempo. 

Ao final, são apresentadas as considerações finais, são discutidos os resultados 

obtidos e as ferramentas que poderiam ser utilizadas para mitigar e/ou resolver o problema 

da assimetria na transmissão dos preços da gasolina no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 – O MERCADO BRASILEIRO DE GASOLINA 

 

Para compreender a formação do preço da gasolina pago pelos consumidores 

finais e como ocorre a transmissão de preço ao longo da cadeia de comercialização, é 

importante conhecer toda a cadeia produtiva da gasolina, ou seja, todo o caminho 

percorrido da produção até a bomba. Além dos aspectos técnicos da produção, alguns 

elementos são relevantes para a composição do preço final, tais como as modificações 

estruturais da indústria e medidas regulatórias vigentes.  

Assim, o presente capítulo se divide em três partes. Na primeira delas, é abordada 

a cadeia produtiva da gasolina com suas particularidades técnicas e econômicas. Em 

seguida, são destacadas as grandes transformações pelas quais o setor vem passando 

desde a década de 1990, incluindo aspectos institucionais e regulatórios introduzidos para 

pressionar a concorrência. Por fim, na parte final, o foco recai em uma análise 

comparativa do mercado brasileiro com o mercado internacional nos últimos dois anos. 

 

1.1. A Cadeia Produtiva da Gasolina 

 

1.1.1. Aspectos Técnicos 

 

De uma maneira simplificada, quatro grandes atividades compõem os principais 

segmentos da cadeia produtiva da gasolina, a saber: (i) exploração e produção de petróleo, 

(ii) refino, (iii) distribuição e (iv) revenda. Os elos referentes à exploração e à produção 

constituem o segmento upstream, enquanto os três segmentos restantes compõem o 

downstream. A Figura 1 ilustra a cadeia produtiva simplificada. 
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Figura 1: Cadeia Produtiva da Gasolina 

 

Fonte: Petrobras (2019a) 

 

Conforme destacam Pinto Junior et al (2016), não há como produzir petróleo. É 

possível somente encontrá-lo e extraí-lo. Contudo, a distribuição geográfica das reservas 

de petróleo não é uniforme: enquanto algumas regiões possuem abundância do recurso, 

outras enfrentam escassez. Não obstante, apesar de o petróleo ser uma commodity, 

existem aproximadamente 200 tipos de óleo, sendo estes classificados de acordo com a 

sua qualidade. Assim, destacam-se quatro principais tipos de petróleo: leve, médio, 

pesado e extrapesado. Quanto menor a densidade do petróleo, maior é o valor do produto 

no mercado. 

 Após a extração, o petróleo é transportado até as refinarias. É nesta etapa que 

ocorrem transformações do óleo cru em diversos derivados, como gasolina, diesel, 

querosene, nafta, entre outros. Vale ressaltar que cada tipo de óleo é capaz de originar 

determinados tipos de produtos. Óleos mais leves dão origem aos produtos mais nobres, 

como gasolina e o diesel. Por outro lado, óleos mais pesados podem ser transformados 



21 
 

em derivados mais baratos, como o óleo combustível. Nesse sentido, um país pode ser 

grande produtor de petróleo e, ainda assim, precisar recorrer ao mercado internacional 

para importar o produto. Colomer e Tavares (2012) ressaltam que, embora a produção 

nacional de petróleo tenha aumentado nos últimos anos, ainda se mostrava necessária a 

importação de alguns tipos de petróleo cru para a composição de um blend compatível 

com as necessidades do refino. 

Em seguida, os derivados são transportados até os centros de distribuição. É nesta 

etapa que a gasolina A, produzida nas refinarias, é misturada ao etanol anidro, nas 

proporções de 73% e 27%, respectivamente. Ressalta-se que as proporções são definidas 

por mandato, sendo 27% a proporção vigente desde 2015. O produto resultante dessa 

mistura é a gasolina C, que é comercializada nos postos de abastecimento. Dos centros 

distribuidores, então, os produtos são escoados até os mercados, chegando até os 

consumidores finais através dos postos revendedores.  

 

1.1.2. Aspectos econômicos 

 

 Em relação às atividades produtivas da indústria de petróleo e derivados em geral, 

Clô (2000) destaca quatro características econômicas. São elas: elevada intensidade de 

capital, elevado risco, economias de escala e de escopo e especificidade das plantas 

produtivas.  

 As etapas do upstream apresentam alta intensidade de capital, pois demandam 

elevados investimentos em estudos geofísicos e geológicos e em tecnologias, tais como 

perfuração para a extração do óleo bruto. Vale ressaltar que nem sempre essas atividades 

são bem-sucedidas, pois apenas uma pequena parcela do petróleo1 consegue ser, de fato, 

extraída. Além disso, uma vez extraídas, não é possível saber se os preços vigentes no 

mercado serão suficientes para tornar a atividade lucrativa.  

No caso do petróleo, a sua elasticidade da oferta em relação ao preço é muito 

baixa, dada a elevada necessidade de capital em toda a cadeia produtiva. Analogamente, 

a elasticidade preço da demanda possui baixa sensibilidade, uma vez que o petróleo 

 
1 Pinto Junior et al (2016) citam valores entre 30% e 40% de extração, em relação ao volume total de um 

reservatório. 
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possui poucos produtos substitutos e um elevado grau de essencialidade nas economias 

mundiais. Desse modo, o equilíbrio de mercado é compatível com grande volatilidade 

dos preços. 

Uma estratégia bastante utilizada pelos players da indústria de petróleo na 

mitigação dos riscos é a integração horizontal, caracterizada pela operação em larga 

escala, principalmente com distintas características geográficas (Clô, 2000). Nesse 

contexto, produzir em localidades com atributos geográficos e geológicos distintos é um 

mitigador de riscos, já que a não viabilidade de um local pode ser compensada pela 

produção de outro. Vale ressaltar que a elevada especificidade dos ativos utilizados em 

todos os segmentos da cadeia produtiva também é fonte potencializadora de riscos. 

Devido à grande interdependência entre os elos da cadeia produtiva, existe uma 

tendência para que um agente atue em todos os segmentos, desde a exploração e produção 

até o refino, distribuição e revenda, explorando assim as economias de escopo. “Se as 

firmas desse grupo interdependente forem integradas, as economias externas pecuniárias 

se tornarão economias internas, com um ganho resultante nos lucros para os investidores 

da firma integrada” (Malgmen, 1961, p. 412 apud Clô, 2000).  

 De um modo geral, estas especificidades econômicas inerentes à produção de 

petróleo e seus derivados acabam sendo responsáveis pela maneira como as indústrias 

nacionais surgem e se desenvolvem. No caso da indústria brasileira, nota-se a grande 

influência destes aspectos em seu desenvolvimento. Através da Lei 2.004 de 1953 foi 

criada a Petrobras, que, apesar de ser sociedade de ações de economia mista, possui o 

governo federal como acionista majoritário. Na mesma lei, também ficou estabelecido 

que todas as atividades da cadeia produtiva do petróleo deveriam ser monopolizadas pela 

União – exceto a distribuição. Portanto, a Petrobras atua desde a exploração e produção 

de petróleo até a revenda de derivados nos postos, através da BR Distribuidora – ainda 

que não mais detenha o controle acionário. 

 

1.2. Configuração do Mercado Brasileiro de Gasolina 

 

1.2.1. Transformações na década de 1990 
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A década de 1990 ficou marcada globalmente por alterações nas diretrizes de 

políticas econômicas e também por uma revisão do papel do Estado como indutor do 

desenvolvimento econômico. É nesse contexto que surgem os receituários do Consenso 

de Washington, caracterizado por um conjunto de medidas que deveriam ser adotadas 

visando a redução do Estado nas atividades econômicas (Castro, 2011). Essas novas 

diretrizes eram totalmente opostas ao que se vinha praticando nas últimas décadas no 

Brasil, em que o Estado era protagonista do desenvolvimento econômico. 

É nesse cenário que ocorrem significativas mudanças na configuração da indústria 

brasileira de petróleo e derivados. O primeiro marco relevante da transformação ocorre 

em 1995, quando houve a “flexibilização” do monopólio do petróleo, até então restrito ao 

Estado sob a figura da Petrobras (Viana, 2012). A partir desse momento, concessões 

poderiam ser feitas à iniciativa privada para a produção e a exploração de petróleo. 

Contudo, é importante deixar claro que as jazidas ainda pertencem à União. 

Outro marco institucional relevante é a criação da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), através da Lei 9.478/1997. A lei, em questão, ficou conhecida como “Lei do 

Petróleo”, pois promoveu alterações em toda a organização econômica da indústria (Pinto 

Junior et al, 2016). A principal delas foi a inserção de “pressões competitivas” através de 

medidas que visavam estimular a entrada de agentes privados num mercado que, até 

então, era dominado pela Petrobras. Dentre as medidas, destacam-se o livre acesso por 

parte de terceiros aos ativos de transporte e de armazenagem da Petrobras. 

Além de promover “pressões competitivas” no setor, a ANP também tem como 

atribuições a garantia do abastecimento de combustíveis e a defesa dos interesses dos 

consumidores. A proposta da agência reguladora é atuar do “poço” ao “posto” (ANP, 

2019a), ou seja, em toda a cadeia produtiva de petróleo e derivados. Em relação ao 

“poço”, a agência os delimita e elabora os editais dos leilões dos blocos, além de gerir os 

contratos de concessão (Viana, 2012). Entre o “poço” e o “posto”, a atuação do regulador 

estabelece os critérios para a comercialização de petróleo e seus derivados, regula o 

acesso aos dutos e garante o suprimento em todo o país (Pinto Junior et al, 2016). No 

“posto”, a ANP atua, principalmente, na fiscalização dos preços praticados e na qualidade 

dos produtos, além de autuar eventuais infrações, sejam elas fiscais ou referentes às 

adulterações de combustíveis. 
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1.2.2. As Atividades da Cadeia Produtiva após as Transformações da Década de 

1990 

 

1.2.2.1. Exploração e Produção de Petróleo 

 

Foi em 1998 que se iniciou o regime de concessão para a produção e a exploração 

de petróleo. De acordo com a ANP (2019b), nesse tipo de regime, uma empresa ou um 

consórcio de empresas é contratado pela União por intermédio de licitações públicas. 

Nele, cabe à empresa ou ao consórcio assumir os riscos sobre a exploração. Portanto, todo 

o volume de óleo e gás descoberto e produzido pertence ao explorador. Ademais, nessa 

modalidade, a concessionária paga ao governo bônus de assinatura, pagamento pela 

ocupação ou retenção da área (no caso de blocos onshore), royalties e, eventualmente, 

participação especial nos casos em que houver grande volume de produção. 

Neste mesmo ano de 1998, ocorreu a chamada “Rodada Zero”. Nela, a Petrobras 

teve ratificados os seus direitos, na forma de contratos de concessão, sobre os campos de 

petróleo em que já vinha produzindo até então. Já em 1999, ocorre a “Primeira Rodada” 

e ficou estipulado que, a cada ano, haveria novas rodadas de licitação. Nestas, a principal 

característica era o estímulo à concorrência através da atração de novos agentes 

produtores de petróleo e gás no Brasil (ANP, 2019c). Vale ressaltar que as rodadas anuais 

ocorreram normalmente até 2005, em sua sétima edição, já que a “Oitava Rodada”, 

prevista para 2006, foi cancelada judicialmente. Em seguida, ocorreram as Rodadas Nove 

e Dez em 2007 e 2008, respectivamente. 

Ainda em 2007, foi anunciada pela Petrobras a descoberta de petróleo no pré-sal2, 

na Bacia de Santos (Petrobras, 2019b). Este foi um marco importante para a indústria de 

petróleo brasileira, já que o óleo é de teor leve e de excelente qualidade, além de estar 

disponível em grandes acumulações.  

Nesse sentido, através da Lei 12.351/2010, ficou estabelecido o regime de partilha 

para a produção de petróleo, sobretudo para o pré-sal e outras áreas consideradas 

estratégicas (ANP, 2019b). Nesse regime, uma empresa concessionária desconta os 

 
2 Grande reserva de petróleo e de gás natural situada em águas profundas e abaixo de uma extensa camada 

de sal.  
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custos da exploração, do desenvolvimento e de extração de sua produção total de óleo.  A 

sobra, denominada excedente em óleo, é dividida entre a União e a concessionária. 

Entrou, então, em vigor um regime misto de exploração no Brasil, composto pela 

concessão e pela partilha. 

Após 5 anos, foram retomadas as licitações para concessão de blocos em 2013. 

Nesse ano, ocorreram três rodadas de concessão e a primeira rodada de partilha para o 

pré-sal, em que o consórcio vencedor era formado por Petrobras, CNPC (China), CNOOC 

(China), Shell (Grã-Bretanha/Holanda) e Total (França). De acordo com a ANP (2019c), 

ficou claro o enorme potencial que o Brasil possui na E&P de petróleo e gás, dados os 

resultados das licitações. 

 

Gráfico 1: O Brasil no Comércio Internacional de Petróleo, em mil barris 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2019d) 

 

Conforme pode ser observado no Gráfico 1, a partir de 2013, com as novas 

concessões e entrada do sistema de partilha, ficou evidenciado o potencial brasileiro no 

setor de petróleo. O ano em questão marca a formação de uma nova tendência, 

caracterizada pelo aumento das exportações e redução das importações de petróleo. 

Assim, as exportações líquidas3 brasileiras – que já eram positivas, com exceção de 2013 

 
3 Diferença entre exportações e importações. 
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– vêm demonstrando um crescimento robusto ano a ano. Em 2019, ocorreram a Sexta 

Rodada de Partilha e a Décima Sexta Rodada de Licitação.  

Com os leilões, a ANP obteve êxito no aumento da concorrência no setor de 

exploração e produção de petróleo e gás. Apesar de a Petrobras ainda possuir o maior 

market share do setor, com mais de 73%, no ano de 2018, existiam 53 concessionários 

produzindo petróleo no Brasil. O Gráfico 2, a seguir, contém a parcela de mercado das 

concessionárias que contavam com pelo menos 1% de participação na produção total de 

barris de petróleo, em 2018. 

 

Gráfico 2: Produção de Petróleo por Concessionário, em 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2019d). 

 

 

Um ponto que deve ser destacado é que, nesta atividade da cadeia produtiva, os 

preços do petróleo não são dados pelo grau de concorrência dentro de um país, mas sim 

no mercado internacional. Pinto Junior et al (2016), ressalta que as condições de oferta e 

de demanda de petróleo são passíveis de serem fortemente influenciadas por questões 
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geopolíticas. Ilustra o caso os 14 países4 membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) que, conjuntamente, detêm 79,4% das reservas, 41,9% 

de sua produção e 45,8% das exportações mundiais de petróleo (OPEP, 2019). Tendo em 

vista que o objetivo da Organização é unificar as políticas petrolíferas dos países 

membros, suas decisões impactam de maneira relevante na oferta mundial de petróleo e, 

em última instância, nos preços. 

 

1.2.2.2.Refino 

 

Se o setor de exploração e produção de petróleo obteve êxito em seu objetivo de 

promover a concorrência entre os agentes, não se pode dizer o mesmo para o setor de 

refino. A principal justificativa para a falta de êxito provém da estrutura do parque de 

refino brasileiro. De acordo com a ANP (2019d), 17 refinarias e uma unidade de 

processamento de xisto compunham o parque nacional de refino, cuja capacidade de 

processamento era de aproximadamente 2,4 milhões de barris de petróleo por dia e fator 

de utilização médio de 75,8%, em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Angola, Arábia Saudita, Argélia, Congo, Emirados Árabes Unidos, Equador, Gabão, Guiné Equatorial, 

Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e Venezuela. 
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Tabela 1: Capacidade de refino do Brasil, em 2018. 

Refinaria 
Início da 

Operação 
Controle UF Barris/dia 

Refinaria de Paulínea (Replan) 1972 Petrobras SP 433.997 

Refinaria Landulpho Alves (Rlam) 1950 Petrobras BA 377.389 

Refinaria Henrique Lage (Revap) 1980 Petrobras SP 251.592 

Refinaria Duque de Caxias (Reduc) 1961 Petrobras RJ 251.592 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) 1977 Petrobras PR 213.853 

Refinaria Alberto Pasqualini S.A (Refap) 1968 Petrobras RS 220.143 

Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) 1955 Petrobras SP 169.825 

Refinaria Gabriel Passos (Regap) 1968 Petrobras MG 166.051 

Refinaria de Capuava (Recap) 1954 Petrobras SP 62.898 

Refinaria Isaac Sabbá (Reman) 1956 Petrobras AM 45.916 

Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC) 2000 Petrobras RN 44.658 

Refinaria Abreu e Lima (Rnest) 2014 Petrobras PE 115.009 

Refinaria Landulpho Alves Fábrica de 

Asfalto (FASF) 
1950 Petrobras BA 3.774 

Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. 1937 Privado RS 17.014 

Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. 1954 Privado RJ 14.000 

Univen Refinaria de Petróleo Ltda. 2007 Privado SP 5.158 

Lubrificantes e Derivados de Petróleo do 

Nordeste (Lubnor) 
1966 Petrobras CE 10.378 

Dax Oil Refino S.A. 2008 Privado BA 2.095 

TOTAL    2.405.342 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2019d) 

 

De acordo com a Tabela 1, é possível destacar algumas particularidades em 

relação à estrutura do parque de refino brasileiro. Um primeiro aspecto tange à 

distribuição espacial das refinarias. Existe uma concentração de refinarias na região 

Centro-Sul do país, cuja capacidade de processamento ultrapassa os 90%, sendo 56,34% 

no Sudeste e 34,44% no Sul. Já no Nordeste, o percentual chega aos 7,31%. No entanto, 

se observar o ano inicial das operações de refino na região Nordeste, nota-se que a 

expansão é recente, já que as refinarias Potiguar Clara Camarão e Abreu e Lima 

começaram a refinar petróleo apenas em 2000 e 2014, respectivamente. Em relação ao 
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Norte5, a participação da região no refino se mostra pouco expressiva, já que somente 

uma refinaria de baixa capacidade de processamento se encontra atualmente em operação. 

Em suma, a estrutura do parque de refino nacional foi criada nas proximidades dos 

maiores centros consumidores visando minimizar os custos de transporte de derivados e 

sua logística. 

Outra particularidade é concentração do mercado. Apesar de a Petrobras possuir 

14 das 18 refinarias6 operantes em 2018, ao se considerar a capacidade de refino, em 

barris/dia, a estatal é responsável por 2,37 milhões de barris frente à capacidade total 

nacional de 2,4 milhões. Em termos percentuais, nota-se um monopólio de facto detido 

pela Petrobras no refino, com um market share de 98,4%. Não obstante, Pinto Junior et 

al (2016) mencionam que as refinarias de Manguinhos e Riograndense, que atualmente 

são privadas e possuem baixa capacidade de processamento, têm produção direcionada 

ao mercado local. 

Finalmente, destaca-se a terceira particularidade do parque de refino brasileiro. 

Nota-se que as refinarias iniciaram suas operações principalmente entre as décadas de 

1950 e 1970. Nesse período, sobretudo nas décadas de 1950 e 1960, pode-se destacar o 

Estado como principal agente do desenvolvimento econômico brasileiro. Já na década de 

1970, a construção de refinarias visava mitigar os efeitos decorrentes dos Choques do 

Petróleo, uma vez que garantir maior autossuficiência nacional na produção de derivados 

reduziria os impactos das importações no balanço de pagamentos.  

Após a entrada em operação da Revap, em 1980, não houve a construção de 

nenhuma nova refinaria por 20 anos. As principais razões para a não ampliação da 

estrutura de refino são o Programa Nacional do Álcool (Pró-álcool) e a estagnação 

econômica da década de 1980 – conhecida como a “década perdida”. Esse mix de fatores 

resultou, para o período, em uma capacidade instalada superior à demandada pelo 

mercado (Mendes et al, 2018). 

No início da década de 1990, ganharam forças os ideais liberalizantes. Assim, 

havia pressões para a privatização da Petrobras e introdução de medidas que estimulassem 

 
5 Vale ressaltar, porém que a refinaria Isaac Sabbá não foi construída pela Petrobras, mas sim adquirida 

da iniciativa privada. 
6 Além disso, a Petrobras ainda é acionista da Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. 
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a concorrência. Concomitantemente, o Pró-alcool sofre desaceleração7 e a demanda por 

derivados do petróleo volta a crescer (Mendes et al, 2018). Tendo em vista que não houve 

construção de novas refinarias para atender a demanda que dava sinais de crescimento, a 

saída se deu via elevação das importações de derivados. 

Já no fim da década de 1990, a ANP objetivou dar competitividade ao setor, 

balizada pela Lei do Petróleo de 1997. Dentre as medidas adotadas pela agência 

reguladora cita-se a maneira como os preços de realização dos derivados passaram a ser 

definidos. A nova metodologia de precificação, em teoria, foi dada através dos custos de 

oportunidade – baseados no mercado internacional – somados aos custos de transporte e 

internalização (Pinto Junior et al, 2016). Além disso, em 2001, também visando estimular 

a concorrência no setor, a ANP promoveu a liberação para importação de derivados. 

Apesar dos esforços da ANP, a agência reguladora não logrou êxito na introdução 

de concorrência no setor de refino. A elevada capacidade instalada da Petrobras constituiu 

uma gigantesca barreira à entrada para novos concorrentes no setor. Ademais, o elevado 

custo fixo incorrido na instalação de uma refinaria também inibiu novos entrantes. Assim, 

nas duas últimas duas décadas, nenhuma nova refinaria privada foi construída no Brasil. 

Outro fator relevante é a intervenção nos preços dos derivados nas refinarias por 

parte do governo, além da falta de critérios e transparência na formação dos preços. 

Quando não há critérios bem definidos para a precificação de derivados, potenciais 

entrantes não são capazes de calcularem a viabilidade do investimento de modo adequado, 

já que não é possível mensurar eventuais intervenções. A transparência, portanto, se 

mostra necessária em uma indústria como a de refino, que demanda uma quantidade 

significativa de capital e cuja maturação do investimento ocorre apenas no longo prazo. 

Embora não tenham sido feitos investimentos privados no setor de refino, 

Colomer e Tavares (2012) apontam que ocorreu a modernização e ampliação do parque 

de refino para atender, conjuntamente, o aumento da demanda por derivados e fazer com 

que os produtos tivessem menor teor de emissão de poluentes. Vale destacar o papel do 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), 

instituído em 1986, que visa diminuir, de maneira gradual, os níveis de emissão de 

 
7 A principal razão para sua desaceleração foi o “contra choque do petróleo”, em que os preços do óleo 

caíram significativamente. 
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poluentes. Nesse sentido, as refinarias tiveram que se modernizar para que sua produção 

de combustíveis respeitassem as especificações técnicas indicadas pelo Proconve. 

Conforme destacado, a falta de agentes privados no setor de refino faz da 

Petrobras uma price maker, ainda que este mercado seja, em tese, aberto. Nesse sentido, 

a estratégia de precificação da estatal é a que vigora e é transmitida ao longo da cadeia 

produtiva até os consumidores finais. Em teoria, os preços se balizam no mercado 

internacional desde 2001. Na prática, entretanto, nem sempre isso foi observado. Dois 

períodos críticos merecem atenção: o primeiro (2004-2015) era marcado por reajustes 

pouco frequentes e os preços da refinaria eram, de certo modo, estáveis; em contrapartida, 

o segundo período (2016-2019) ficou caracterizado por um alinhamento internacional de 

curto prazo, o que gerava reajustes quase diários e trazia volatilidade aos preços dos 

derivados (Rodrigues e Losekann, 2018).  

Em relação à época de preços relativamente estáveis, é interessante destacar o 

período que vai de 2011 a 2014. Nele, os preços médios praticados pelas refinarias da 

Petrobras chegaram a ficar, em alguns momentos, em patamares consideravelmente 

inferiores aos preços vigentes no mercado internacional. A União, como acionista 

majoritária da Petrobras, fez uso político de sua posição para controlar os preços dos 

derivados, sob o pretexto de “amortecer” a inflação (Almeida et al, 2015). Assim, a estatal 

não podia repassar aumentos de preços das suas refinarias ao consumidor e, no que tange 

à importação, se via obrigada a vender derivados no mercado doméstico a um preço 

inferior ao de compra.  

Ainda nesse período, houve expressivo aumento da frota de automóveis brasileira. 

Em 2009, a frota total de autoveículos8 circulantes era de 29,40 milhões. Já em 2014, este 

número atinge 41,90 milhões, fazendo com que o crescimento fosse superior aos 42,5% 

(Sindipeças, 2019). Consequentemente, mais derivados passaram a ser demandados. Para 

atender o crescimento da demanda, ocorreu aumento do fator de capacidade utilizada do 

parque de refino brasileiro, ultrapassando os 98% em 2013. A combinação entre aumento 

do fator de utilização das refinarias, dada a maior demanda, e a venda de derivados a 

preços muito baixos culminou em uma renúncia de receitas na cifra de R$ 98 bilhões à 

Petrobras (Almeida et al, 2015). Foi necessário, portanto, rever a metodologia de 

precificação utilizada. 

 
8 Automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. 
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No final de 2016, a estatal comunicou ao mercado que alterou sua metodologia de 

reajustes dos preços praticados nas suas refinarias (Petrobras, 2016). A nova estratégia de 

precificação da Petrobras passou a ser baseada em dois fatores: a paridade com o mercado 

internacional, em que estão incluídos os custos de frete de navios, custos de transporte 

internos e as taxas portuárias, e margem remuneratória dos riscos da operação, tais como 

a taxa de câmbio e os preços de estadias nos portos mais os tributos. Além disso, ficou 

resolvido pela diretoria executiva da Petrobras que preços abaixo do patamar de paridade 

internacional não seriam mais praticados. Rodrigues e Losekann (2018) destacam que 

essa política foi intensificada em 2017, em que os reajustes ocorriam em frequência quase 

diária. 

Após a aplicação da nova estratégia da Petrobras de precificação dos derivados, 

foi observada redução do fator de utilização da capacidade das refinarias nos últimos 

anos. Se, em 2013, este valor ultrapassava os 98%, em 2018 foi utilizada pouco mais de 

75% da capacidade instaladas das refinarias. Vale ressaltar que esta redução do fator 

capacidade não ocorreu em detrimento do aumento da capacidade de processamento, já 

que esta se manteve constante desde 2015. O Gráfico 3, a seguir, ilustra a dinâmica da 

capacidade instalada e seu fator de utilização entre 2009 e 2018.  

 

Gráfico 3: Capacidade instalada em refino, em barris/dia, e fator de utilização da 

capacidade das refinarias 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2019d) 
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Tendo em vista o menor grau de utilização das refinarias, sobretudo a partir de 

2015, a oferta doméstica de derivados precisou encontrar meios alternativos para ser 

suprida. Nesse caso, a saída se deu via aumento das importações, sobretudo de gasolina 

e de diesel (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Evolução da produção doméstica e importação de diesel e de gasolina, em 

mil m³ 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2019d) 
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em 2017. Nesse período, no entanto, infere-se que as importações ocorreram por alguma 

estratégia empresarial específica da Petrobras e não por uma pressão por parte da 

demanda, já que o fator de utilização da capacidade das refinarias da estatal sofreu queda 

vertiginosa. Em 2018, a produção interna de diesel volta a crescer ao passo que suas 

importações sofreram redução; para o caso da gasolina, apesar das importações também 

diminuírem, a produção doméstica não mostrou sinais de aumento. 

Finalmente, em 2019, a Petrobras ainda precifica seus derivados utilizando-se da 

estratégia de alinhamento internacional. No entanto, os reajustes em suas refinarias vêm 

ocorrendo com menor frequência quando comparado aos anos de 2017 e 2018.  

Outro fato relevante para o mercado de refino brasileiro é o acordo celebrado entre 

a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), em 2019. 

Por meio deste, a estatal se comprometeu a vender oito de suas refinarias – equivalente a 

50% de sua capacidade – e alguns ativos relacionados ao transporte e à logística dos 

combustíveis, até o final de 2021. Esse acordo foi assinado em meio às investigações, 

feitas pelo órgão de defesa da concorrência, de supostos abusos de poder de mercado por 

parte da Petrobras no setor de refino e importação. 

Por fim, foi anunciado recentemente pela Petrobras a inviabilidade econômica da 

construção da refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj 

(Petrobras, 2019c). Além disso, em 2015, foram cancelados os planos da estatal para a 

construção de duas novas refinarias: Premium I, no Maranhão, e Premium II, no Ceará. 

Dados da EPE (2018) apontam que nos próximos anos, com a oferta de derivados 

estagnada e a demanda crescente, existe uma tendência ao crescimento das importações. 

Portanto, se mostra necessária a expansão dos investimentos em refino – sobretudo por 

parte da iniciativa privada. 

A falta de transparência no processo de precificação, entretanto, se configura 

como um grande entrave aos investimentos do setor privado no refino. As prolongadas 

intervenções governamentais na Petrobras entre 2011 e 2014, bem como as pontuais 

interferências em 2019 podem colocar em risco os planos de desinvestimentos no setor 

de refino da estatal.  Mendes et al (2018) acreditam que a atração de agentes privados 

para a ampliação da capacidade de refino no país só ocorreria com uma regulação 

transparente e que almejasse garantir preços competitivos ao longo do tempo, ou seja, um 

alinhamento aos preços internacionais. Uma atuação forte dos órgãos regulador e de 
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defesa da concorrência que iniba abuso de poder de mercado, dada a atuação regional das 

refinarias, também se mostra indispensável. 

Dados da EPE (2019) estimam que, para 2029, a capacidade do parque de refino 

brasileiro será ampliada de maneira muito modesta: dos atuais 2,4 milhões de barris por 

dia (380 mil m³/dia) para 2,5 milhões (400 mil m³/dia). Também é estimado que a 

produção doméstica de gasolina A e óleo diesel serão inferiores à demanda, fazendo com 

que as importações líquidas sejam positivas nos próximos 10 anos. Especificamente no 

caso do diesel, a importação pode chegar a 245 mil barris/dia ou 39 mil m³/dia, em 2029. 

Em contraste, a infraestrutura logística existente hoje permite uma importação de 34 mil 

m³/dia. Assim, é necessário conferir maior atenção à essa questão para que sejam evitadas 

crises de abastecimento – seja via ampliação do parque do refino, seja pela expansão da 

infraestrutura logística atual. 

 

1.2.2.3. Distribuição 

 

As atividades relacionadas à distribuição de derivados no Brasil possuem uma 

trajetória distinta quando comparadas às atividades de produção e refino. Desde a Lei 

2.004 de 1953, que deu origem à Petrobras, ficou estabelecido que todas as atividades 

produtivas da cadeia petrolífera seriam monopólio da União, com exceção do setor de 

distribuição de derivados do petróleo.  

Embora o setor não tenha se desenvolvido através de um monopólio estatal, dois 

pontos devem ser destacados. O primeiro se refere à BR Distribuidora, que só foi criada 

em 1971. No entanto, devido à estratégia de verticalização da indústria do petróleo, a 

subsidiária da Petrobras acabou se tornando a protagonista no setor de distribuição de 

derivados, dada a posição de sua controladora. Portanto, apesar de não ser via monopólio, 

houve participação Estatal no desenvolvimento do setor – ainda que tardia. O segundo 

aspecto reforça o primeiro no que tange à participação governamental, uma vez que os 

preços dos derivados sofriam controle do governo até 2001, principalmente por serem 

importantes componentes dos índices de inflação. De acordo com Pinto Junior et al 

(2016), até 1996 havia um tabelamento e controle das margens. A partir de então, a 

estratégia de administrar os preços mudou e ficaram estabelecidos “tetos” máximos de 
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preços. A ideia era eliminar estes “tetos” de maneira progressiva até a liberação total dos 

preços, que ocorreu, efetivamente, em 2001. 

Não obstante, a ANP também adotou medidas que visavam aumentar a 

competição no setor. Dentre elas, destacam-se a revogação de volumes mínimos, até então 

exigidos às distribuidoras, para comercialização de combustíveis, e o fim da vinculação 

obrigatória dos revendedores às distribuidoras (Pinto Junior et al, 2016). Além disso, 

ficou vedada a atuação do distribuidor de combustíveis na revenda, proibindo-se a 

integração vertical. 

Os resultados das medidas implementadas pela ANP foram simultaneamente 

benéficos e maléficos aos consumidores. De um lado, o crescimento de agentes no setor 

de distribuição ocorreu de maneira exponencial. Segundo Pinto Junior et al (2016), houve 

mais de 250 entrantes nesse mercado. Assim, o objetivo de estimular a concorrência foi 

alcançado. Por outro lado, no final da década de 1990 e nos anos iniciais da década de 

2000, a adulteração da gasolina aumentou em grandes proporções. Dentre os atos 

fraudulentos, destacam-se a adição de etanol anidro em quantidades superiores às 

estipuladas pela legislação vigente e adição de solventes de preços inferiores para que a 

gasolina vendida aos postos fosse mais barata. 

Pinto Junior et al (2016) apontam que as novas pequenas entrantes na distribuição 

agiam de maneira fraudulenta para que pudessem competir com as grandes, que já 

estavam estabelecidas e possuíam grande escala na operação. No entanto, o aumento no 

número de adulterações pode ter ocorrido pela melhoria na fiscalização por parte da ANP, 

que promoveu medidas para reforçar o monitoramento da venda de solventes e da 

qualidade de combustíveis, além da imposição de capacidade mínima de armazenamento 

de 750 mil litros e capital social mínimo para que o registro de operação fosse obtido. 

Outro marco no setor também ocorreu em 2001, ano em que foi promulgada a Lei 

nº 10.336/2001. Nela ficou instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE), que incidia sobre a comercialização e a importação de petróleo e 

derivados, gás natural e derivados. O objetivo era destinar a arrecadação proveniente para 

subsidiar preços e transportes de combustíveis em geral, financiar projetos ambientes da 

indústria petrolífera e gasífera, bem como financiar programas de infraestrutura para o 

setor de transportes. Além disso, em períodos de carestia de combustíveis, a CIDE pode 
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ter sua alíquota reduzida ou mesmo zerada, tal como feito entre 2012 e 2015, através do 

Decreto nº 7.764/2012. 

Também é relevante ao mercado de distribuição a questão dos mandatos 

obrigatórios de adição de etanol anidro à gasolina. Vale ressaltar, no entanto, que essa 

medida não ocorreu com a liberalização do mercado de combustíveis, mas vigora no país 

desde 1931, através do decreto nº 19.717, que estabeleceu a adição obrigatória de álcool, 

na proporção de 5% da gasolina importada. 

No entanto, a questão dos mandatos se tornou mais relevante a partir de 1976. À 

época, o objetivo era contornar os efeitos decorrentes dos Choques do Petróleo, 

diminuindo a dependência de petróleo importado ao se adicionar entre 10% e 20% de 

etanol à gasolina. Contudo, sobretudo a partir dos últimos anos da década de 1990, o 

objetivo da adição de etanol anidro vai em direção às preocupações com a redução do 

teor de emissões de poluentes. Atualmente, a gasolina C é composta de 73% de gasolina 

A e 27% de etanol anidro (Portaria MAPA nº 75 de 2015). 

É importante mencionar que as alterações das proporções da mistura de gasolina 

C não afetam o funcionamento dos veículos flex fuel uma vez que, desde 2003, com o seu 

advento, existe uma flexibilidade nas proporções de gasolina A e etanol anidro em grande 

parte da frota brasileira9. A penetração desse tipo de veículo foi um sucesso no Brasil, 

fazendo com que a proporção de automóveis flex fuel ultrapasse 83% do total produzido10 

(Anfavea, 2019). 

Após as inúmeras modificações regulatórias e estruturais ocorridas no setor de 

distribuição de derivados nos seis anos seguintes à entrada em vigência da Lei do 

Petróleo, havia 180 distribuidoras atuando no mercado de gasolina ao final de 2003. No 

entanto, ao considerar os cinco maiores agentes (BR Distribuidora, Ipiranga, Esso, Shell 

e Texaco), em termos de market share, estes detinham mais de 66% do mercado (ANP, 

2004). Assim, pode-se dizer que o setor era oligopolizado e não competitivo, conforme 

pode visualizado no Gráfico 5. 

 

 
9 Alguns veículos rodam apenas com gasolina, sendo o caso de automóveis mais antigos e alguns 

importados. 
10 Essa parcela desconsidera os veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. 
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Gráfico 5: Market share do segmento de distribuição de gasolina, em 2003. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2004) 
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Grupo Ultra, levou o terço restante da Riograndense e mais de 3.300 postos revendedores 

restantes, por US$ 1,6 bilhão, o que a levou à vice-liderança do mercado de combustíveis 

naquele ano (Oliveira, 2009). 

 Dois anos após seu surgimento, a AleSat compra os ativos de distribuição da 

Repsol YPF, tornando-a a quinta maior empresa do segmento, em termos de participação 

de mercado. A operação custou cerca de US$ 55 milhões (Oliveira, 2009).  

Em 2008, a Cosan, desembolsa cerca de US$ 826 milhões pelos ativos da Esso, 

sendo esta última controlada pela ExxonMobil. Até então, a Cosan atuava apenas no 

processamento de cana-de-açúcar. Sendo assim, o ano de 2008 marca a entrada da 

empresa no setor de distribuição de combustíveis (Cosan, 2019). 

 Ainda em 2008, o grupo Ultra – controlador da Ipiranga – adquiriu toda a rede 

Texaco, que até então pertencia à Chrevon Brasil Ltda (Ipiranga, 2019), por uma cifra de 

aproximadamente R$ 1,1 bilhão. Após a operação, a Ipiranga amplia ainda mais sua 

participação no mercado, consolidando sua posição de vice-líder nas atividades de 

distribuição. 

 Em 2011, uma joint venture entre a Cosan e a Shell dá origem à Raízen (Cosan, 

2019), que passou a atuar desde a produção de cana-de-açúcar e etanol até a distribuição 

de combustíveis. Com essa operação, a Raízen diminuiu sua distância da Ipiranga, em 

termos de market share. Vale ressaltar que os postos revendedores continuaram a exibir 

a marca Shell, mesmo após a operação. 

 Finalmente, em 2016, a Ipiranga tentou adquirir o controle da AleSat. No entanto, 

no ano seguinte, o CADE rejeitou por unanimidade a operação. O entendimento do órgão 

de defesa da concorrência apontou que, se fosse concretizada a venda, os mercados 

regionais seriam prejudicados devido à alta concentração. Dados do CADE (2017) 

apontam para alta probabilidade de exercício de poder de mercado por parte da Ipiranga, 

em um cenário hipotético após a operação, em 11 estados e no Distrito Federal. 

 A onda de fusões e aquisições no setor de distribuição de combustíveis ocorrida 

entre 2004 e 2011 alterou significativamente a divisão do mercado. Enquanto, em 2003, 

cinco empresas detinham mais de 66% de market share em um mercado com 180 

atuantes, ao fim de 2018 as três maiores empresas detinham quase 61% do mercado e o 

número total de distribuidoras recuou para 131. De um modo geral, observa-se um 
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mercado em que as líderes apresentam participação consideravelmente maior após 15 

anos (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Market share do segmento de distribuição de gasolina, em 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2019d). 
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O primeiro deles é o preço do etanol anidro, responsável por 27% da mistura da 

gasolina C12. O segundo fator é consequência do primeiro e está relacionado com o custo 

de transporte do etanol anidro, uma vez que a sua produção não se distribui 

homogeneamente no território nacional. Há uma maior concentração da produção na 

região Centro-Sul, e, portanto, quanto mais distante dessa região, maiores os custos de 

transporte para os centros de distribuição e, consequentemente, maiores tendem a ser os 

preços da gasolina. 

 

1.2.2.4. Revenda 

 

Na atividade da revenda, ocorreu uma transformação relevante anterior à Lei do 

Petróleo, de 1997. Até 1993, cada revendedor possuía um contrato de exclusividade, em 

que este se associava à uma determinada distribuidora que deveria fornecer combustível 

ao posto. Através da Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) nº 362, de 1993 

ficou autorizado que os revendedores de combustíveis atuassem no mercado sem estarem 

vinculados à uma distribuidora específica. Pinto e Silva (2008), destacam que essa medida 

resultou em um novo agente, chamado de revendedor “bandeira branca”. 

O surgimento dos postos de bandeira branca se mostrou importante para a 

dinâmica e para a concorrência no setor de revenda. De acordo com Pinto e Silva (2008), 

esse tipo de posto revende uma quantidade maior de combustível a um preço menor, 

quando comparado aos postos bandeirados. Além disso, os autores afirmam que as 

próprias distribuidoras vendem combustível mais caro aos revendedores que firmaram 

contratos de exclusividade. Uma justificativa para a diferença do preço é que a bandeira 

pode ser vista como uma forma de diferenciação do produto, ou seja, como um sinal de 

qualidade. De um modo geral, após a publicação da Portaria MME nº 362/1993, não 

ocorreram maiores alterações institucionais e regulatórias na configuração do setor de 

revenda.  

No que tange à estrutura de mercado, no ano de 2000, 29.111 postos revendedores 

atuavam no Brasil, sendo distribuídos por 119 bandeiras, além da branca (ANP, 2001). 

Ao final de 2018, a quantidade total de postos revendedores em funcionamento no Brasil 

 
12 Estabelecido pela portaria MAPA nº 75/2015. 
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disparou, chegando à marca de 40.021. Um ponto que merece destaque foi a grande 

redução do número de bandeiras: de 119, em 2000, para 78, em 2018 (ANP, 2019d). 

 

Gráfico 7: Distribuição percentual dos postos revendedores, de acordo com a bandeira, 

em 2000 e 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2001) e ANP (2019d) 

 

 Ao analisar o Gráfico 7, chama a atenção a participação crescente dos postos de 

bandeira branca ao longo do tempo. Em 2001, havia 2397 postos revendedores de 

bandeira branca; hoje, quase metade dos postos não estão vinculados a nenhuma 

distribuidora, totalizando 17.477. Em relação à BR e a Ipiranga, embora tenham perdido 

mercado em termos percentuais, ainda ocupam posição de destaque num mercado 

caracterizado por um grande número de agentes. Também vale ressaltar que, em 2000, as 

cinco maiores empresas detinham 76,3% do mercado de revenda. Por outro lado, em 

2018, os quatro maiores agentes foram responsáveis por 47,29% do setor. Todos estes 

números podem ser um indicativo de maior concorrência com o passar do tempo. 
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Tabela 2: Distribuição dos postos revendedores, por região 

Região 
2000 2018 

Revendedores Participação Revendedores Participação 

Sudeste 13.849 47,57% 15.650 39,10% 

Sul 6.113 21,00% 7.734 19,32% 

Nordeste 4.921 16,90% 10.207 25,50% 

Centro Oeste 2.743 9,42% 3.567 8,91% 

Norte 1.485 5,10% 2.863 7,15% 

TOTAL 29.111 100,00% 40.021 100,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP (2001) e ANP (2019d). 

 

 Quanto a distribuição geográfica dos postos revendedores, nota-se um aumento 

do número de agentes tanto no país como por macrorregião, conforme destacado na 

Tabela 2. No total, o número de revendedores de combustível aumentou 37,48% em 18 

anos. No caso das regiões, o maior crescimento foi no Nordeste, onde a quantidade de 

postos mais que duplicou, registrando um crescimento de 107,42%. O crescimento do 

número de agentes atuando no Norte também é expressivo, de aproximadamente 92,79%. 

No caso das regiões Centro Oeste, Sul e Sudeste, o crescimento se mostra inferior à média 

nacional, sendo de 30,04%, 26,52% e 13%, respectivamente. Possivelmente, este menor 

crescimento está relacionado ao grau de amadurecimento do mercado revendedor de 

combustíveis nestas regiões, não havendo tanto espaço para expansão. Nesse sentido, 

estas três regiões perderam participação no Brasil. 

 Ainda considerando a distribuição geográfica dos revendedores, mas analisando 

o market-share de cada empresa, é possível verificar algumas variações na concentração 

do mercado. Em se tratando dos postos de bandeira branca, estes estão presentes em maior 

proporção no Nordeste (52,80%) e no Centro-Oeste (48,00%) e, em menor proporção, no 

Sudeste (43,09%), Norte (38,53%) e Sul (32,71%). No caso dos postos bandeirados, a BR 

lidera, em termos de participação, em todas as regiões, excetuando a Sul – sendo esta 

última liderada pela Ipiranga. Ademais, Ipiranga e Raízen alternam entre a segunda e a 

terça com maiores participações no mercado. A Tabela 3 ilustra a participação de 

mercado, por bandeira e por região, em 2019. 
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Tabela 3: Participação de mercado, por bandeia e por região, em 2019. 

Bandeira Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

BR 18,44% 16,62% 18,75% 15,98% 20,19% 

Ipiranga 15,82% 6,34% 15,46% 23,26% 9,08% 

Raízen 10,86% 8,76% 16,19% 12,79% 8,58% 

Branca 38,53% 52,80% 43,09% 32,71% 48,00% 

Outras 16,35% 15,49% 6,50% 15,26% 14,16% 

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

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2019d) 

 

 Finalmente, após percorrer toda a cadeia produtiva, a gasolina chega aos 

consumidores finais. Nesse sentido, o preço pago pelo produto na bomba inclui, de 

maneira simplificada, o preço da refinaria/importação, as margens da distribuição e da 

revenda, os custos do etanol anidro e os impostos. A Figura 2, a seguir, destaca a 

composição de preços ao consumidor. 
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Figura 2: Composição do preço da gasolina ao consumidor, em 2019 

 

Fonte: Petrobras (2019a) 

 

 Para o cálculo do preço pago pelo consumidor, a Petrobras se baseia nos preços 

médios de suas refinarias (gasolina A) e nos preços médios ao consumidor final (gasolina 

C) em 13 capitais e regiões metropolitanas brasileiras. O preço da gasolina na refinaria é 

responsável por menos de 1/3 do preço pago pelos consumidores finais.  

No caso dos tributos, é possível dividi-los em dois grupos: os federais, composto 

pela CIDE, PIS13/PASEP14 e COFINS15, e os estaduais, composto pelo ICMS. Enquanto 

os tributos federais são fixos, em R$ por litro, o ICMS é um imposto do tipo ad valorem, 

o que ajuda a explicar a volatilidade do preço da gasolina na bomba. Vale ressaltar que 

cada unidade da federação define o ICMS de maneira distinta, cuja alíquota é atualizada 

quinzenalmente. Somados as parcelas de arrecadação federal e estadual, os tributos 

correspondem a, em média, 44% do preço da gasolina. Considerando dados da primeira 

 
13 Programa de Integração Social. 
14 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. 
15 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 
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quinzena de janeiro de 2020, a menor incidência de tributos em relação ao preço médio 

da gasolina na bomba ocorre no Acre, com 38,42%. Em contra partida, a maior incidência 

é em Pernambuco, em que 47,40% do preço da gasolina pago pelo consumidor 

corresponde a tributos. A Tabela 4 sintetiza o papel dos tributos no preço da gasolina nos 

Estados. 

 

Tabela 4: Proporção dos tributos em relação ao preço médio da gasolina na bomba para 

a primeira quinzena de janeiro de 2020. 

Estado Tributos 

Federais 

Tributos 

Estaduais 

Tributos 

Totais 

Estado Tributos 

Federais 

Tributos 

Estaduais 

Tributos 

Totais 

AC 13,27% 25,15% 38,42% PB 15,13% 29,92% 45,06% 

AL 14,32% 29,69% 44,01% PR 15,06% 30,82% 45,88% 

AP 16,19% 24,62% 40,81% PE 14,55% 32,85% 47,40% 

AM 16,13% 26,89% 43,02% PI 14,19% 26,88% 41,08% 

BA 13,84% 27,27% 41,11% RJ 13,11% 33,87% 46,98% 

CE 13,89% 28,41% 42,30% RN 13,51% 28,79% 42,30% 

DF 14,48% 28,69% 43,17% RS 13,68% 29,69% 43,37% 

ES 13,86% 26,69% 40,55% RO 14,43% 26,01% 40,45% 

GO 13,75% 29,57% 43,32% RR 15,21% 25,35% 40,56% 

MA 14,66% 28,06% 42,73% SC 15,01% 24,68% 39,69% 

MT 13,78% 24,83% 38,61% SP 14,99% 24,75% 39,74% 

MS 15,05% 25,63% 40,68% SE 14,03% 28,53% 42,57% 

MG 13,50% 31,16% 44,66% TO 13,75% 28,50% 42,25% 

PA 13,92% 27,31% 41,23% 
    

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2019f) e Fecombustíveis (2020) 

 

No custo do etanol anidro, estão incluídos o preço do etanol, custos de logística e 

transporte, além das margens. Vale ressaltar que o preço do etanol anidro é fixado de 

maneira livre pelos produtores (Petrobras, 2019a). Atualmente, o mandado obrigatório de 

adição de etanol anidro à gasolina representa um custo de 14%. 

Por último, estão as margens brutas das atividades de revenda e de distribuição, 

que correspondem a 11% do preço da gasolina na bomba. De acordo com a BR 
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Distribuidora (2017), nesta parcela estão incluídos: (i) a manutenção e aquisição de 

equipamentos do revendedor, além de pagamento de funcionários e despesas como 

energia elétrica e água, para as atividades da revenda; e (ii) custos com logística, controle 

de qualidade, manutenção e marketing, para as atividades de distribuição.  

 

1.3. Comparação Internacional 

 

Um assunto frequentemente discutido no Brasil é a carestia do preço da gasolina. 

Existe uma crença muito forte, por parte da população brasileira, que o preço da gasolina 

no Brasil é um dos mais altos do mundo, senão o mais alto. Nesse sentido, é importante 

construir um cenário para que uma comparação de preços médios vigentes em diversos 

países possa ser feita. 

Trimestralmente a Bloomberg compila dados sobre preços de combustíveis, 

convertidos em dólares, de 61 países para traçar um panorama dos países com preços da 

gasolina na bomba mais acessíveis e mais caros. Ademais, são considerados três critérios 

econômicos distintos, a saber: o preço médio, a acessibilidade e o dispêndio em relação à 

renda. 
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Figura 3: Preços médios do litro de gasolina, em dólares, no terceiro trimestre de 2019 

 

Fonte: Adaptado de Bloomberg (2019) 

 

 Pela Figura 3, quanto mais claro é o tom de azul, menor é o preço do litro da 

gasolina no terceiro trimestre de 2019, e vice-versa. Sendo assim, dentre os 61 países 

analisados, a gasolina era mais barata na Venezuela, cujo litro custava US$ 0,01. Por 

outro lado, os noruegueses são os que pagam mais caro pelo produto: US$ 1,87. O Brasil, 

por sua vez, apresentou preço médio de US$ 1,04 e ocupou a 19ª colocação no ranking 

de preços, isto é, a gasolina é mais cara em 43 países quando comparada ao Brasil. 

 Além disso, três pontos importantes podem ser inferidos sobre a questão dos 

preços. A primeira delas diz respeito à localização. Dentre os países da América Latina, 

o Brasil ocupa uma posição mediana, já que possui gasolina mais cara que Venezuela 

(US$ 0,01), Colômbia (US$ 0,71) e Argentina (US$ 0,85), e mais barata que México 

(US$ 1,07) e Chile (US$ 1,16). Considerando os países em desenvolvimento, o preço 

médio da gasolina no Brasil apresenta comportamento similar à África do Sul (US$ 1,05), 

China (US$ 1,00), Índia (US$ 1,08) e Turquia (US$ 1,25). Neste último grupo, apenas a 

Rússia é um outlier, já que o litro da gasolina custava US$ 0,71. Por fim, nota-se que 

países com elevadas reservas de petróleo tendem a apresentar gasolina mais barata, tais 
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como Estados Unidos, Rússia e países do Oriente Médio, e países ricos, como os 

europeus, apresentam preços mais elevados. 

 Quanto aos outros dois critérios econômicos analisados pela Bloomberg (2019), a 

situação do Brasil fica mais desfavorável. Considerando a mesma amostra de 61 países, 

é necessário 4,57% de um salário médio diário para comprar um litro de gasolina. Essa 

estatística deixa o Brasil na 51ª posição. No que se refere à renda anual, o brasileiro gasta 

uma parcela de aproximadamente 2,62% da sua renda no consumo de gasolina, fazendo 

com que o país ocupe a 55ª posição. 

 Outra máxima popular consiste na crença de que, no Brasil, os tributos incidentes 

no preço da gasolina estão entre os mais elevados do mundo. Um levantamento feito pela 

BR Distribuidora (2017) considerou 11 países, cujos preços são liberalizados e 

competitivos, além de três componentes do preço pago pelos consumidores na bomba: 

realização da refinaria (produtor ou importador), tributos e margem bruta de 

comercialização (distribuidor e revendedor). Especificamente, no caso do Brasil, o custo 

do etanol anidro foi considerado como o quarto componente do custo da gasolina no 

posto. O resultado deste levantamento está apresentado no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Preço da gasolina no Brasil, em relação a um grupo de países, por 

componente de custo 

 

Fonte: BR Distribuidora (2017) 
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 Considerando apenas o preço de realização da refinaria, o Brasil apresenta a 

menor parcela nesse segmento. No entanto, ao considerar a adição de etanol anidro, os 

custos brasileiros ficam em patamar semelhante aos praticados pelos outros países. No 

que se refere à tributação, países como Estados Unidos, Canadá e China apresentam 

parcelas inferiores à brasileira. Em contrapartida, no Uruguai, no Japão, no Reino Unido, 

na Alemanha e na Itália, a incidência de tributos se revela muito maior que no Brasil. 

Desse modo, é infundada a crença na carga tributária da gasolina como uma das mais 

elevadas no mundo.  
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CAPÍTULO 2 – ASSIMETRIA NA TRANSMISSÃO DE PREÇOS 

 

Umas das hipóteses principais deste estudo é que a transmissão de preços ao longo 

da cadeia produtiva da gasolina ocorre de maneira assimétrica no Brasil. Assim, para que 

seja melhor compreendido o processo de precificação, é importante destacar aspectos da 

literatura relacionados à assimetria de transmissão de preços. Para isso, a revisão da 

literatura sobre ATP será subdividida em duas partes, sendo uma teórica – definições, 

classificações, causas de assimetria e particularidades brasileiras; e outra analítica, 

listando os trabalhos desenvolvidos, no país e no exterior, bem como suas metodologias 

de investigação e resultados encontrados. 

 

2.1. Revisão da Literatura: Parte Teórica 

 

A revisão teórica da literatura tem como objetivo explicitar o conceito de ATP, 

bem como enumerar suas causas. Para isso, esta seção se encontra dividida em duas 

partes. A primeira parte busca definir o termo assimetria na transmissão de preços e 

classifica-lo dentre as diversas formas em que a ATP pode se manifestar. Na segunda 

parte são abordadas as causas que originam o fenômeno da transmissão assimétrica de 

preços. Vale destacar que, além das causas mais gerais, existem particularidades 

brasileiras que também influenciam no processo de ATP. 

 

2.1.1.  O que é ATP? 

 

De acordo com a teoria neoclássica, os preços são determinados pelo conjunto das 

forças de mercado, isto é, pelas interações entre oferta e demanda. Todos os agentes – 

ofertantes e demandantes – possuem informações completas e podem obtê-las sem 

nenhum custo. Por isso, possuem racionalidade ilimitada e são maximizadores de lucro e 

de utilidade. Assim, as interações entre ofertantes e demandantes resultam sempre em 
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uma alocação Pareto-eficiente, onde há um único preço e uma única quantidade de 

equilíbrio. Segundo Tappata (2009), choques positivos ou negativos de custos, nessa 

corrente teórica, são transferidos de maneira completa e instantânea aos preços finais. Em 

outras palavras, a transmissão de preços ocorre de maneira simétrica. Portanto, em termos 

de bem-estar, não há perdas nem para compradores nem para vendedores. 

Na prática, entretanto, raramente se observa o postulado pela teoria neoclássica 

no que tange à transmissão de preços. De maneira geral, define-se ATP como “as 

diferenças entre ajustamentos positivos e negativos de preços de um produto, em um dado 

mercado, a variações no preço de seu insumo” (Silva et al, 2011). Peltzman (2000), em 

seu trabalho, concluiu que, a cada três mercados, em dois deles os preços dos produtos 

aumentam de maneira mais rápida do que caem. Como destaque, o autor menciona os 

setores agrícola e de alimentos. Também é comum que seja identificada ATP em se 

tratando de combustíveis, como gasolina e diesel, e petróleo (Bacon, 1991; Canedo-

Pinheiro, 2012; Uchôa, 2016). Portanto, esse tipo de fenômeno é mais facilmente 

detectado em commodities, uma vez que esse tipo de produto é caracterizado pela sua 

homogeneidade, facilitando assim a coordenação entre os ofertantes. 

Karrenbrock (1991, p. 4) cita a existência de três diferentes tipos de assimetria: de 

tempo, de quantidade e de tempo e quantidade. Vale destacar, no entanto, que nenhuma 

definição formal foi apresentada pelo autor. Somente três questionamentos hipotéticos 

caracterizariam cada um dos tipos. Em relação ao primeiro, ele se questiona: “um 

aumento no preço do atacado é transmitido mais rapidamente ao preço do varejo que uma 

redução de preço no atacado de mesmo valor?”. Em se tratando da assimetria de 

quantidade, mais uma pergunta retórica é feita: “por que um aumento de 10 centavos no 

atacado implica em um aumento de 7,5 centavos no varejo se uma redução de 10 centavos 

no atacado apenas resulta em uma redução de 5 centavos no varejo?”. Por fim, ao abordar 

a combinação entre tempo e quantidade, o autor elucida a questão com o seguinte exemplo 

hipotético: supondo que um aumento (redução) de 10 centavos no preço do atacado leve 

a um aumento (redução) de 9 centavos no preço do varejo; no primeiro mês, o preço do 

varejo se elevaria em 7 centavos (cairia em 3 centavos), enquanto no segundo mês, a 

elevação seria de 2 centavos (a redução seria de 6 centavos). Nesse último exemplo, nota-

se o descompasso entre os comportamentos ascendentes e descendentes dos preços. 
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Buscando definições mais rigorosas, Meyer e von Cramon-Taubadel (2004) 

classificaram ATP de acordo com três critérios distintos: (i) vertical ou espacial; (ii) de 

magnitude e velocidade; e (iii) positiva e negativa. Para as devidas definições, os autores 

consideram dois preços: um de atacado (Pa) e outro de varejo (Pv), em que o preço de 

varejo depende do preço de atacado. 

Transmissões assimétricas de preços verticais estão associadas a uma determinada 

cadeia produtiva. São caracterizadas pela maneira como os preços de um produto reagem 

quando variam os preços dos insumos utilizados na sua produção. Exemplifica o caso um 

aumento do preço do petróleo bruto, que repercute nos preços finais da gasolina vendida 

nos postos aos consumidores. Já a ATP espacial ocorre entre diferentes regiões16, como 

países, cidades ou até mesmo bairros, em que variações de preços na primeira região são 

capazes de afetar os preços em regiões vizinhas. Por exemplo: caso os postos 

revendedores da zona sul do Rio de Janeiro elevem o preço da gasolina, é bem provável 

que os postos do centro da cidade também decidam fazê-lo. De maneira análoga, talvez 

alterações de preços na zona sul não gerem aumentos de preços em outros municípios da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, já que possivelmente seriam mercados relevantes 

distintos. 

As assimetrias vertical e espacial ainda podem ser classificadas de acordo com 

suas magnitudes e velocidades. A Figura 4, abaixo, ilustra um exemplo do segundo tipo 

de ATP, em que a linhas cheias representam as trajetórias reais dos preços e as linhas 

pontilhadas representam a trajetória que os preços deveriam seguir caso a transmissão 

ocorresse de forma simétrica. As áreas coloridas em cinza representam as assimetrias, ou 

seja, a diferença entre as linhas cheias e pontilhadas.  

 

 

 

 
16 A ATP espacial, possivelmente, está associada com o conceito de mercado relevante. Por definição, 

mercado relevante é a área geográfica em que as empresas fornecedoras de produtos ou serviços atuam em 

condições em que a concorrência é suficientemente homogênea. Isto é, é a área geográfica de competição 

entre empresas. 
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Figura 4: Assimetrias de Magnitude e/ou Velocidade em um cenário de queda de 

preço (Efeito “Pena”) 

 

Fonte: Adaptado de Meyer e von-Cramon Taubadel (2004) 

 

Em se tratando do caso representado pela Figura 4.a, tem-se que, caso ocorra uma 

alteração no preço de atacado no momento t0 – por exemplo, uma queda – o preço do 

varejo sofrerá uma redução, também no instante t0, porém em magnitude inferior. Já no 

cenário caracterizado por uma assimetria de velocidade (Figura 4.b), observa-se que, no 

instante t0, o preço de atacado cai. Contudo, a reação de queda no preço do varejo só 

ocorre em t1, ou seja, existe um atraso temporal na transmissão. Por fim, a Figura 4.c 

ilustra, simultaneamente, a ocorrência de assimetria de magnitude e de velocidade. No 

instante t0 ocorre uma redução no preço do atacado. No entanto, a queda no preço do 

varejo ocorre de maneira gradual, caindo pouco a pouco entre t0 e t2 – caracterizando 

assimetria de velocidade. Ademais, em t2, nota-se que a redução do preço no varejo foi 

menor que a redução no preço de atacado, resultando em assimetria de magnitude. 

As trajetórias dos reajustes também podem ocorrer no sentido contrário, isto é, 

caso ocorra uma elevação de preços. A Figura 5 demonstra uma possibilidade para 

cenário, em que se observa que o preço do varejo responde em maior magnitude a uma 

elevação no preço do atacado, caracterizando uma assimetria de magnitude (Figura 5.a); 

na Figura 5.b, as variações são idênticas, porém a resposta do varejo ocorre em um 

momento posterior no tempo, ilustrando uma assimetria de velocidade. Por fim, na Figura 

5.c, o resultado de uma variação positiva no preço do atacado implica em uma alteração 

no preço do varejo em magnitude final ao longo do tempo, marcando assim uma 

assimetria simultânea de magnitude e velocidade. 
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Figura 5: Assimetrias de Magnitude e/ou Velocidade em um cenário de elevação 

de preço (Efeito “foguete”) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vale ressaltar que as possibilidades de combinação de assimetrias de magnitude 

e/ou velocidade são inúmeras, não se limitando apenas às representadas nas Figuras 4 e 

5. 

Por último, as assimetrias de magnitude e de velocidade podem ser subdivididas 

em positivas ou negativas. O cenário inicial é uma variação no preço do insumo. Nesse 

caso, se o preço do produto subir de maneira mais veloz e intensa (se a variação do preço 

do insumo for positiva) do que cairia (se a variação do preço do insumo fosse negativa), 

então a assimetria será positiva. Por outro lado, se o preço do produto subir de maneira 

menos intensa e menos veloz (com variação positiva no preço do insumo) e cair de 

maneira direta e completa (com variação negativa no preço do insumo), a assimetria será 

negativa. 

 Bacon (1991) e Tappata (2009) fazem um paralelo entre ATP positiva e foguetes 

e penas, uma vez que os preços aumentam rápido e intensamente e caem devagar e em 

menor intensidade. Em termos gráficos, o efeito “pena” é ilustrado na Figura 4, enquanto 

o efeito “foguete” pode ser visualizado na Figura 5. Um argumento semelhante foi 

construído por Bremmer e Kesselring (2016), que compararam a ATP negativa com 

rochas e balões, já que os preços caem de maneira direta e sobem lentamente. 
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Quando os efeitos “pena” e “foguete” estão presentes, os consumidores acabam 

sendo prejudicados. Na primeira situação, eles não são beneficiados pela redução 

completa dos preços; já no segundo caso, os consumidores devem arcar com elevações 

de preços em montante superior à situação simétrica. Analogamente, os efeitos “rocha” e 

“balão” tendem a prejudicar os ofertantes, tendo em vista que balões sobem de maneira 

lenta e rochas caem com maior velocidade. Portanto, ofertantes perderiam receita ao 

retardarem o repasse de preços positivos e se defrontariam com uma maior competição 

em seus mercados, já que seus concorrentes reduziriam seus preços mais rapidamente.  

A principal consequência da presença de assimetrias na transmissão de preços, em 

termos de bem-estar social, é o surgimento de distorções no que se refere à questão 

distributiva. Assim, ambas as situações não são eficientes de Pareto. De um lado, 

vendedores se apropriariam de uma parcela da distribuição de que deveria ser dos 

consumidores. Por outro lado, o bem-estar dos vendedores é transferido para os 

consumidores. 

 

2.1.2. O que causa ATP? 

 

De uma maneira generalizada, a literatura aponta a concorrência imperfeita como 

uma das principais causas de assimetria na transmissão de preços. No entanto, é comum 

que a concorrência imperfeita seja abordada sob diferentes perspectivas. Bedrosian e 

Moschos (1988) e Uchôa (2016) voltaram sua atenção para a questão da lucratividade, 

que conduziria a um maior poder de mercado. Tappata (2009), Remer (2015), Uchôa 

(2016) e Rodrigues de Losekann (2018) apontam para o fato da existência de custos de 

procura no setor de varejo de combustíveis. Outro fator relevante para a ocorrência de 

ATP é a gestão de estoques (Borenstein et al, 1997) e (Rodrigues e Losekann, 2018). Já 

Meyer e von Cramon-Taubadel (2004) sugerem que os custos de ajustamento 

potencialmente conduzem a assimetrias. Por fim, também há trabalhos, como Noel (2007) 

e Lewis (2012), que analisam os Ciclos de Edgeworth. 

Por outro lado, há também particularidades brasileiras que conduzem a situações 

em que ocorram assimetrias na transmissão dos preços da gasolina. A mais relevante delas 
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é o papel do etanol (Rodrigues e Losekann, 2018). Também merece destaque a questão 

da estrutura tributária incidente sobre a gasolina. 

 

2.1.2.1. Desdobramentos da concorrência imperfeita 

 

De acordo com a teoria microeconômica neoclássica, mercados perfeitamente 

competitivos conduziriam à uma situação em que não seriam gerados lucros econômicos. 

Assim, nas situações em que existem lucros econômicos em um setor, haverá firmas que 

sejam dotadas de poder de mercado. Uchôa (2016) sugere, em seu trabalho, que uma das 

causas de transmissão assimétrica de preços é a presença de um cartel, em que as 

empresas maximizam o lucro de maneira conjunta e, assim, obtém resultados 

equivalentes ao de um monopólio. De acordo com o autor, as empresas estabelecem um 

preço que seja maior que os custos marginais, fazendo com que a quantidade de produto 

seja artificialmente diminuída. Assim, os preços praticados conduziriam a lucros mais 

elevados. Como apontado por Meyer e von Cramon-Taubadel (2004), essa situação é 

compatível com distorções distributivas decorrentes de assimetrias.  

Em um outro trabalho, Bedrosian e Moschos (1988) abordaram a questão da 

lucratividade se um setor, mas sugerindo um cenário em que apenas uma empresa possua 

lucros econômicos. Os autores encontraram que diferentes lucratividades dentro de um 

mesmo setor abririam espaço para a ocorrência de ATP. Supondo que uma empresa 

possua um market share significativamente maior que o das concorrentes, esta é capaz de 

incorrer em maiores riscos, tendo espaço tanto para postergar reduções no preço de seu 

produto, caso ocorra uma queda no preço dos seus insumos, como também adiar 

elevações de preços. Nesse sentido, essa empresa incrementa as assimetrias nesse 

mercado enquanto aumenta sua lucratividade. 

Poder de mercado e lucratividade em um setor se mostram especialmente 

relevantes para explicar a presença de ATP no mercado de combustíveis brasileiro. No 

caso das refinarias, há um monopólio de facto por parte da Petrobras – que detém 98% 

da capacidade de refino brasileiro. Assim, a política de preços adotada pela estatal acaba 

sendo a que vigora no mercado.  



58 
 

Já na distribuição, apesar de cerca de 131 agentes atuarem neste setor, existe forte 

concentração de mercado. Em relação à gasolina, a BR Distribuidora possuía 24,09% do 

mercado, enquanto Raízen detinha 16,74% e Ipiranga, 19,59% em 2018. (ANP, 2019d). 

Assim, na distribuição, 2% do número de empresas concentram aproximadamente 65% 

do market share.  

Na revenda, a concentração é menor: dos 40.021 postos, 43,67% destes são de 

bandeira branca17, 17,78% da BR Distribuidora, 14,10% da Ipiranga e 12,60% da Raízen 

(sob a bandeira da Shell) (ANP, 2019d). Contudo, há práticas de restrição vertical com as 

distribuidoras através de fidelização (bandeiras), em que grande parte dos revendedores 

estão associados a alguma distribuidora específica. Nestes casos, os eventuais benefícios 

de uma menor concentração neste setor são perdidos, pois não estimulam a competição. 

Nesse sentido, constata-se que existe potencialidades para ocorrência de 

assimetrias em todos os elos da cadeia produtiva de gasolina, dados os grandes 

desdobramentos da concorrência imperfeita. No caso brasileiro, existe abertura para 

justificativa de ATP tanto pela ótica do poder de mercado quanto pela ótica das distintas 

lucratividades. 

No tocante aos custos de busca, a literatura aponta que estes são fatores de 

favorecimento às empresas. No caso de combustíveis, devido à forte capacidade de 

coordenação do setor (Rodrigues e Losekann, 2018) somado ao fato da homogeneidade 

do produto, a dispersão dos preços é praticamente inexistente. Assim, o consumidor teria 

que dispender de quantidade relevante de tempo para encontrar postos com combustíveis 

mais baratos. Geralmente, quando o encontram, o montante em dinheiro que 

economizariam é parte muito pequena de sua renda, de modo que incorrerem em custos 

de procura não valha a pena (Uchôa, 2016). Custos de busca são úteis ao consumidor 

apenas nos casos em que o diferencial de preços traga em uma economia significativa de 

recursos monetários. Não obstante, também influencia nesse aspecto a questão do custo 

de oportunidade do tempo, que pode ser tão importante quanto os recursos financeiros 

(Bacon, 1991). 

 
17 Postos do tipo bandeira branca são aqueles que tem marca própria, isto é, não são filiados à nenhuma 

marca   
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Já Tappata (2009) destaca que os consumidores são incentivados a incorrerem em 

custos de procura quando os preços dos produtos aumentam, levando em consideração 

que as chances de ganho se mostrariam mais prováveis. Hastings e Shappiro (2013 apud 

Remer, 2015) complementam essa ideia, elucidando que, após um aumento de preços, os 

consumidores passam a agir como se a utilidades marginais de suas riquezas fossem mais 

altas, o que os tornaria mais sensíveis aos preços. Dessa forma, haveria mais estímulos 

para se buscar preços mais baixos. 

Também é relevante para a ocorrência de transmissões assimétricas de preços a 

questão dos estoques. Supondo, por exemplo, que um posto de distribuição adquiriu, em 

um momento em que o preço do petróleo bruto estava baixo, quantidade gasolina 

suficiente para formar estoques. Caso ocorra um aumento no preço do petróleo, o posto 

imediatamente repassará este aumento ao preço da gasolina, ainda que a tenha comprado 

por um preço mais baixo, o que resultará em maior lucratividade e ATP (Borenstein et al, 

1997). 

Ainda sobre a questão de estoques, Rodrigues e Losekann (2018) destacam que se 

o consumidor acreditar que o preço da gasolina irá subir, ele antecipará o seu consumo. 

Assim, o aumento da demanda por gasolina reduzirá a quantidade estocada pelos postos, 

fazendo-os recorrerem mais rapidamente aos seus fornecedores. Como consequência, 

haveria elevação nos preços de atacado de maneira mais rápida que a inicialmente 

prevista. 

Em relação aos custos de ajustamento, Meyer e von Cramon-Taubadel (2004) 

apontam que estes ocorrem quando empresas decidem alterar o preço que vendem seus 

produtos no mercado. A literatura econômica também se refere a esta situação como 

custos de menu – ou custos de cardápio, em tradução literal. De maneira simples, a 

alteração de preços faria com que empresas incorressem em custos ao alterar seus 

cardápios. Assim, existiria uma tendência ao retardamento dos reajustes. Contudo, 

atualmente, estes custos de ajustamento se mostram irrelevantes no mercado de 

combustíveis, tendo em vista que os postos já possuem painéis eletrônicos ou manuais – 

o que possibilita eventuais alterações de preços de maneira praticamente instantânea. 

Outra justificativa para a ocorrência de ATP são os ciclos de Edgeworth. Nesse 

fenômeno, uma das empresas de mercado atua como líder e as demais são seguidoras. Em 
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busca de maior parcela do mercado, as firmas promovem pequenas e sucessivas reduções 

de preço ao longo do tempo. Essa situação ocorre até que as margens de lucro dos postos 

fiquem em um patamar muito baixo, fazendo com que o mercado se aproxime de uma 

situação similar à de Bertrand. Chegado a esse estágio, a firma líder decide aumentar seu 

preço de maneira significativa. As seguidoras, então, fazem o mesmo e acompanham a 

líder, elevando seus preços (Maskin e Tirole, 1988; Noel, 2007; Lewis, 2012). Esse 

comportamento, retratado na Figura 6, é repetido ao longo do tempo, caracterizando assim 

os ciclos de Edgeworth. 

 

Figura 6: Ciclo de Edgeworth simplificado para duas empresas. 

 

Fonte: Noel (2007) 

 

Maskin e Tirole (1988) consideraram um modelo de oligopólio dinâmico, 

composto por duas firmas idênticas que competem em um mercado com uma demanda 

fixa por um produto homogêneo. Além disso, os autores consideram o horizonte de tempo 

como infinito. Para a caracterização dos ciclos, são estabelecidos três momentos. O 

primeiro deles, chamado pela literatura de “guerra de atrito18”, o preço praticado pelas 

empresas se encontra em seu nível mais baixo, igual ao custo marginal. Nesse ponto, 

ambas as firmas desejam elevar o preço, mas esperam que a outra o faça antes. No estágio 

 
18 Tradução livre de war of attrition. 
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em que uma firma finalmente cede e aumenta seu preço, ocorre o segundo momento, 

chamado de “pulo19”. Nessa fase, o preço “salta” para um patamar bem mais elevado e 

atinge o seu pico. No instante seguinte, a segunda firma eleva o seu preço também para 

este patamar mais elevado. Finalmente chega-se ao terceiro e último momento do ciclo, 

caracterizado pelos cortes20 de preços. A partir de então começa uma sequência de 

redução de preços por parte das duas firmas até que se chegue ao ponto de uma nova 

“guerra de atrito”. 

A assimetria se mostra presente nas situações em que ocorrem ciclos de 

Edgeworth devido à diferença de velocidade nos ajustes dos preços. Pela Figura 4, é 

possível observar que o tempo necessário para que o preço do produto caia em determina 

magnitude é muito maior do que o tempo necessário para que o preço retome ao seu 

patamar original. Enquanto são necessários vários períodos de tempo para a queda 

integral de preços, em apenas um período de tempo a elevação se completa (Maskin e 

Tirole, 1988). 

Ainda sobre os ciclos de Edgeworth, dois aspectos devem ser ressaltados. O 

primeiro deles é que esta é uma situação que não deve ser tratada como competitiva, uma 

vez que apenas em pequena parte do tempo os preços ficam em patamares baixos, 

compatíveis com a concorrência perfeita. Noel (2015), inclusive, trata os ciclos de 

Edgeworth como sendo de natureza colusiva, sendo, portanto, motivo de preocupação por 

parte de autoridades que tratem de assuntos referentes à concorrência. Por fim, destaca-

se a carência de trabalhos empíricos sobre os ciclos de Edgeworth em vários países. Os 

trabalhos mais relevantes analisaram os casos canadense (Noel, 2007; Noel, 2015), 

estadunidense (Lewis, 2012) e australiano (Wang, 2008). No Brasil, inclusive, ainda não 

há estudos sobre o tópico. Portanto, este ainda é um assunto pouco explorado pela 

literatura brasileira e internacional. 

 

 

 

 
19 Tradução livre de jump. 
20 Tradução livre de undercutting. 
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2.1.2.2. Particularidades Brasileiras 

 

Com o primeiro Choque do Petróleo, ocorrido em 1973, o governo brasileiro se 

viu obrigado a buscar alternativas que diminuíssem a dependência externa do óleo. Nesse 

contexto, foi lançado, em 1975, o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), cujo 

principal pilar foi a produção de álcool anidro, a partir da cana-de-açúcar, para ser 

adicionado à gasolina. Tal medida reduziu, em parte, o déficit comercial referente à 

importação do petróleo. Desde então, não houve mais circulação de veículos movidos 

puramente à gasolina, já que a nova mistura contava com uma parcela de álcool. 

 Já em 1979, com o segundo Choque do Petróleo, houve a expansão do Proálcool. 

A partir de então, carros movidos exclusivamente a etanol passam a ser produzidos no 

Brasil. Portanto, o consumidor podia optar entre adquirir um veículo movido à gasolina 

ou à álcool combustível. No entanto, entre 1986 e 2003, com a queda do preço 

internacional do petróleo, a produção de álcool combustível é desestimulada e sofreu 

grande queda. 

Contudo, em 2003, com o advento dos carros flex, que funcionam com qualquer 

proporção entre etanol e gasolina, o etanol volta a se mostrar competitivo. Desde então, 

a frota de veículos flex vem crescendo e, em maio de 2019, já atingiu 88% dos automóveis 

e comerciais leves licenciados no Brasil (ANFAVEA, 2019). Nesse caso, constata-se que 

etanol e gasolina são produtos substitutos, já que a decisão de abastecimento cabe ao 

consumidor. Assim, o preço de um combustível influencia o preço do outro. Também 

vale ressaltar que alguns veículos ainda podem utilizar o gás natural veicular (GNV) para 

funcionamento. Nesses casos, há um terceiro combustível substituto. 

Ainda sobre as particularidades oriundas do etanol, destaca-se a questão de fatores 

institucionais: devido a um mandato obrigatório, a gasolina C, vendida aos consumidores 

finais, é composta de uma mistura de gasolina A com etanol anidro. Atualmente, essa 

mistura é composta de 73% de gasolina A e 27% etanol anidro. Portanto, a dinâmica dos 

custos do etanol influencia diretamente o preço da gasolina no posto. 

Tendo em vista que o etanol anidro é produzido majoritariamente nos estados de 

Centro-Sul, sobretudo São Paulo, torna-se mais custoso transportar o combustível até 
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localidades mais distantes dos centros produtores. Atualmente, o transporte de etanol é 

feito via modal rodoviário, que se mostra bem mais caro comparativamente a “etanol 

dutos”. Assim, é acrescido um fator locacional na composição dos preços da gasolina. O 

Gráfico 9 ilustra a participação de cada Estado nas produções anuais, 2003/2004 a 

2018/2019, de etanol anidro, com valores médios destacados. 

 

Gráfico 9: Participação, por Estado, na produção anual de etanol anidro 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da UNICA (2019) 

 

A estrutura tributária é outra fonte causadora de assimetrias na cadeia produtiva 

de gasolina, já que é componente importante no processo de precificação. Além da CIDE, 

PIS/PASEP e COFINS, que são federais, há a incidência do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), que é estadual, e do Imposto sobre Serviços de qualquer 

natureza (ISS), municipal. Um aspecto relevante é que o ISS e o ICMS são alíquotas 

percentuais, amplificando os efeitos da volatilidade no atacado, já que dependem de 

fatores locacionais. E, no caso do ICMS, o imposto é calculado a partir de um preço de 

referência quinzenal, o que retarda o repasse das variações de preço no atacado. Dados 
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referentes a abril de 2019, indicam que a alíquota de ICMS chega a variar de 25% até 

34%, dependendo da unidade da federação (Fecombustíveis, 2019). 

Por fim, conforme destacado por Kinnucan e Forker (1987), intervenções por 

parte do governo também conduzem a assimetrias, tais como adoção de uma política de 

subsídios de preços e manutenção de quotas comerciais. Sobre este ponto, Rodrigues e 

Losekann (2018) salientam que o controle estatal da Petrobras pode ser fonte de 

assimetrias caso haja políticas públicas voltadas ao controle de preços dos combustíveis. 

 

2.2. Revisão da Literatura: Parte Analítica 

 

Para uma melhor compreensão dos estudos empíricos sobre as transmissões 

assimétricas de preços nas cadeias produtivas de combustíveis, esta seção é subdividida 

em duas partes. A primeira delas contempla os principais trabalhos da literatura 

internacional. Na segunda parte estão destacadas as contribuições da literatura brasileira 

ao tema. 

 

2.2.1 Evidências Internacionais 

 

2.2.1.1. De 1991 até 1999: os primeiros trabalhos 

 

Os primeiros trabalhos empíricos sobre ATP datam do início da década de 1990 e 

tratam, majoritariamente, de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido e 

Alemanha. Nessa época, esses países, sobretudo os Estados Unidos, sofriam impactos da 

Guerra do Golfo (1990-1991), que causou grandes flutuações dos preços do petróleo no 

mercado internacional, impactando assim nos preços dos demais derivados, que se 

mostraram muito mais voláteis. Vale destacar que a metodologia predominante utilizada 

foi o modelo de correção de erros. 
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 O estudo de Bacon (1991) sobre assimetria da gasolina no Reino Unido foi o 

pioneiro. O autor foi o primeiro a utilizar a nomenclatura dos efeitos “foguete” e “pena” 

para descrever o comportamento assimétrico da transmissão de preços. A partir de dados 

quinzenais de preços da gasolina no varejo e no atacado21 (posteriormente referido como 

“custos”) e taxa de câmbio para o período de 15 de junho de 1982 a 19 de janeiro de 1990,  

e utilizando uma metodologia de ajuste quadrático de quantidade, foram encontrados os 

seguintes resultados: (i) variações no custo dos insumos e na taxa de câmbio são 

completamente repassadas ao preço de varejo no longo prazo; (ii) existe um grau de 

assimetria significativo no ajuste dos preços de varejo em cenários de aumentos e 

reduções dos custos; e (iii) os repasses, em um contexto de queda de custos, ocorrem com 

uma semana de atraso comparativamente a uma elevação dos custos. 

O Reino Unido também foi foco das análises de Manning (1991), que estudou a 

forma em como os preços do petróleo eram repassados à gasolina entre janeiro de 1973 e 

dezembro de 1988. Através de um modelo de correção de erros, o autor encontrou 

evidências de que a colusão levava à ocorrência de assimetrias no curto prazo, em um 

período de até 4 meses. Em relação ao longo prazo, foi constatada certa estabilidade entre 

os preços. 

Ainda neste mesmo ano, Karrenbrock (1991) buscou testar se o movimento de 

repasse de preços das gasolinas comum com aditivo22, comum sem aditivo e premium 

entre atacado e varejo era simétrico. Utilizando dados mensais de janeiro de 1983 até 

dezembro de 1990, o autor constatou, através de um modelo de ajuste linear, que, no caso 

da gasolina comum com aditivo, os aumentos são repassados mais rapidamente aos 

consumidores do que as quedas. No entanto, ficou constatado que, diferentemente da 

crença popular dos americanos, as reduções de preço eram, sim, completamente 

transferidas aos consumidores em termos de quantidade. 

Já Kirchgässner e Kübler (1992) estudaram a relação entre a transmissão de preços 

do óleo praticados internacionalmente no mercado de Roterdã e os preços da gasolina na 

então República Federal da Alemanha, entre 1972 e 1989. Fazendo uma subdivisão do 

período e utilizando o modelo de correção de erros, assimetrias foram encontradas na 

 
21 O termo original utilizado pelo autor foi ex-refinery petroleum product prices. Optou-se por uma 

simplificação do termo neste trabalho 
22 Tradução de leaded regular gasoline para gasolina comum com aditivo e unleaded regular gasoline 

para gasolina comum sem aditivo. 
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década de 1970, ou seja, de 1972 até 1979, uma vez que os preços se reajustavam 

lentamente. A partir de 1980, os preços alemães passaram e se ajustar de maneira rápida, 

completa e simétrica em face às variações nos preços de Roterdã. 

Em um outro estudo dos Estados Unidos, Borenstein et al (1997) desmembrou a 

aplicação em duas, sendo uma delas o repasse dos preços do petróleo para os preços da 

gasolina no mercado spot e outra que focou na transmissão entre atacado e varejo de 

gasolina. As estimações, através de modelos de correção de erros, com dados quinzenais 

para um período compreendido entre 1986 a 1992, revelaram que os preços da gasolina 

no mercado spot respondem de maneira assimétrica às variações dos preços do petróleo 

bruto. Ademais, no curto prazo, o autor encontrou evidências de que o poder de mercado 

dos varejistas resulta em assimetrias. 

Balke et al (1998) estudaram assimetrias entre os anos de 1987 e 1996, utilizando 

também modelos de correção de erros, mas, desta vez, com informações semanais de 

preços e impostos. Seus achados evidenciaram transmissões assimétricas dos preços do 

petróleo bruto e os da gasolina no varejo, com as taxas incluídas. Em um cenário em que 

os tributos foram desconsiderados, não foram detectadas assimetrias. 

Por fim, Reilly e Witt (1998) voltaram suas pesquisas para o Reino Unido. 

Variáveis mensais de preços de petróleo bruto e de gasolina no varejo, além da taxa de 

câmbio, foram utilizadas em um modelo de correção de erros. Como resultados, foi 

verificada uma clara presença de comportamento assimétrico por parte dos varejistas 

britânicos. A maioria das variações positivas no preço do petróleo foram repassadas à 

gasolina no varejo em menos de um mês. Por outro lado, reduções de custos eram 

transmitidas por um período de tempo mais longo. 

 

2.2.1.2. A expansão dos estudos de ATP a partir do ano 2000 

 

A década de 2000 ficou marcada por uma extensa produção e por um grande 

avanço da literatura internacional referente a ATP. Desde então, muitos trabalhos, tanto 

para países, quanto para estados e cidades vêm sendo desenvolvidos. Nesse sentido, a 

revisão da literatura não pretende se mostrar exaustiva, dada a quantidade de estudos. 
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Assim, serão apenas listados alguns dos principais trabalhos publicados. Foi também a 

partir deste período que uma nova gama de ferramentas econométricas foi desenvolvida 

para detecção de assimetrias nos reajustes dos preços. 

A partir do ano 2000, pesquisas relacionadas à transmissão assimétrica de preços 

viram objeto de análise de vários outros países. Na primeira metade da década, foram 

publicados estudos para um grupo mais amplo de países desenvolvidos. Além de Estados 

Unidos, Reino Unido e Alemanha, que já vinham sendo foco desde as pesquisas, Holanda, 

Canadá, França, Itália e Espanha passam a figurar na literatura empírica de ATP.  

Em um segundo momento, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 2000, 

mercados de atacado e varejo de gasolina fora do eixo de países desenvolvidos da 

América do Norte e Europa Central passaram a ser alvo de estudo, como os casos de 

Austrália, Chile, China, Colômbia, Índia, Nova Zelândia, Taiwan, entre outros.  

 

2.2.1.2.1. América do Norte e Europa Central 

 

No caso do Canadá, Godby et al (2000) estudaram o caso de 13 cidades entre 1990 

e 1996 utilizando o modelo de correção de erros com threshold. No entanto, os autores 

não puderam evidenciar nenhuma assimetria na transmissão de preços do petróleo bruto 

para as gasolinas comum e premium.  

Bettendorf et al (2003) voltaram suas análises aos ajustes de preços do varejo de 

gasolina no mercado holandês ao mercado spot de Roterdã. A partir de dados diários de 

preços entre janeiro de 1996 a dezembro de 2001, os autores fizeram estimações, através 

de modelos de correção de erros, considerando as variações de preços em cada um dos 

dias da semana, já que o mercado spot fica fechado aos sábados e domingos. O objetivo 

do trabalho era provar que a escolha do dia da semana fazia diferença em se tratando de 

assimetria. Os resultados indicam que há fortes evidências de assimetrias ocorrendo nas 

segundas, quintas e sextas-feiras, enquanto nas terças e quartas-feiras a hipótese de ajuste 

simétrico não pode ser rejeitada. Assim, dependendo em como os dados são construídos, 

os resultados podem ser contraditórios em se tratando de assimetria no mercado de 

gasolina holandês. 
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Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido foram alvos de análise conjunta 

de Galeotti et al (2003) e de Grasso e Manera (2007). No primeiro estudo, Galeotti et al 

(2003) consideraram duas etapas, sendo a primeira a transformação do petróleo bruto em 

gasolina refinada e, posteriormente, o escoamento para os postos de abastecimento, e a 

segunda a transmissão dos preços do petróleo diretamente aos preços da gasolina. Os 

dados da amostra compreendiam o período de janeiro de 1985 até junho de 2000 e foram 

utilizados em um modelo de correção de erros assimétrico. Como resultados, os 

pesquisadores confirmaram hipótese levantada pela população, que em períodos de 

elevação nos preços do petróleo, o preço da gasolina na revenda responde mais 

rapidamente que nos casos de redução.  

No segundo estudo, Grasso e Manera (2007) estenderam o período de análise do 

primeiro trabalho (Galeotti et al, 2003), desta vez indo até 2003, bem como utilizaram 

três metodologias distintas para os todos os dados: (i) modelo de correção de erros 

assimétrico; (ii) modelo de correção de erros com threshold; e (iii) modelo de correção 

de erros com cointegração threshold. Todos os modelos apontaram a existência de uma 

defasagem temporal no tempo de reajuste nos preços varejo relativamente aos preços do 

petróleo. Contudo, o autor ressalta que os resultados variam de acordo com o ferramental 

econométrico utilizado nas estimações. Através do modelo de correção de erros 

assimétrico, constatou-se que, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido é mais 

provável que as assimetrias aconteçam entre a distribuição e a revenda, enquanto na Itália 

e na França as assimetrias se mostram mais recorrentes na transmissão dos preços do 

petróleo bruto. No modelo de correção de erros com cointegração threshold, os autores 

verificaram assimetrias em todos os elos da cadeia produtiva na Espanha; em dois, na 

Itália e na França; em um, no Reino Unido; e em nenhum, na Alemanha. 

Novos estudos sobre a presença de ATP os Estados Unidos também foram 

publicados. Bachmeier e Griffin (2003) buscaram replicar o trabalho de Borenstein et al 

(1997), mas alterando a especificação e a frequência das informações para diária, além de 

ampliarem o período de análise até 1998. As conclusões, no entanto, se mostraram 

divergentes e os autores apontaram fragilidades no trabalho de 1997. Com dados diários, 

os preços da gasolina se ajustam de modo instantâneo e simétrico às variações de preços 

do petróleo bruto, sugerindo que este mercado seria eficiente e com poucas rigidezes. Já 

Chen et al (2005) estudaram preços americanos durante o período de 1991 a 2003. Por 

meio de modelos de correção de erros com threshold, os autores obtiveram resultados 
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distintos: enquanto não ficou evidenciada assimetria no upstream, no downstream houve 

indícios de ATP. 

Finalmente, a contribuição mais recente foi feita por Polemis e Fotis (2014), que 

analisaram transmissões assimétricas em 13 países23. O estudo foi realizado em duas 

etapas: a primeira buscou identificar assimetrias na transmissão dos preços do petróleo 

Brent para os preços da gasolina spot em Roterdã e, em seguida, na segunda, a 

transmissão dos preços da gasolina spot em Roterdã aos preços praticados pelos 

distribuidores. No caso dos países europeus, foi considerada a taxa de câmbio em euros 

ou libras esterlinas por dólar. Com dados semanais de junho de 1996 até agosto de 2011, 

os autores utilizaram estimadores de mínimos quadrados ordinários dinâmicos (DOLS24) 

para estimar mecanismos de correção de erros. No geral, não houve evidências de ATP 

na primeira etapa, porém, no segundo momento, foram detectadas assimetrias. 

 

2.2.1.2.2. América do Sul, Ásia e Oceania 

 

Dentre os estudos de ATP na América do Sul, merecem destaque os trabalhos de 

Balmaceda e Soruco (2008), para o Chile, e Hofstetter e Tovar (2008), para a Colômbia. 

O primeiro trabalho buscou detectar a presença dos efeitos “pena” e “foguete”, na cidade 

de Santiago, entre os preços da refinaria e os preços dos postos revendedores entre março 

de 2001 e agosto de 2004. Um modelo de correção de erros levou os autores a constatarem 

que o aumento de 1 peso na refinaria leva a um aumento de 1,062 nos postos; no caso de 

uma redução de 1 peso no preço da refinaria, a queda correspondente na revenda era de 

apenas 0,895 peso.  

O segundo trabalho sul americano estudou, entre julho de 2004 e dezembro de 

2006, o comportamento dos preços no varejo, que supostamente se baseiam em um preço 

de referência sugerido pelo governo da Colômbia. Se o preço de referência aumentar mais 

 
23 São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 

Irlanda, Itália, Portugal e Reino Unido. 
24 Dynamic Ordinary Least Squares. 
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que os custos, o preço da gasolina no varejo sobe rapidamente. Contudo, caso os custos 

aumentem mais que o preço de referência, o repasse acontece com atraso.  

China, Índia e Taiwan foram objetivos de alguns dos estudos mais recentes de 

ATP na Ásia. Chen et al (2017) voltaram suas atenções às transmissões de preços do 

petróleo no mercado internacional e os produtos refinados, como diesel e gasolina, na 

China. Estimações através de modelo de correção de erros assimétricos, com dados de 

fevereiro de 2006 até outubro de 2013, sugeriram indicativos a ocorrência dos fenômenos 

“pena” e “foguete” para ambos os combustíveis, porém em menor escala para a gasolina. 

Chattopadhyay e Mitra (2015) buscaram entender o padrão de comportamento dos 

preços de produtos derivados do petróleo, porém considerando eventuais intervenções 

governamentais através de subsídios. Com base em modelos autorregressivos de 

defasagem distribuída e utilizando preços do petróleo, foram observados dois padrões 

diferentes. Até 2010, o governo indiano controlava os preços da gasolina, que não se 

mostraram assimétricos durante esse período, em resposta a variações no preço do 

petróleo. Por outro lado, desde o momento em que o governo gradualmente deixa de 

controlar os preços, a partir de 2010, até que eles flutuem livremente, foram encontrados 

fortes indícios de assimetrias. 

Também baseado em modelos autorregressivos de defasagem distribuída e dados 

semanais, Chou e Tseng (2016) avaliaram os impactos do preço do petróleo e da taxa de 

câmbio nos preços do varejo da gasolina em Taiwan, entre junho de 2002 e dezembro de 

2013. Diferentemente dos resultados mais comuns, os padrões “foguete” e “pena” não 

foram observados. Em Taiwan, os preços da gasolina se ajustam muito mais rapidamente 

quando ocorrem reduções nos custos, e não quando os custos se elevam.  

Por último, casos de assimetria também foram estudados na Oceania. Liu et al 

(2010) se utilizaram de modelos de correção de erros assimétrico para estudar o padrão 

de transmissão entre os preços do petróleo e os preços do diesel e da gasolina na Nova 

Zelândia. Com séries temporais mensais compreendidas entre abril de 2004 e fevereiro 

de 2009, foram constatadas assimetrias no caso do diesel, mas não houve indícios de ATP 

na gasolina. Em outro trabalho, Valadkhani e Smyth (2017) buscaram responder se havia 

assimetrias de tempo e de magnitude entre o repasse de preços do petróleo aos preços da 

gasolina na Austrália. A partir de séries mensais de junho de 1998 a fevereiro de 2017 e 
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se utilizando da metodologia MIDAS (amostragem de dados mistos assimétricos25), 

evidências de efeitos “pena” e “foguete” foram encontradas. Aumentos nos preços do 

petróleo são repassados aos consumidores em intensidade 2,5 vezes maior que as 

reduções. 

 

2.2.2. Evidências Brasileiras 

 

Apesar de haver inúmeras evidências internacionais e uma farta literatura sobre 

ATP a nível internacional, o assunto ainda é bastante incipiente no Brasil, cuja pesquisa 

sobre assimetrias começou a tomar forma a partir de 2008. Apesar de haver alguns 

trabalhos que analisaram gasolina, etanol, diesel e GNV, nenhum deles incluiu dados 

referente à Nova Política de Preços da Petrobras, a partir de junho de 2017, tampouco a 

análise simultânea de todos os elos da cadeia produtiva. Nesse contexto, o presente 

trabalho pretende contribuir no preenchimento desta lacuna na literatura nacional sobre 

ATP. 

O primeiro estudo de assimetria no mercado de combustíveis é de Uchôa (2008), 

que através de um modelo de correção de erros com threshold e utilizando dados mensais 

de 2001 a 2006, concluiu que se os preços do petróleo subirem, os preços da gasolina 

recuperarão 90% da diferença no período seguinte. Por outro lado, caso ocorra uma queda 

nos preços do petróleo, haverá um ajuste de apenas 5% no preço da gasolina no momento 

subsequente.  

Silva et al (2010) analisaram a presença de ATP no mercado de etanol, gasolina e 

GNV do atacado (distribuidor) para o varejo (postos de abastecimento). Os autores 

utilizaram modelos autorregressivos com threshold e dados mensais de junho de 2001 a 

fevereiro de 2010. Seus resultados apontam que uma redução nos preços no atacado não 

é repassada na mesma intensidade do que aumentos de preço.  

Já Silva et al (2011) utilizaram modelos de correção de erros com threshold para 

a detecção de assimetrias na transmissão de preços da distribuição para a revenda de 

 
25 Tradução de Asymmetric Mixed Data Sampling. 
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gasolina. Os autores analisaram 131 cidades brasileiras entre maio de 2004 e fevereiro de 

2011, através de informações semanais. Seus resultados apontam que houve ajuste 

simétrico em 67 municípios. Ademais, encontraram maior simetria nas regiões Sudeste e 

Sul e maior assimetria na região Nordeste.  

Buscando identificar assimetrias na transmissão de preço do diesel, Canêdo-

Pinheiro (2012) optou pelo modelo de correção de erros. O autor analisou dados mensais 

de 1999 a 2010 e chegou à conclusão que o aumento do preço do diesel em 1% na refinaria 

acarreta em um aumento de 0,922% nos postos revendedores. Analogamente, caso o 

preço do diesel na refinaria sofra uma redução de 1%, o reflexo nos postos revendedores 

será uma queda de apenas 0,365%.  

Em um segundo trabalho, Uchôa (2016) estudou a ATP da gasolina na cidade de 

Salvador (Bahia) entre maio de 2004 e junho de 2016. Através de modelos 

autorregressivos com threshold, o autor constatou a presença de assimetrias no mercado, 

causadas pela competição imperfeita.  

Por fim, Pavan e Bernardelli (2018) analisaram o mercado de etanol em 31 

municípios do Paraná entre 2004 e 2011, a partir de dados mensais. Os autores buscaram 

encontrar assimetrias na transmissão de preços das distribuidoras para os postos 

revendedores. Baseando em modelos autorregressivos com threshold, os autores 

detectaram assimetrias em somente 4 cidades da amostra. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISES EMPÍRICAS 

 

Através de exercícios quantitativos, este capítulo busca explicitar: (i) a relação de 

longo prazo entre preços e seus componentes; (ii) a presença de assimetrias na 

transmissão de preços entre os elos da cadeia produtiva; e (iii) o custo das assimetrias 

para o consumidor.  

Destaca-se que as análises empíricas são feitas em períodos de tempo e de espaço 

distintos. Em relação ao tempo, a estimação é dividida em dois períodos – antes e após a 

alteração da metodologia de precificação da Petrobras. Isto é, são desenvolvidos os 

exercícios referentes a (i), (ii) e (iii) para o período anterior à adoção da Nova Política de 

Preços da Petrobras (2004-2015) e para o período seguinte à implementação (2016-2019). 

Quanto ao recorte geográfico, a análise do caso brasileiro foi subdividida para as cinco 

macrorregiões do país – Norte (NO), Nordeste (NE), Centro-Oeste (CO), Sudeste (SE) e 

Sul (SU) – para os exercícios (i) e (ii); e por fim, foi calculado o custo da ATP (iii) para 

o Brasil.  

A seguir estão apresentadas as relações básicas26 entre as variáveis mais relevantes 

ao processo de precificação da gasolina. Cada relação se refere a uma etapa da cadeia 

produtiva e serve de pilar ao desenvolvimento dos exercícios quantitativos: 

 

𝑅𝑒𝑓𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑒𝑡𝑡 + 𝛽2𝐶𝑎𝑚𝑡 +  휀𝑡                                           (1) 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑒𝑓𝑡 + 𝛽2𝐸𝑡𝑎𝑡 +  휀𝑡                                           (2) 

𝑅𝑒𝑣𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡 +  휀𝑡                                                   (3) 

 

onde o subscritos t refere-se ao tempo, em semanas; Pet é o preço do petróleo, em 

US$/barril; 𝐶𝑎𝑚 é a taxa de câmbio, em R$/US$; Eta é o preço do etanol anidro, em 

R$/litro; Ref, Dist e Rev correspondem, respectivamente, aos preços da gasolina, em 

R$/litro, praticados pelas refinarias, distribuidores e revendedores do combustível; β são 

os parâmetros a serem estimados e; ε são os termos de erro. Em todos os exercícios, as 

 
26 De modo a facilitar a notação, considera-se que as variáveis do lado esquerdo são produtos/preços e as 

do lado direito, insumos/custos. 
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variáveis se encontram em seus logaritmos naturais. Além disso, as relações são válidas 

tanto para as cinco macrorregiões separadamente quanto para o Brasil como um todo. 

Na equação (1), preços do petróleo e a taxa de câmbio não variam por 

macrorregião. Já nas equações (2) e (3), são considerados os dados regionais para os 

exercícios (i) e (ii). Para o exercício (iii), a equação (3) se refere ao Brasil, e não as 

macrorregiões. 

  

3.1. Dados e Estatísticas Descritivas  

 

 Apesar de a ANP divulgar dados sobre os preços dos combustíveis derivados do 

petróleo desde 2002 – ano da liberalização total no Brasil -, informações sobre o preço 

do etanol anidro são encontradas somente a partir de 2004. Nesse sentido, o período de 

análise do trabalho (2004-2019) foi determinado pela disponibilidade dos dados.  

Cada uma das macrorregiões brasileiras resultou em uma base de dados, cuja 

informação inicial data de 10/05/2004 e a última coleta ocorreu em 30/06/2019. Portanto, 

há 790 observações por região. Todas as variáveis estão em valores correntes, tendo em 

vista que são estes os valores efetivamente observados pelos consumidores finais. Foram 

utilizados os preços da gasolina27 em cada uma das etapas da cadeia produtiva (refino, 

distribuição e revenda), o preço do etanol anidro em São Paulo28, o preço do petróleo 

Brent29 e a taxa de câmbio, em R$/US$, já que o petróleo é precificado no mercado 

internacional. A Tabela 5, a seguir, sintetiza as principais informações utilizadas. 

 

 

 

 

 
27 Todos os preços da gasolina (refino, distribuição e revenda) são preços médios ponderados, calculados 

pela ANP. 
28 Tendo em vista que o preço do etanol anidro é divulgado por Unidade da Federação produtora e há dados 

para poucos Estados, optou-se por usar o preço praticado no Estado de São Paulo como referência, uma vez 

que sua participação na produção nacional de etanol anidro ultrapassa os 50%. 
29 A opção pelo petróleo Brent se deve à maior correlação com o preço da gasolina praticado nas refinarias 

do Brasil. 
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Tabela 5: Dados 

Dado Fonte Etapa 

Preço do petróleo Brent 

(US$/barril) 

U.S. Energy Information Administration Produção/Refinaria 

Taxa de câmbio Banco Central do Brasil Produção/Refinaria 

Preço da gasolina na 

refinaria (R$/litro) 

Preços e Defesa da Concorrência (ANP)  Produção/Refinaria 

Refinaria/Distribuição 

Preço da gasolina na 

distribuição (R$/litro) 

Série Histórica de Preços (ANP) Refinaria/Distribuição 

Preço do etanol anidro 

(R$/litro) 

Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ) 

Refinaria/Distribuição 

Preço da gasolina na 

revenda (R$/litro) 

Série Histórica de Preços (ANP) Distribuição/Revenda 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Gráfico 10 ilustra as trajetórias do preço do petróleo e da taxa de câmbio, que 

dependem fortemente da conjuntura econômica externa. Entre 2004 e 2008, nota-se uma 

trajetória ascendente dos preços do petróleo no mercado internacional, sobretudo a partir 

de maio de 2007. Esse período ficou caracterizado pelo “boom” das commodities, 

principalmente pela demanda crescente por parte da China. No entanto, com a crise do 

subprime nos Estados Unidos – posteriormente tornando-se uma crise global –, o preço 

do petróleo apresentou queda vertiginosa até meados de 2009. Em seguida, a trajetória 

foi novamente crescente até 2011, caracterizando-se uma recuperação pós-crise, e ficando 

estável até meados de 2014. Vale ressaltar que esta estabilidade se encontrava em um 

patamar elevado, o barril superava os US$ 100,00. Contudo, ainda 2014, o aumento dos 

estoques de gasolina nos Estados Unidos e as preocupações acerca da desaceleração da 

economia chinesa derrubaram o preço do petróleo ao longo do período, atingindo um 

nível inferior a US$ 30,00, em 2016. Por fim, de um modo geral, a tendência baixista é 

revertida e os preços do óleo voltaram a subir no mercado internacional desde então. 
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Gráfico 10: Preços do Petróleo, em dólares estadunidenses, entre 2004 e 2019 e taxa de 

câmbio, em R$/US$ 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central (2019) e EIA (2019) 

 

 Já no caso da taxa de câmbio, observa-se que o boom das commodities acarretou 

uma valorização do real entre 2004 e 2008. No entanto, no início da crise, a taxa de 

câmbio se eleva rapidamente no segundo semestre de 2008 e no primeiro semestre de 

2009, quando há uma reversão da trajetória altista. Nesse sentido, a taxa de câmbio pouco 

oscila até 2012. A partir de então, alguns fatores conduziram à elevação da taxa de câmbio 

durante todo o período do governo Dilma, como medidas visando garantir maior 

competitividade à indústria nacional e à deterioração de alguns indicadores econômicos 

e sociais no período. Após o impeachment de Dilma Rousseff, o câmbio volta a cair até 

o primeiro semestre de 2018, período em que se inicia novo ciclo de desvalorização 

cambial. 

 No Gráfico 11, estão dispostas as trajetórias dos preços médios da gasolina 

praticados pelas refinarias, distribuidores e revendedores, em R$/litro. Para facilitar a 

compreensão, o preço do petróleo Brent foi convertido de US$/barril para R$/litro. Vale 

ressaltar, no entanto, que os preços domésticos da gasolina nas refinarias estão acrescidos 
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de impostos, como CIDE, PIS/Pasep e Cofins, mas não incluem o ICMS, uma vez que 

dependem de legislações próprias de cada Estado. Em alguns períodos de 2013 e 2014, 

nota-se que o preço de venda da gasolina das refinarias da Petrobras, com impostos, chega 

ao mesmo patamar do preço do petróleo no mercado internacional, ressaltando o uso 

político da estatal para o controle da inflação. Caso fossem descontados os impostos, 

pode-se inferir que o produto foi vendido por um preço inferior ao insumo. 

 

Gráfico 11: Preços, em R$/litro, da gasolina em cada uma das atividades da cadeia 

produtiva e do petróleo Brent 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2019), Banco Central (2019) e EIA (2019) 

 

 Fazendo-se uma análise gráfica preliminar, observam-se algumas das hipóteses 

levantadas: (i) até o ano de 2015, os preços da gasolina praticados nas refinarias da 

Petrobras apresentavam certo padrão de estabilidade, contrastando com a oscilação do 

preço do petróleo no mercado internacional; e (ii) após 2016, com a implementação do 

novo método de precificação da Petrobras, o alinhamento de curto prazo fez com que os 

preços dos produtos refinados praticados pela estatal acompanhassem o comportamento 
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dos preços do petróleo, sobretudo após 2017 – período em que reajustes passaram a 

ocorrer em frequência quase diária. 

 Quanto aos segmentos de distribuição e revenda, nota-se uma oscilação maior nos 

preços praticados pelos distribuidores comparativamente ao refino até 2015. Portanto, 

levanta-se a hipótese de que assimetrias na transmissão de preços entre as refinarias e a 

distribuição ocorriam no período marcado pela estabilidade de preços da Petrobras. Em 

um setor concentrado como a distribuição, é possível que os maiores agentes 

aproveitavam a estabilidade do preço da gasolina na refinaria para auferir maiores 

margens. Não obstante, também se nota indícios de assimetria entre 2015 e 2017, onde o 

preço da gasolina na distribuição parece aumentar em maior magnitude que os preços do 

refino. Por fim, graficamente não é possível detectar desalinhamentos entre os preços dos 

distribuidores e revendedores de gasolina, fazendo-se necessário uma análise 

econométrica mais detalhada. 

 No caso do etanol, pode-se notar, no Gráfico 12, uma maior volatilidade em seu 

preço. As principais justificativas para as flutuações são o período de colheita da cana-

de-açúcar e o mercado de açúcar. Dados da CONAB (2019) apontam que a colheita segue 

um calendário específico, sendo o período compreendido entre os meses de abril e 

dezembro aquele com maior concentração dessa atividade. Portanto, espera-se que os 

preços do etanol anidro sejam maiores quando não há colheita, dada a menor oferta do 

produto no mercado. Ademais, a demanda por açúcar no mercado internacional também 

é relevante na flutuação do preço do etanol anidro, já que os produtores arbitram entre 

açúcar e etano. Assim, nos períodos em que o preço do açúcar é elevado, a produção do 

setor sucroalcooleiro é direcionada à commodity, diminuindo a produção de etanol anidro.  
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Gráfico 12: Preço médio do etanol anidro, em R$/litro, no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do CEPEA (2019) 

 

 Uma interpretação conjunta dos Gráficos 11 e 12 leva a conclusão de que o pico 

de preço do etanol anidro, em 2011, impactou no aumento do preço da gasolina C, no 

mesmo período, na distribuição e na revenda. Problemas em relação ao clima foram 

prejudiciais à safra de cana-de-açúcar, fazendo com que os preços do produto se 

elevassem e fossem transmitidos ao longo da cadeia produtiva da gasolina. Este fato 

potencializa a hipótese de que os preços do etanol podem ser fontes geradoras de 

assimetrias. A partir de março de 2015, o percentual de mistura de etanol anidro à gasolina 

A subiu de 25% para 27%. O aumento da mistura pode ajudar a explicar a elevação da 

cotação do etanol anidro no período, acompanhada de maiores oscilações, que puderam 

ser percebidas também nos preços da gasolina, sobretudo entre 2016 e o início de 2017. 
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Tabela 6: Estatísticas Descritivas do Preço da Gasolina, por macrorregião 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2019) 

 

A Tabela 6 concentra algumas das principais estatísticas descritivas da base de 

dados, separadas por macrorregião brasileira. De uma maneira geral, é possível notar que, 

em termos monetários, os reajustes médios positivos são maiores, em valor absoluto, que 

os reajustes médios negativos, com exceção da distribuição no Norte e no Sudeste. Apesar 

de não poder inferir com rigor, já que as variáveis não estão normalizadas, há mais 

Atividade Estatística 
Centro-

Oeste 
Nordeste Norte Sudeste Sul 

Refino 

Preço mínimo 1,281 1,208 1,210 1,243 1,210 

Preço médio 1,812 1,704 1,736 1,763 1,741 

Preço máximo 3,275 3,100 3,050 3.215 3,131 

Desvio padrão 0,416 0,379 0,368 0,402 0,391 

Reajustes positivos 405 401 414 419 419 

Reajuste positivo médio 0,0102 0,0150 0,0131 0,0132 0,0125 

Reajustes negativos 368 387 374 370 367 

Reajuste negativo médio -0,0071 -0,0119 -0,0110 -0,0109 -0,0104 

Distribuição 

Preço mínimo 1,780 1,728 1,787 1,719 1,746 

Preço médio 2,667 2,601 2,689 2,573 2,607 

Preço máximo 4,379 4,263 4,312 4,298 4,234 

Desvio padrão 0,591 0,587 0,580 0,609 0,589 

Reajustes positivos 409 398 414 412 384 

Reajuste positivo médio 0,0333 0,0295 0,0305 0,0289 0,0325 

Reajustes negativos 343 327 324 324 357 

Reajuste negativo médio -0,0332 -0,0291 -0,0323 -0,0299 -0,0289 

Revenda 

Preço mínimo 2,130 2,037 2,194 1,980 2,054 

Preço médio 3,065 3,012 3,127 2,933 2,978 

Preço máximo 4,820 4,731 4,883 4,718 4,635 

Desvio padrão 0,629 0,636 0,639 0,665 0,612 

Reajustes positivos 367 344 354 382 345 

Reajuste positivo médio 0,0447 0,0439 0,0458 0,0350 0,0422 

Reajustes negativos 375 405 378 350 413 

Reajuste negativo médio -0,0389 -0,0312 -0,0365 -0,0312 -0,0299 
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indícios da presença dos efeitos “foguete” e “pena”, já que os choques positivos parecem 

ser mais relevantes que os negativos. 

Outro aspecto interessante é fazer análise em termos da concorrência imperfeita 

como causa de assimetrias na transmissão dos preços. As etapas de refino e distribuição, 

caracterizadas por um monopólio da Petrobras e um oligopólio da BR Distribuidora, 

Raízen e Ipiranga, respectivamente, apresentam uma quantidade de reajustes positivos 

significativamente maior que os postos revendedores, para todas as macrorregiões. Com 

exceção da revenda no Sudeste, em se tratando desta atividade, o número de reajustes 

negativos é sempre superior comparativamente aos reajustes positivos. Entretanto, nos 

casos do refino e da distribuição, a quantidade de reajustes positivos sempre supera a de 

negativos. Nesse sentido, há indícios que os efeitos “foguete” e “pena” ocorram em maior 

frequência na transmissão de preços entre as refinarias e os centros distribuidores de 

gasolina. 

 

3.2. Metodologia 

 

 Tendo em vista os objetivos deste capítulo, é necessário fazer uma subdivisão da 

metodologia em duas etapas. A primeira refere-se às estimações de longo prazo, através 

do uso de Estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos e às assimetrias de 

curto prazo, analisadas por Modelos de Correção de Erros, baseados no trabalho de 

Polemis e Fotis (2014). A segunda etapa consiste em estimar duas funções de resposta 

acumuladas, sendo uma positiva e outra negativa, para o Brasil, para calcular o custo da 

assimetria incorrido pelos consumidores finais, ou seja, o quanto os consumidores perdem 

em termos de bem-estar devido ao repasse assimétrico entre a distribuição e a revenda de 

gasolina. Esta etapa tem os trabalhos de Borenstein et al (1997), Balmaceda e Soruco 

(2008) e Canêdo-Pinheiro (2012) como referenciais. 

 

3.2.1. Modelos de Correção de Erros e Estimador de Mínimos Quadrados 

Ordinários Dinâmicos 
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 A utilização de modelos de correção de erros é a maneira mais comum na literatura 

para a detecção de assimetrias na transmissão de preços (Manning, 1991; Kirchgässner e 

Kübler , 1992; Borenstein et al, 1997; Balke et al, 1998; Reilly e Witt, 1998;  Godby et 

al, 2000; Bettendorf et al, 2003; Galeotti et al, 2003; Chen et al, 2005; Graso e Manera, 

2007; Balmaceda e Soruco, 2008; Liu et al, 2010; Canêdo-Pinheiro, 2012; Polemis e 

Fotis, 2014; Chen et al, 2017). Nesse sentido, este trabalho também faz uso da 

metodologia em questão. 

 Suponha duas séries temporais cointegradas e não estacionárias, 𝑋𝑡 

(representando o preço do produto) e 𝑌𝑡 (representando o custo do insumo), que possuam 

uma tendência estocástica comum. Nesse caso, as séries guardam uma relação de longo 

prazo entre elas (Bueno, 2008, p. 242). A relação entre as variáveis pode ser demonstrada 

a seguir: 

 

𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑡 +  𝑢𝑡                                                      (4)                                               

 

em que 𝛼 é o intercepto, 𝛽 a inclinação e 𝑢𝑡 o termo de erro. 

Entretanto, no curto prazo, podem ocorrer desvios em relação à tendência comum 

– como a ocorrência de choques, por exemplo –, fazendo com o que o termo 𝑢𝑡 carregue 

os desvios temporários desse equilíbrio de longo prazo. Assim, o surge o termo de 

correção de erros (𝐸𝐶𝑀𝑡−1), dado pelo resíduo defasado da regressão, isto é, �̂�𝑡−1. 

 Apesar de o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) para 𝛽 ser 

consistente, conforme destacado por Stock e Watson (2008), este não segue uma 

distribuição normal assintótica. Assim, os autores desenvolveram, em um trabalho prévio 

(Stock e Watson, 1993), o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos 

(DOLS30) para 𝛽, cuja base teórica foi uma modificação da equação (4), em que foram 

incluídos valores passados, presente e futuros de variações de 𝑋𝑡, conforme disposto a 

seguir: 

 

 
30 Abreviação de Dynamic Ordinary Least Squares. 
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 𝑌𝑡  =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑡 + ∑ 𝛿𝑗∆𝑋𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=−𝑝

+ 𝑢𝑡                                        (5) 

 

 Com 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡 cointegradas e com ambas apresentando uma tendência estocástica 

comum, o estimador para 𝛽 se mostra consistente e assintoticamente eficiente. Ademais, 

este segue uma distribuição normal, o que permite fazer inferências a partir das 

estatísticas t. 

 Ainda em relação ao estimador DOLS, dois pontos devem ser destacados. Em 

primeiro lugar, nos casos em que 𝑋𝑡 é estritamente exógena, 𝛽 caracteriza o efeito de 

longo prazo em Y, dada uma variação em X. Em segundo, os parâmetros estimados para 

as variáveis diferenciadas, sejam elas passadas, presente ou futuras, não possuem 

interpretação econômica. Tendo em vista que o mecanismo de correção de erros (MCE) 

é caracterizado pelos desvios da trajetória de longo prazo, se mostra mais apropriado 

utilizar os resíduos defasados de (5). 

 Ao inserir 𝐸𝐶𝑀𝑡−1
31 em (4), 𝑌𝑡 não só responderá às alterações de 𝑋𝑡 como 

também aos desvios corrigidos do equilíbrio de longo prazo que eventualmente ocorrerão. 

Portanto, a estimação assume a forma a seguir: 

 

𝑌𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑡 +  𝜆𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 휀𝑡                                            (6) 

 

 Considerando o interesse em detectar as assimetrias, isto é, verificar se a resposta 

do preço é distinta para variações positivas e negativas nos custos, é necessário diferenciar 

as variáveis de (6), além de fazer decomposições positivas e negativas das variáveis. Não 

obstante, existe um caráter dinâmico dos preços, em que as variações dos períodos 

anteriores influenciam as variações atuais. Desse modo, tem-se: 

 

 
31 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 =  �̂�𝑡−1 =  𝑌𝑡−1 − �̂� −  �̂�𝑋𝑡−1 − ∑ �̂�𝑗∆𝑋𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=−𝑝   
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∆𝑌𝑡 =  𝛼 + ∑ 𝜃𝑖

𝐼

𝑖=𝑖

∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗
+

𝐽+

𝑗=0

∆𝑋𝑡−𝑗
+ + ∑ 𝛽𝑗

−

𝐽−

𝑗=0

∆𝑋𝑡−𝑗
− + 𝜆+𝐸𝐶𝑀𝑡−1

+ +  𝜆−𝐸𝐶𝑀𝑡−1
− + 휀𝑡   (7)  

 

sendo: ∆ o operador de diferença; i e j os números de defasagens; α, β, θ e λ os parâmetros 

a serem estimados32; ∆𝑥𝑡
+ =  𝑥𝑡 −  𝑥𝑡−1 = max  { ∆𝑥𝑡 , 0}; ∆𝑥𝑡

− =  𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1 =

min  { ∆𝑥𝑡, 0}; e ε o termo de erro aleatório. De forma análoga é feita a decomposição 

positiva e negativa de ECM. 

 Feita a estimação, o próximo passo consiste na realização dos seguintes testes F: 

 

𝐻0: 𝛽0
+ =  𝛽0

−                                                                           (8) 

𝐻0 : ∑ 𝛽𝑗
+𝐽+

𝑗=0 =  ∑ 𝛽𝑗
−𝐽−

𝑗=0                                                                  (9) 

𝐻0: 𝜆+ =  𝜆−                                                                 (10) 

 

 Em (8) e (9) são testadas as assimetrias de magnitudes, sendo estas comprovadas 

caso as hipóteses nulas sejam rejeitadas. Se 𝛽0
+ >  𝛽0

− e/ou ∑ 𝛽𝑗
+𝐽+

𝑗=0 >  ∑ 𝛽𝑗
−𝐽−

𝑗=0 , tem-se a 

presença dos efeitos “foguete”. É importante subdividir a assimetria de magnitude em dois 

tipos: a contemporânea (equação (8)) e a acumulada (equação (9)).  

A assimetria de magnitude contemporânea é caracterizada por respostas distintas 

do preço do produto no mesmo instante em que ocorrem variações nos preços dos 

insumos. Por outro lado, a assimetria de magnitude acumulada engloba o caráter dinâmico 

do processo de precificação, em que 𝐽 é o número máximo de semanas considerado nos 

modelos, ou seja, o número de defasagens incluídas. Assim, a hipótese nula apresentada 

em (9) visa testar se, após a 𝐽 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 semana, há diferença de magnitude entre os 

reajustes positivos e negativos.  

 
32 Tendo em vista que, no estimador DOLS, as variáveis diferenciadas passadas e futuras não possuem 

interpretação econômica, então faz-se a opção por estimar 𝛼, 𝛽, 𝜃 e 𝜆 por OLS. 



85 
 

O teste (10) representa as assimetrias de velocidade, tendo em vista que os estimadores 

para 𝜆 medem a velocidade de ajustamento quando o modelo sai de sua trajetória de longo prazo 

(Bueno, 2008, p. 253). No caso em que  |𝜆−| > |𝜆+|, os preços do produto respondem mais 

lentamente às reduções dos preços dos insumos do que suas elevações. Portanto, essa 

hipótese caracteriza o efeito “pena”. 

 Os procedimentos destacados em (4), (5), (6), (7), (8), (9) e (10) serão realizados 

para as três relações básicas apresentadas em (1), (2) e (3). 

 

3.2.2. Custo da Assimetria aos Consumidores 

 

A mensuração do custo das assimetrias, em termos de perda de bem-estar, ao 

consumidor é feita através do cálculo da diferença entre as funções de resposta acumulada 

(CRF33) positiva e negativa. Por definição, a CRF é a variação estimada e acumulada do 

preço do produto no período 𝑡 + 𝑗 após uma variação de 1% no preço do insumo no 

período 𝑡 (Balmaceda e Soruco, 2008, p. 636-637). Assim, dado que um choque no preço 

dos insumos no período 𝑡 resulta em um ajuste de preços no período 𝑡 + 𝑗, este será a 

soma dos parâmetros estimados com o termo de correção de erros durante os 𝐽 períodos 

em que o choque leva para se dissipar e retornar ao equilíbrio de longo prazo. Este choque, 

quando negativo, será contabilizado na 𝐶𝑅𝐹−. De maneira análoga, um choque de custos 

positivo é contabilizado na 𝐶𝑅𝐹+. Nesse sentido, o custo ao consumidor é dado por: 

 

∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 =  ∑ 𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗
+ − 𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗

−

𝐽

𝑗=0

                            (11) 

 

onde:  

𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗
+ =  𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗−1

+ +  �̂�𝑡+𝑗−1
+ + ∑ 𝜃𝑖

+

𝐼

𝑖=1

∆𝑌𝑡+𝑗−𝑖
+ + 𝜆+(𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗−1

+ −  �̂�)             (12) 

 
33 Do inglês, Cumulative Response Function. 
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𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗
− =  𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗−1

− + �̂�𝑡+𝑗−1
− +  ∑ 𝜃𝑖

−

𝐼

𝑖=1

∆𝑌𝑡+𝑗−𝑖
− +  𝜆−(𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗−1

− − �̂�)            (13) 

 

 Canêdo-Pinheiro (2012) explicita a interpretação econômica das quatro parcelas 

das funções de resposta acumulada. De acordo com o autor, o impacto acumulado após 𝑡 

períodos é a soma do impacto acumulado até o período anterior (𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗−1
+ ), do impacto 

contemporâneo do preço dos insumos (�̂�𝑡+𝑗−1
+ ), do efeito dinâmico das mudanças 

passadas no preço do produto (∑ 𝜃𝑖
+𝐼

𝑖=1 ∆𝑌𝑡+𝑗−𝑖
+ ) e do efeito de se estar fora da trajetória 

de equilíbrio de longo prazo34 (𝜆+(𝐶𝑅𝐹𝑡+𝑗−1
+ − �̂�)). Analogamente, o mesmo raciocínio 

vale para a função de resposta acumulada negativa. 

 

3.3. Resultados 

 

 3.3.1. Estacionariedade e Cointegração 

 

 Uma etapa prévia às estimações de longo prazo e à detecção de assimetrias é testar 

a estacionariedade das variáveis, bem como sua cointegração. Nesse sentido, todas as 

variáveis, para todas as macrorregiões e para os dois períodos de tempo, tiveram sua 

estacionariedade testada em nível e em primeira diferença pelos testes ADF e DFGLS.  

 Os resultados apontam que nenhuma das variáveis é estacionária em nível e que 

todas são estacionárias em primeira diferença, considerando um nível de significância de 

5%. 

 Em seguida, é testada a cointegração das variáveis em nível para as equações (1), 

(2) e (3). Conforme Bueno (2008), se os resíduos resultantes das relações expressas nas 

equações forem estacionários, então as variáveis são cointegradas e possuem uma relação 

de longo prazo entre elas. Exceto pela relação (1), no período entre 2004 e 2015, para as 

cinco macrorregiões, foram constatadas cointegração para todos os demais casos. 

 
34 �̂� é o coeficiente estimado da equação (5) 
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Possivelmente, a justificativa para a não cointegração é o controle governamental de 

preços da gasolina nas refinarias da Petrobras, fazendo com que estes não seguissem a 

tendência estocástica dos preços do petróleo no mercado internacional.  

 Os resultados dos testes de estacionariedade e cointegração estão dispostos no 

Anexo. 

 

 3.3.2. Estimações de Longo Prazo 

 

 Para as estimações de longo prazo, fez-se uso dos estimadores de Mínimos 

Quadrados Ordinários Dinâmicos para as cinco macrorregiões brasileiras nos dois 

períodos de análise. O objetivo das estimações é verificar se houve alguma mudança no 

padrão de longo prazo dos preços após a implementação da nova estratégia de 

precificação da Petrobras. Considerando que as variáveis da direita representam custos, é 

válido esperar que os coeficientes estimados para estas sejam inferiores à unidade. A 

Tabela 7, a seguir, traz as equações de longo prazo, em que todas as variáveis são 

significativas a 1%. 
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Tabela 7: Estimações de longo prazo 

 2004-2015 2016-2019 

CO 

* 
𝑅𝑒𝑓 =  −2,701 + 0,527𝑃𝑒𝑡 + 0,590𝐶𝑎𝑚 

               (0,160)       (0,035)        (0,053) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,487 + 0,646𝑅𝑒𝑓 + 0,116𝐸𝑡𝑎 

            (0,005)      (0,012)        (0,004)   

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,471 + 0,613𝑅𝑒𝑓 + 0,070𝐸𝑡𝑎 

              (0,002)      (0,013)         (0,013) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,239 + 0,886𝐷𝑖𝑠𝑡 

                      (0,012)      (0,017) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,131 + 1,015𝐷𝑖𝑠𝑡 

                         (0,008)     (0,018) 

NE 

* 
𝑅𝑒𝑓 =  −3,057 + 0,540𝑃𝑒𝑡 + 0,803𝐶𝑎𝑚 

               (0,164)      (0,036)         (0,055) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,463 + 0,786𝑅𝑒𝑓 + 0,092𝐸𝑡𝑎 

             (0,004)     (0,011)         (0,003) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,483 + 0,519𝑅𝑒𝑓 + 0,064𝐸𝑡𝑎 

               (0,003)      (0,014)        (0,014) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,125 + 1,052𝐷𝑖𝑠𝑡 

                      (0,008)    (0,011) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,187 + 0,890𝐷𝑖𝑠𝑡 

                        (0,006)       (0,014) 

NO 

* 
𝑅𝑒𝑓 =  −2,366 + 0,562𝑃𝑒𝑡 + 0,775𝐶𝑎𝑚 

              (0,153)       (0,034)          (0,051) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,519 + 0,682𝑅𝑒𝑓 + 0,119𝐸𝑡𝑎 

            (0,003)      (0,010)         (0,003) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,786 + 0,512𝑅𝑒𝑓 + 0,091𝐸𝑡𝑎 

               (0,009)      (0,013)        (0,012) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,257 + 0,865𝐷𝑖𝑠𝑡 

                       (0,008)     (0,011) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,292 + 0,876𝐷𝑖𝑠𝑡 

                        (0,023)      (0,020) 

SE 

* 
𝑅𝑒𝑓 =  −2,736 + 0,510𝑃𝑒𝑡 + 0,654𝐶𝑎𝑚 

               (0,165)      (0,037)         (0,055) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,457 + 0,699𝑅𝑒𝑓 + 0,106𝐸𝑡𝑎 

            (0,005)      (0,014)        (0,004) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,458 + 0,590𝑅𝑒𝑓 + 0,133𝐸𝑡𝑎 

               (0,002)      (0,012)         (0,013) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,220 + 0,853𝐷𝑖𝑠𝑡 

                      (0,005)      (0,008) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,196 + 0,855𝐷𝑖𝑠𝑡 

                          (0,005)     (0,013) 

SU 

* 
𝑅𝑒𝑓 = −2,886 + 0,535𝑃𝑒𝑡 + 0,697𝐶𝑎𝑚 

              (0,167)       (0,037)         (0,056) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,499 + 0,686𝑅𝑒𝑓 + 0,145𝐸𝑡𝑎 

             (0,005)     (0,013)         (0,004) 

𝐷𝑖𝑠𝑡 = 0,489 + 0,532𝑅𝑒𝑓 + 0,126𝐸𝑡𝑎 

                (0,002)     (0,010)         (0,010) 

𝑅𝑒𝑣 = 0,236 + 0,877𝐷𝑖𝑠𝑡 

                      (0,006)      (0,009) 

𝑅𝑒𝑣 =  0,188 + 0,859𝐷𝑖𝑠𝑡 

                         (0,005)    (0,012) 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados  

Nota: Erro padrão entre parênteses 

*Não pode ser estimado devido à falta de cointegração entre as variáveis. 
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 Como as variáveis da equação (1) não cointegram, as relações de longo prazo não 

foram estimadas para o período 2004-2015. No entanto, em relação aos resultados do 

período 2016-2019, nota-se que o efeito dos preços do petróleo parece não variar muito 

entre as macrorregiões. A esse padrão, Polemis e Fotis (2014) atribuem que o petróleo 

bruto é um forte indicador de custos. Por outro, flutuações na taxa de câmbio geram 

impactos distintos em cada uma das regiões, já que os coeficientes não seguem nenhum 

padrão específico, variando de 0,590 no Centro Oeste até 0,803 no Nordeste. Ressalta-se 

que, para todas as regiões exceto o Centro Oeste, o câmbio exerce maior impacto 

(considerando o intervalo de confiança de 5%) no preço da gasolina nas refinarias que o 

preço do insumo utilizado em sua produção. Provavelmente não há forte influência do 

câmbio no Centro Oeste devido à falta de portos, limitando a atuação dos importadores. 

 No caso dos preços da distribuição, é interessante destacar a diminuição do 

impacto dos preços da refinaria após a implementação da Nova Estratégia de precificação 

de derivados da Petrobras. Possivelmente, dada a volatilidade dos preços dos insumos, as 

distribuidoras adotaram estratégias para administrar suas margens, dado o seu poder de 

mercado. No etanol anidro, observa-se que, apenas no Sudeste houve um aumento35 na 

participação do etanol nos custos da gasolina. Considerando que etanol hidratado e 

gasolina são substitutos e que a produção de etanol anidro se concentra no Sudeste, existe 

maior competição entre os combustíveis na região. Além disso, a questão da sazonalidade 

da produção também afeta, em maior grau, o Sudeste. Nesse sentido, pode-se pensar que 

uma redução no preço do etanol anidro gera uma redução maior no preço da gasolina, 

comparativamente às outras regiões, para manter a competitividade da gasolina.  

 No que tange aos preços da revenda, chama a atenção o coeficiente maior que a 

unidade, durante o período 2004-2015, para o Nordeste. Isso significa que variações de 

preços na distribuição são mais que integralmente repassados aos consumidores finais. 

Tendo em vista que as variáveis do lado esquerdo representam componentes de custos, 

não era esperado que coeficientes fossem superiores à unidade. A partir de 2016, o 

coeficiente da distribuição da região Nordeste volta a seguir o padrão dos demais, no 

entanto, há uma brusca alteração para o Centro-Oeste, em que o valor passa a ser superior 

à unidade. Estes aumentos na sensibilidade podem ser indicativos de aumento na 

concorrência, dada a forte presença de postos de bandeira branca nas duas regiões. Em 

 
35 Considerando o intervalo de confiança, este aumento não é tão significativo. 



90 
 

média, 43% dos postos brasileiros são de bandeira branca. No entanto, esse percentual é 

superior a 48% no Centro Oeste e 53% no Nordeste. 

 

 3.3.3. Transmissão de Preços 

 

 Conforme destacado, choques podem levar, temporariamente, as variáveis para 

fora de sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Nesse sentido, a presença de assimetria 

na transmissão de preços entre os elos da cadeia produtiva é estimada somente para o 

curto prazo. Objetiva-se, além de detectar e classificar as assimetrias, fazer uma 

comparação entre os resultados antes e após a adoção da Nova Estratégia de precificação 

da Petrobras. O número de defasagens foi determinado através de modelos de vetores 

autorregressivos (VAR), utilizando-se os critérios de Akaike e Schwarz. Cabe ressaltar, 

porém, que, em alguns casos, houve autocorrelação serial. Nestes, optou-se por ajustar os 

modelos através da inclusão ou exclusão de variáveis defasadas até que o problema fosse 

corrigido.  

Ademais, vale frisar que, como todas as variáveis foram decompostas em valores 

positivos e negativos, espera-se que todos os sinais dos coeficientes estimados sejam 

positivos. Desse modo, choques positivos no preço dos insumos geram choques positivos 

no preço do produto e, analogamente, choques negativos de custos ocasionam reduções 

nos preços do produto, conforme postulado pela teoria econômica. 

 

 

 3.3.3.1. Transmissão entre a Produção de Petróleo e a Refinaria 

 

Levando em consideração que a estimação de modelos de correção de erros utiliza os 

resíduos defasados das estimações de longo prazo, esta seção só apresenta os resultados 

referentes ao período posterior à adoção da Nova Estratégia de precificação da Petrobras 

(uma vez que não houve cointegração no período anterior). Os resultados dos modelos 

encontram-se na Tabela 8, a seguir.  
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Tabela 8: Resultados dos Modelos de Correção de Erros para o refino. 

Variável CO NE NO SE SU 

Constante 0,00151 -0,00361 0,000044 -0,00144 -0,00184 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−1 0,371*** 0,146* 0,286*** 0,489*** 0,318*** 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−2 -0,174** 0,0319 0,0553 -0,192** -0,0695 

∆𝑃𝑒𝑡𝑡
+ -0,0213 0,0491 -0,00408 0,0234 0,0484 

∆𝑃𝑒𝑡𝑡
− 0,174*** 0,199** 0,194*** 0,176*** 0,230*** 

∆𝑃𝑒𝑡𝑡−1
+  -0,0128 -0,0350 -0,050 -0,00139 -0,0529 

∆𝑃𝑒𝑡𝑡−1
−  0,104 0,0230 0,0794 -0,0395 -0,0158 

∆𝑃𝑒𝑡𝑡−2
+  0,0233 0,0224 0,0359 0,0243 0,0373 

∆𝑃𝑒𝑡𝑡−2
−  0,00849 0,0856 -0,0264 0,0785 0,0672 

∆𝐶𝑎𝑚𝑡
+ 0,200 0,123 -0,0470 0,00514 0,196 

∆𝐶𝑎𝑚𝑡
− 0,119 0,154 0,165 0,142 0,150 

∆𝐶𝑎𝑚𝑡−1
+  0,365** 0,411** 0,491*** 0,356*** 0,443*** 

∆𝐶𝑎𝑚𝑡−1
−  0,00658 0,106 0,0753 0,00144 0,00157 

∆𝐶𝑎𝑚𝑡−2
+  0,0140 0,258 -0,139 0,0406 0,0966 

∆𝐶𝑎𝑚𝑡−2
−  -0,0362 -0,239 -0,108 0,0130 -0,0818 

𝑀𝐶𝐸𝑡−1
+  -0,0253 0,0366 -0,00892 0,0222 0,00682 

𝑀𝐶𝐸𝑡−1
−  -0,114* -0,234*** -0,219*** -0,151*** -0,0170** 

Obs 177 177 177 177 177 

R² 0,281 0,200 0,269 0,350 0,283 

*** p-valor<0,01; ** p-valor<0,05; * p-valor<0,1 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados 

 

Poucas variáveis se mostraram estatisticamente diferentes de zero, considerando 

níveis de significância de até 10%. Assim, não é adequado fazer testes de hipóteses para 

as variáveis preço do petróleo e câmbio. Esse resultado não atendeu às expectativas a 

priori. O fato do modelo não se ajustar bem aos dados pode ser explicado pela baixa 

qualidade da informação disponível. Os preços da gasolina na refinaria que foram 

utilizados no modelo correspondem a valores médios, que nem sempre são a melhor 

forma para analisar assimetria no repasse dos preços. Ademais, existem variáveis 

relevantes, como os custos incorridos pelos importadores com transporte e taxas 

portuárias que não puderam ser incluídos no modelo por falta de disponibilidade de dados. 

Também é relevante o fato de que existem regiões no Brasil, como o Centro Oeste, em 
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que não há refinarias instaladas. Outra possível justificativa é o fato de, após a entrada 

em vigor da nova estratégia da Petrobras, os componentes de custos (preço do Brent e 

taxa de câmbio), por variarem muito, podem conduzir a estimações não tão precisas. 

Contudo, merece atenção o fato de que, para todas as regiões, o termo de correção 

de erros apresenta coeficiente negativo e significativo, enquanto o positivo é igual a zero 

em termos estatísticos. Isso significa que os preços da gasolina nas refinarias respondem 

de maneira mais lenta aos choques negativos do petróleo e/ou do câmbio. Portanto, há 

evidências de ocorrência do “efeito pena”. 

 

3.3.3.2. Transmissão entre a Refinaria e a Distribuição 

 

Quanto ao downstream, espera-se que os coeficientes estimados sejam, em valores 

absolutos, inferiores aos estimados na etapa anterior, já que existem outros fatores que 

determinam o preço da gasolina na distribuição além do preço da refinaria, tais como 

preço do etanol, custos de transporte, logística e tributação. Há, também, outras variáveis 

que podem influenciar no preço da gasolina na distribuição, como a questão da 

sazonalidade da colheita da cana-de-açúcar, uma vez que é nessa atividade (distribuição) 

em que ocorre a mistura de etanol anidro à gasolina A. Para captar esse fenômeno, criou-

se uma variável binária, sazonal, que assume valor 1 nos meses em que ocorre a colheita 

de cana e 0, caso contrário. Assim, a presença de assimetria foi testada com e sem a 

variável sazonal, sendo esta mantida apenas se fosse significativa em termos estatísticos 

ou se fosse necessária para evitar a autocorrelação serial. 
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Tabela 9: Resultados dos Modelos de Correção de Erros para a distribuição. 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados. 

 

 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

Const 0,00008 -0,036*** -0,001*** -0,001 -0,0001 -0,0017 -0,0004 -0,0006 -0,001** -0,002** 

Sazonal - - - - 0,001*** 0,001 -0,0005* - - - 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−1 -0,078*** -0,188*** 0,079* -0,074 -0,012*** 0,0023 0,104** -0,045 0,088** -0,083 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−2 0,0203 0,151*** 0,032 - 0,016*** - -0,019 - -0,032 0,182*** 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−3 - - - - 0,080*** - 0,064** - - - 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡
+ 0,247*** 0,081*** 0,024 0,087*** 0,140*** 0,190*** 0,055** 0,083*** 0,265*** 0,134*** 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡
− 0,405*** 0,298*** 0,266*** 0,079*** 0,015 0,061 0,307*** 0,079* 0,189*** 0,079* 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−1
+  0,307*** 0,324*** 0,353*** 0,267*** 0,404*** 0,218*** 0,405*** 0,313*** 0,309*** 0,328*** 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−1
−  -0,086 0,013 -0,074** 0,122*** 0,128*** 0,142*** -0,046 0,160*** -0,070* 0,120*** 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−2
+  -0,020 0,095* 0,014 0,080*** 0,516* 0,047 0,018 0,095** 0,002 0,059 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−2
−  0,040 0,135*** -0,009 0,115*** 0,037*** 0,128*** 0,131*** 0,158*** 0,141*** 0,085* 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−3
+  - - - - -0,031* - 0,047* - - - 

∆𝑅𝑒𝑓𝑡−3
−  - - - - 0,061* - 0,036 - - - 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡
+ 0,031*** 0,115*** 0,016* 0,035 0,012 0,077** 0,043*** 0,098*** 0,035*** 0,124*** 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡
− 0,024* 0,046* 0,017* -0,004 0,012 0,005 0,033*** 0,024 0,037*** 0,013 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡−1
+  0,019 - -0,006 - 0,014* 0,007 0,024*** 0,030 0,040*** - 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡−1
−  0,032* - 0,002 - 0,022** 0,021 0,014 0,026 0,016 - 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡−2
+  0,033*** 0,099*** 0,034*** 0,099*** 0,026*** 0,069** 0,022** 0,013 0,024* 0,025 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡−2
−  0,049*** 0,003 0,031*** 0,027 0,008 0,027 0,020* 0,036* 0,018* 0,057** 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡−3
+  - 0,022 - - 0,012 - 0,012 0,030 - - 

∆𝐸𝑡𝑎𝑡−3
−  - 0,056* - - 0,014 - 0,015* 0,048** - - 

𝑀𝐶𝐸𝑡−1
+  -0,011*** -0,053 -0,016 -0,141*** -0,062*** -0,182*** -0,025 -0,160** -0,064*** -0,283*** 

𝑀𝐶𝐸𝑡−1
−  -0,080** -0,472*** -0,157*** -0,048 -0,058*** -0,130** -0,055*** -0,145** -0,032 -0,274*** 

Obs 604 180 604 180 604 180 604 180 604 180 

R² 0,390 0,671 0,458 0,688 0,571 0,727 0,598 0,778 0,541 0,738 

*** p-valor<0,01; ** p-valor<0,05; * p-valor<0,10 
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Em relação à Tabela 9, é importante destacar que os resultados dos Modelos de 

Correção de Erros, por si só, não possuem interpretação relevante para o objetivo deste 

trabalho. Contudo, os coeficientes que apresentam significância estatística de até 10% 

servem de insumos para a realização de testes de hipóteses para detecção de ATP. 

Ademais, todos os coeficientes significativos apresentaram sinais conforme esperado pela 

teoria econômica. 

Para cada região e período de análise, foram feitos dois testes, sendo um de 

magnitude contemporânea (equação (8)) e outro de magnitude acumulada (equação (9)). 

A Tabela 10 apresenta a estatística F para a hipótese de igualdade entre os parâmetros, o 

p-valor dos testes (Prob > F) entre parênteses e a interpretação quanto ao ajuste, 

classificado entre simétrico e assimétrico. Os resultados são considerados para um nível 

de significância de 10%. 
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Tabela 10: Testes de assimetria de magnitude entre o refino e a distribuição 

Região 

2004 – 2015 2016 – 2019 

𝜷𝟎
+ = 𝜷𝟎

− ∑ 𝜷𝒋
+ = ∑ 𝜷𝒋

− 𝜷𝟎
+ = 𝜷𝟎

− ∑ 𝜷𝒋
+ = ∑ 𝜷𝒋

− 

Refino 

CO 
F = 3,89 (0,049) 

Assimetria 

F = 4,46 (0,035) 

Assimetria 

F = 7,47 (0,007) 

Assimetria 

F = 0,40 (0,527) 

Simetria 

NE 
n/a 

Assimetria 

F = 12,84 (0,0004) 

Assimetria 

F = 0,03 (0,863) 

Simetria 

F = 5,70 (0,018) 

Assimetria 

NO 
n/a 

Assimetria 

F = 5,85 (0,0159) 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

F = 4,87 (0,028) 

Assimetria 

SE 
F = 32,8 (0,000) 

Assimetria 

F = 1,54 (0,2145) 

Simetria 

F = 0,01 (0,933) 

Simetria 

F = 1,78 (0,184) 

Simetria 

SU 
F = 2,73 (0,098) 

Assimetria 

F = 18,18 (0,000) 

Assimetria 

F = 0,88 (0,349) 

Simetria 

F = 6,72 (0,010) 

Assimetria 

Etanol 

CO 
F = 0,15 (0,695) 

Simetria 

F = 3,75 (0,053) 

Assimetria 

F = 1,93 (0,167) 

Simetria 

F = 2,82 (0,095) 

Assimetria 

NE 
F = 0,00 (0,946) 

Simetria 

F = 0,01 (0,922) 

Simetria 

n/a 

Simetria 

F = 4,72 (0,031) 

Assimetria 

NO 
n/a 

Simetria 

F = 1,46 (0,227) 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

SE 
F = 0,63 (0,426) 

Simetria 

F = 1,43 (0,236) 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

F = 0,12 (0,726) 

Simetria 

SU 
F = 0,02 (0,895) 

Simetria 

F = 5,27 (0,022) 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

F = 3,13 (0,078) 

Assimetria 

n/a: não se aplica (Pelo menos um dos termos é estatisticamente igual a zero. Nos casos em que apenas um 

coeficiente é igual a zero, o ajuste é assimétrico; analogamente, quando ambos são nulos, tem-se simetria). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados dos Modelos de Correção de Erros 

 

Entre 2004 e 2015, nota-se que, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, os reajustes 

positivos e negativos são estatisticamente significativos e diferentes um do outro, 

indicando a presença de assimetrias de magnitude contemporânea. No caso do Nordeste, 

apenas choques contemporâneos negativos são significativos, enquanto no Norte, apenas 

os positivos são relevantes, indicando, também, a presença do fenômeno de ATP nessas 
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regiões. Assim, há assimetria de magnitude contemporânea em todas as regiões 

decorrentes de choques nos preços da refinaria. 

Ainda nesse mesmo período, resultados revelam as assimetrias de magnitude de 

impacto acumulado apenas desaparecem na região Sudeste. Em outras palavras, nas 

regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul, as assimetrias de magnitude permanecem por mais 

de duas semanas, enquanto na região Norte, este fenômeno se mostra presente por, pelo 

menos, três semanas. 

Após a adoção da Nova Estratégia da Petrobras (2016-2019), assimetrias de 

magnitude contemporâneas não ocorrem mais no Nordeste, no Sudeste e no Sul. No caso 

do Norte, choques positivos nos preços praticados pelas refinarias ainda são transmitidos 

de modo assimétrico à distribuição entre 2016 e 2019. No caso do Centro-Oeste, variações 

positivas e negativas nos preços do refino são significativas, porém de magnitudes 

distintas, evidenciando assimetria contemporânea. Entretanto, no que tange ao impacto 

acumulado, há ocorrência de assimetrias no Nordeste, no Norte e no Sul, ou seja, após 2 

semanas, os reajustes positivos e negativos ainda apresentam magnitudes distintas nessas 

regiões. 

Em termos comparativos, a partir do alinhamento internacional de curto prazo 

entre os preços da Petrobras e os preços do mercado internacional, houve redução das 

assimetrias de magnitude contemporânea, ou seja, as que ocorrem na mesma semana de 

reajustes. Antes, estas eram encontradas em todas as regiões, enquanto hoje estão 

presentes em apenas duas (Centro Oeste e Nordeste). No caso acumulado (após duas ou 

mais semanas), o fenômeno de transmissão assimétrica podia ser percebido em quatro 

macrorregiões (Centro Oeste, Nordeste, Norte e Sul)  entre 2004 e 2015. Contudo, a partir 

de 2016, apenas em três regiões (Nordeste, Norte e Sul) foram detectadas esse tipo de 

assimetria. 

Portanto, conclui-se que, entre o refino e a distribuição, a estratégia de 

alinhamento internacional de preços mitiga ajustes assimétricos de preços, principalmente 

porque os custos dos distribuidores não se encontram mais estáveis. Não parece razoável 

pensar que os agentes do setor de distribuição – principalmente os mais relevantes, que 

detêm poder de mercado – mantivessem seus preços tão estáveis quando aqueles 

praticados nas refinarias. Existe uma tendência de obtenção de maximização de resultados 
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por parte das empresas, fazendo com que estes pratiquem preços mais elevados sempre 

que possível. 

Choques de preços do etanol também causam algumas assimetrias nos preços da 

gasolina na distribuição. Entre 2004 e 2015, apesar de não serem detectadas assimetrias 

de impacto contemporâneo (na mesma semana), estas se mostraram presentes em termos 

acumulados nas regiões Centro-Oeste e Sul, uma vez que após duas semanas os impactos 

positivos e negativos se mostraram distintos um do outro. 

No período 2016-2019, surgiram assimetrias de impacto contemporâneo, 

sobretudo causadas por choques positivos, no Norte, no Sudeste e no Sul. Para o Centro-

Oeste, reajustes positivos e negativos do etanol impactam contemporaneamente de 

maneira similar no preço do produto (simetria); no caso do Nordeste, os choques do 

etanol, sejam eles positivos ou negativos, têm magnitude zero no preço da gasolina na 

distribuição, indicando um ajuste simétrico. Por fim, no que tange às assimetrias de 

impacto acumulado, nota-se ocorrência no Centro-Oeste e no Sul, em que reajustes 

positivos e negativos causam impactos distintos no preço da gasolina, e no Norte e no 

Nordeste, apenas os choques negativos impactam no preço da distribuição de gasolina 

após duas ou mais semanas. 

Apesar dos custos do etanol ter um peso menor na composição dos preços finais 

praticados pelos distribuidores, nota-se uma maior ocorrência de assimetrias acumuladas 

decorrentes de flutuações de preços do setor alcooleiro. Entre 2004 e 2015, ocorriam 

assimetrias acumuladas em duas regiões (Centro Oeste e Sul). No entanto, este número 

aumentou para quatro (Centro Oeste, Nordeste, Norte e Sul) a partir de 2016. Uma 

provável justificativa para a intensificação do processo de transmissão assimétrica entre 

os preços do etanol e o preço da gasolina na distribuição é a maior flutuação nos preços 

do etanol anidro, tal como observada no Gráfico 12. 

Também é testada a presença de assimetrias de velocidade na transmissão de 

preços do refino e do etanol à distribuição (Tabela 11). No entanto, essa análise não 

considera cada componente de custos de maneira individual. Assim, na eventual presença 

de ATP de velocidade entre a refinaria e a distribuição, esta pode decorrer da gasolina e, 

ou do etanol. 
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Tabela 11: Testes de assimetria de velocidade entre o refino e a distribuição 

|𝝀+| = |𝝀−| CO NE NO SE SU 

2004-2015 
F = 0,28 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

F = 0,01 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

2016-2019 
n/a 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

F = 0,23 

Simetria 

F = 0,02 

Simetria 

F = 0,00 

Simetria 

*** p-valor < 0,01; ** p-valor < 0,05; * p -valor < 0,10. 

n/a: não se aplica (Pelo menos um dos termos é estatisticamente igual a zero. Nos casos em que apenas um 

coeficiente é igual a zero, o ajuste é assimétrico; analogamente, quando ambos são nulos, tem-se simetria). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados dos Modelos de Correção de Erros 

 

 No período caracterizado pela estabilidade dos preços dos derivados do petróleo 

(2004-2015), infere-se que não houve assimetria de velocidade na transmissão de preços 

do refino à distribuição nas regiões Centro-Oeste e Norte. Para o Nordeste, o Sudeste e o 

Sul, não foi necessária a realização de testes para verificar a ocorrência de ATP, já que 

apenas um dos coeficientes era estatisticamente diferente de zero. Para as duas primeiras 

regiões, é possível afirmar que os preços da gasolina na distribuição respondem de forma 

mais lenta às variações negativas de preços do refino e/ou do etanol relativamente às 

variações positivas (coeficiente do MCE negativo significativo e positivo nulo, 

caracterizando o “efeito pena”); para a última, ficou retratado o caso oposto, em que as 

variações negativas são repassadas de modo mais veloz aos preços dos produtos, 

comparativamente às variações positivas (coeficiente do MCE positivo significativo e 

negativo nulo). 

  Finalmente, entre 2016 e 2019, não houve indícios de assimetria de velocidade 

nas regiões Norte, Sudeste e Sul. Contudo, tanto no Centro-Oeste quanto no Nordeste, os 

coeficientes negativos se mostraram significativos, indicando, portanto, que a resposta do 

preço da gasolina na distribuição é mais lenta para as reduções de preços da gasolina na 

refinaria e/ou do etanol que para os aumentos, evidenciando o efeito “pena”. É 

interessante notar que houve uma inversão: regiões que antes não evidenciaram 

assimetrias de velocidade passaram a detectá-las e vice-versa, como os casos do Centro-

Oeste, Sudeste e Sul. 

 Percebe-se, portanto, que após a adoção de uma metodologia de alinhamento de 

curto prazo das refinarias da Petrobras ao mercado internacional mitigou a presença de 
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assimetrias de velocidade: antes, podia ser verificada em três regiões (Nordeste, Sudeste 

e Sul) e, agora, em duas (Centro Oeste e Nordeste). Os resultados obtidos nos testes de 

assimetria de magnitude e velocidade convergem, de modo que, no geral, houve 

diminuição de todos os tipos de assimetria entre o refino e a distribuição após 2016. 

 

3.3.3.3. Transmissão entre a Distribuição e a Revenda 

 

 Uma quantidade menor de fatores afeta a transmissão de preços entre a 

distribuição e revenda, quando comparados à etapa anterior (da refinaria à distribuição). 

Nesse sentido, é razoável supor que os coeficientes estimados para as variações de custos 

decompostas voltem a apresentar valores mais elevados, já que estes explicam parcela 

maior dos preços. Embora se espere coeficientes maiores, estes ainda devem ser inferiores 

à unidade. A seguir, estão dispostos os resultados dos modelos de correção de erros para 

o preço da gasolina na revenda, onde chega ao consumidor final.  
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Tabela 12: Resultados dos Modelos de Correção de Erros para a revenda 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados dos Modelos de Correção de Erros 

 

Conforme pressuposto, em termos absolutos, os coeficientes se mostraram 

maiores. Contudo, grande parte dos resultados estatisticamente diferentes de zero se 

concentra no momento contemporâneo e com apenas uma semana de defasagem. Uma 

possível justificativa é a presença de vários coeficientes contemporâneos próximos à 

unidade, inclusive alguns superiores, fazendo com que defasagens não sejam, muitas 

vezes, significativas para explicar reajustes. 

Assim como na seção anterior, os coeficientes estatisticamente significativos 

foram utilizados para a construção dos testes de hipóteses de presença de simetria, 

 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

2004 a 

2015 

2016 a 

2019 

Const -0,002*** -0,004*** -0,001 -0,001 -0,001* -0,002 -0,0007** -0,001 -0,001*** -0,001* 

∆𝑅𝑒𝑣𝑡−1 -0,218*** -0,299*** -0,195*** 0,079 -0,286*** 0,113 -0,466*** -0,031 -0,227*** -0,287*** 

∆𝑅𝑒𝑣𝑡−2 -0,143*** -0,223*** -0,110*** 0,029 -0,196*** 0,093 -0,161*** - -0,022 -0,029 

∆𝑅𝑒𝑣𝑡−3 - -0,128** - - -0,132*** - -0,053** - -0,077*** 0,113*** 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡
+ 1,053*** 1,072*** 0,982*** 1,046*** 0,999*** 0,687*** 1,272*** 0,965*** 1,189*** 1,227*** 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡
− 0,507*** 0,086 0,954*** 0,306** 0,549*** 0,920*** 0,794*** 0,432*** 0,754*** 0,371*** 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−1
+  0,033 0,581*** 0,055 -0,104 0,181** -0,380*** 0,157** -0,018 -0,221*** 0,098 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−1
−  0,317*** 0,255 0,0102 -0,068 0,155 -0,479* 0,383*** -0,225 0,143 -0,0005 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−2
+  -0,032 0,198* -0,100 0,006 0,128 -0,024 - 0,149* - - 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−2
−  0,068 0,264 0,066 0,059 0,092 -0,391 - 0,125 - - 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−3
+  - - - 0,041 -0,048 0,292** - - - - 

∆𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡−3
−  - - - -0,233 0,359*** 0,312 - - - - 

𝑀𝐶𝐸𝑡−1
+  -0,029 -0,467*** -0,016 -0,598*** 0,019 -0,277* 0,016 -0,60*** 0,018 -0,635*** 

𝑀𝐶𝐸𝑡−1
−  -0,186*** -0,283** -0,212*** -0,181 -0,175*** -0,549*** -0,067 -0,017 -0,305*** 0,077 

Obs 604 180 604 180 604 180 604 180 604 180 

R² 0,364 0,590 0,403 0,589 0,399 0,408 0,650 0,599 0,525 0,741 

*** p-valor < 0,01; ** p-valor < 0,05; * p-valor < 0,10 
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visando detectar ATP. Os resultados estão dispostos na Tabela 13 e sua análise considera 

um nível de significância de 10%. 

 

Tabela 13: Testes de assimetria de magnitude e de velocidade entre a distribuição e a 

revenda 

Período Região 𝜷𝟎
+ = 𝜷𝟎

− ∑ 𝜷𝒋
+ =  ∑ 𝜷𝒋

− |𝝀+| = |𝝀−| 

2004-

2015 

CO 
F = 19,25 (0,00) 

Assimetria 

F = 2,75 (0,0976) 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

NE 
F = 0,04 (0,8415) 

Simetria 

F = 0,04 (0,8415) 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

NO 
F = 8,05 (0,047) 

Assimetria 

F = 1,91 (0,1675) 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

SE 
F = 28,12 (0,00) 

Assimetria 

F = 5,36 (0,0210) 

Assimetria 

n/a 

Simetria 

SU 
F = 13,57 (0,00) 

Assimetria 

F = 2,37 (0,1240) 

Simetria 

n/a 

Assimetria 

2016-

2019 

CO 
n/a 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

F = 0,82 (0,3658) 

Simetria 

NE 
F = 13,80 (0,00) 

Assimetria 

F = 13,80 (0,00) 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

NO 
F = 0,68 (0,4120) 

Simetria 

F = 0,18 (0,6734) 

Simetria 

F = 1,32 (0,2523) 

Simetria 

SE 
F = 8,70 (0,0036) 

Assimetria 

F = 11,79 (0,0007) 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

SU 
F = 41,85 (0,00) 

Assimetria 

F = 41,85 (0,00) 

Assimetria 

n/a 

Assimetria 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados dos Modelos de Correção de Erros 

Nota: n/a - não se aplica (Pelo menos um dos termos é estatisticamente igual a zero. Nos casos em que apenas 

um coeficiente é igual a zero, o ajuste é Assimetria; analogamente, quando ambos são nulos, tem-se simetria). 

 

No segmento de distribuição, nota-se uma grande presença de assimetrias de 

magnitude contemporânea (na mesma semana em que ocorrem os reajustes) nos dois 

períodos analisados, com exceção do Nordeste entre 2004 e 2015 e no Norte, entre 2016 

e 2019. Isso significa que no mesmo período de ocorrência de choques, as respostas 
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positivas e negativas dos preços da revenda são diferentes uma da outra. Vale ressaltar 

que, apesar dos testes contemporâneos não se aplicarem ao Centro-Oeste no período mais 

recente, destaca-se que apenas os coeficientes das variações positivas se mostraram 

estatisticamente significativos, o que permite concluir que ocorre assimetria de magnitude 

na região. 

Em se tratando dos impactos acumulados (após duas semanas do reajuste) no 

período caracterizado pela estabilidade de preços (2004-2015), as assimetrias de 

magnitude se dissiparam no Norte, no Nordeste e no Sul, uma vez que passadas semanas 

do choque, as respostas positiva e negativa dos preços da revenda foram iguais. Em 

contrapartida, após a adoção da Nova Estratégia da Petrobras (2016-2019), apenas na 

região Norte não há ocorrência de assimetrias de magnitude acumulada. Para o Nordeste, 

o Sudeste e o Sul, a transmissão assimétrica de preços é bastante expressiva, sendo sempre 

significativa a 1%. No caso do Centro-Oeste, este fenômeno também se manifesta, já que 

todos os coeficientes positivos são significativos, diferentemente dos coeficientes 

negativos. 

No que tange às assimetrias de velocidade, os resultados mostram que apenas no 

Sudeste a transmissão de preços era simétrica entre 2004 e 2015. Em outras palavras, 

nesta região, os choques de custos positivos e negativos eram repassados na mesma 

velocidade ao preço do produto. Neste mesmo período, para as demais regiões, choques 

negativos eram repassados ao preço do produto de maneira mais lenta que choques 

positivos, caracterizando a ocorrência de ATP. Esse tipo de assimetria é danoso ao 

consumidor, já que este não é beneficiado imediatamente em um cenário de queda de 

preços. 

Entre 2016 e 2019, as assimetrias de velocidade deixaram de ocorrer nas regiões 

Centro-Oeste e Norte. No entanto, nas demais regiões, os reajustes negativos na 

distribuição passaram a ser transmitidos de maneira mais rápida aos preços da bomba que 

os reajustes positivos (uma inversão da situação anterior). Esse é um cenário mais 

benéfico ao consumidor, já que as reduções de preços chegam mais rapidamente aos 

preços praticados pelos postos.  

Comparando os dois períodos, não houve alteração do número de regiões que 

apresentavam assimetrias de magnitude contemporânea, sendo quatro para ambos os 

casos (antes, apenas no Nordeste o ajuste era simétrico; depois, apenas na região Norte). 



103 
 

Contudo, os casos de transmissões assimétricas de magnitude acumulada dobraram após 

2016: antes, o fenômeno era observado em duas regiões (Centro Oeste e Sudeste), depois 

em quatro (todas, exceto Norte). Por sua vez, no que tange às assimetrias de velocidade, 

houve uma pequena redução com a nova metodologia de precificação da Petrobras. Antes, 

em quatro regiões era observado padrão assimétrico (todas, exceto Sudeste), enquanto 

hoje esse número foi reduzido para três (Nordeste, Sudeste e Sul).  

De modo geral, à transmissão de preço entre a distribuição e a revenda não mudou 

significativamente nos dois períodos analisados. Conforme pode ser notado no Gráfico 

11 (seção Dados e Estatísticas Descritivas) os preços praticados pelos distribuidores e 

pelos revendedores parecem seguir o mesmo padrão em ambos os períodos, o que 

corrobora com os resultados encontrados nos testes de hipóteses. 

 

3.3.4. Impactos das Assimetrias nos Consumidores 

 

 A fim de mensurar a perda de bem-estar promovida pela transmissão assimétrica 

de preço entre os elos de cadeia de comercialização da gasolina, foi calculado o custo da 

assimetria aos consumidores finais. Para isso, foram estimadas as equações (5), (6) e (7), 

utilizando médias de preços semanais para o Brasil, para os dois períodos de interesse, 

antes e após a adoção da Nova Estratégia de precificação da Petrobras. Em seguida, foram 

simulados dois choques de 1%, sendo um positivo e outro negativo, nos preços da 

distribuição para que fossem mensurados os impactos no preço da revenda ao longo do 

tempo. 

 O Gráfico 13, a seguir, ilustra os custos decorrentes das assimetrias para os 

consumidores nos dois períodos, construído através da equação (11). 
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Gráfico 13: Custo da assimetria aos consumidores  

 

Fonte: Elaboração própria. Nota: t, em semanas 

 

 Entre 2004 e 2015, choques positivos e negativos de 1% nos preços na distribuição 

ocasionavam variações na revenda de +1,5% (efeito foguete) e -0,99%, respectivamente, 

na mesma semana. Assim, o custo contemporâneo (t = 0) ao consumidor final era de 

0,51%, já que este arcava com 0,50% a mais do que deveria nos casos de aumento de 

preços, e não se beneficiava de 0,01% nas reduções. Nesse contexto de estabilidade de 

preços na refinaria, eram necessárias três semanas para que os impactos acumulados 

positivo e negativo se igualassem em valores absolutos. Em t = 1, a perda chegava a 

0,53% e, em t = 2, havia uma redução para 0,19%. A partir da terceira semana após os 

choques, as perdas se dissipavam. 

 O cenário se altera marginalmente após a adoção do alinhamento internacional de 

curto prazo. A partir de 2016, elevações e reduções de preços da distribuição, na 

magnitude de 1%, ocasionavam variações de +1,01% e -0,52% (efeito pena), 

respectivamente, nos preços da gasolina pago pelos consumidores. Portanto, a perda para 

os consumidores passou para 0,49%. Passada uma semana do reajuste, a perda por parte 

dos consumidores era de 0,41%. No que tange ao tempo necessário para que os choques 

positivos e negativos de custos se igualassem em valores absolutos, este reduziu-se para 

duas semanas. 

0,51% 0,53%

0,19%

0,49%

0,41%
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Em se tratando de magnitude, o efeito “foguete” teve uma grande redução, atingia 

um patamar de 1,50% no primeiro momento, posteriormente, chegou a 1,01%. Em 

contrapartida, o efeito “pena” se mostrou mais significativo no segundo momento: antes, 

os consumidores viam seus preços reduzirem-se 0,99%; hoje, essa redução é 0,52%. Em 

termos líquidos, a redução no efeito “foguete” se relevou maior que o aumento no efeito 

“pena”. Por fim, em termos de velocidade, observa-se que após 2016, o período em que 

os consumidores incorrem nos custos da assimetria diminui em uma semana, já que antes 

elas desapareciam após 3 semanas e depois, após 2. 

Por fim, é possível construir um cenário hipotético para mensurar, em termos 

monetários, as perdas dos consumidores decorrentes de ATP. O ponto de partida é um 

consumidor que roda 15.000 km por ano e cujo carro apresenta um consumo de 10 km 

rodados por cada litro de gasolina. Assim, em uma semana, o motorista percorre 

aproximadamente 288 km e utiliza 28,8 litros de gasolina. Supondo que o preço do litro 

de gasolina no posto seja de R$ 4,80, o gasto semanal com combustível desse consumidor 

é de R$ 138,24. 

Assim, utilizando os parâmetros de repasse estimados no período 2016-2019, após 

a adoção da nova estratégia de preços da Petrobras, é possível calcular em termos 

monetários o impacto nos gastos do consumidor da adoção da Nova Estratégia de 

precificação da Petrobras. Entre 2004 e 2015, caso ocorresse um choque de 1% nos preços 

da gasolina, o custo da assimetria para um consumidor de referência seria de R$ 1,70; se 

o choque fosse de 5%, as perdas seriam de R$ 8,50. No segundo período (2016-2019), 

um choque em 1% no preço da gasolina acarreta um custo de R$ 1,24 para os 

consumidores; um choque de 5%, por sua vez, levaria a uma perda de R$ 6,22. Assim, 

com a alteração da estratégia de precificação da Petrobras, o custo da assimetria para um 

consumidor de referência quando o preço sobe 5% na distribuição reduziu em R$ 2,28. 

Portanto, em termos percentuais, com o alinhamento de preços das refinarias da Petrobras 

ao mercado internacional, as perdas monetárias dos consumidores sofreram uma redução 

de aproximadamente 26%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho buscou detalhar o processo de transmissão dos preços da 

gasolina em toda sua cadeia produtiva - da refinaria até a bomba dos postos de 

abastecimento. Também buscou comparar dois períodos distintos, sendo o primeiro (2004 

e 2015) marcado por uma estratégia do governo em utilizar os preços dos combustíveis 

praticados pela Petrobras para evitar inflação, e o segundo, iniciado em 2016, marcado 

pelo alinhamento internacional de curto prazo. Também foi analisado o papel do preço 

do etanol anidro na formação do preço da gasolina.  

  No Capítulo 1 foram destacadas as mudanças pelas quais o mercado brasileiro de 

gasolina passou desde a década de 1990 até sua configuração atual, com foco na 

competição. A partir da criação da Agência Nacional do Petróleo, o mercado foi 

impactado por medidas que visavam promover pressões competitivas em todas as 

atividades da cadeia produtiva. Apesar dos esforços do agente regulador, ainda hoje não 

se nota uma competição. No caso do refino, há o monopólio de facto da Petrobras; na 

distribuição, o oligopólio da BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen; na revenda – embora 

não seja tão concentrada – ainda existem contratos de exclusividade. Não obstante, o fato 

de a gasolina ser um bem homogêneo confere aos postos revendedores uma maior 

facilidade para coordenação de preços. 

 Também ficou destacada a relevante participação do etanol anidro e dos impostos 

federais e estaduais nos custos finais da gasolina ao consumidor. Em média, essas 

participações são de 14%, 15% e 29%, respectivamente. Assim, 58% dos custos da 

gasolina provém dessas fontes. Comparando o preço da gasolina brasileira com alguns 

países, nota-se que o produto nacional não é tão caro em relação ao resto do mundo: de 

61 países analisados, em 43 deles o preço da gasolina é mais alto que no Brasil. Por outro 

lado, ao se analisar outros critérios econômicos, como renda anual e parcela de salário 

diário para a compra de um litro de gasolina, o caso brasileiro é bastante desfavorável e 

o país se posiciona nas últimas colocações do mesmo grupo. 

 Em seguida, no Capítulo 2, buscou-se apontar as principais causas para a 

ocorrência de ATP. Destaca-se o consenso da literatura em apontar a concorrência 

imperfeita como principal fonte causadora do fenômeno. Nesse sentido, é levantada a 

hipótese de que a configuração do mercado brasileiro de gasolina é propícia à ocorrência 
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de ATP, sobretudo aos efeitos “pena” e “foguete”. Também foram destacadas duas 

potenciais fontes de assimetrias particulares ao caso brasileiro: o mandato de adição 

obrigatória de etanol anidro à gasolina e a estrutura tributária. 

 Por último, no Capítulo 3, foram feitas análises empíricas que buscassem 

evidenciar a ocorrência de ATP nas macrorregiões brasileiras. Como resultado, foi 

detectada a presença de assimetrias na transmissão de preços em todas as atividades e 

períodos analisados, em quase todas as macrorregiões. Contudo, os resultados diferem 

para os dois períodos analisados. De um modo geral, após o alinhamento de preços da 

Petrobras ao mercado internacional (2016-2019), a ocorrência de assimetrias diminuiu. 

No que tange ao papel dos preços do etanol, por outro lado, estes tiveram maior papel na 

geração de assimetrias no período entre 2016-2019. Tendo em vista que os custos da 

gasolina na refinaria são mais expressivos que os custos do etanol na formação dos preços 

pagos pelos consumidores, o saldo final resultante é um pouco mais favorável aos 

consumidores nas cinco macrorregiões no período atual.  

 Antes de 2016, o efeito “foguete” prevalecia; após a Nova Estratégia de 

precificação da Petrobras, a predominância foi do efeito “pena”. Apesar de haver 

assimetrias nos dois períodos, a redução do “foguete” foi maior que o crescimento da 

“pena”. Se antes os consumidores incorriam em perdas de bem-estar social por três 

semanas, após 2016, esse tempo foi reduzido para duas semanas. Na construção de um 

cenário hipotético criado, em termos monetários, o custo da assimetria para um 

consumidor de referência se reduziu de R$ 8,50 para R$ 6,22. Neste cenário, o 

consumidor deixou de perder R$ 2,28 em relação ao primeiro período. Em outras 

palavras, as assimetrias foram mitigadas em aproximadamente 26%. 

 Os resultados encontrados levantaram alguns questionamentos sobre o futuro 

próximo do mercado de derivados no Brasil. O principal deles se refere ao acordo 

celebrado entre CADE e Petrobras para a venda de 50% da capacidade de refino da estatal 

ao setor privado. Tendo em vista que o parque de refino brasileiro foi montado de modo 

que não haja concorrência entre as refinarias (monopólios regionais), a transferência do 

controle do refino ao setor privado seria realmente benéfica? Ou haveria espaço para os 

custos decorrentes das assimetrias, para os consumidores finais, aumentar? 

 Por fim, é importante destacar as limitações deste trabalho. O modelo não se 

ajustou bem aos dados para estudar o processo de transmissão de preços entre o mercado 
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internacional de petróleo e a refinaria. Para estudar esse elo, é importante uma análise 

micro e, ao invés de trabalhar com os preços médios da gasolina por macrorregião, é 

necessário fazer um estudo por pontos de comercialização da Petrobras – portos e 

refinarias. Assim como é relevante levar em consideração outras variáveis que 

influenciam o preço praticado pela Petrobras, tais com o custo de internalização e o preço 

praticado pelos importadores concorrentes. A inadequação do ajuste também pode ter 

causa nas próprias variáveis utilizadas. Levando em conta a grande volatilidade do 

câmbio e do preço do petróleo Brent no período, as estimações podem não ter se mostrado 

tão precisas. 

Também constitui uma limitação o fato de a análise ser por macrorregião e não 

por unidade da federação, o que impede a inserção de uma variável que capte a diferença 

entre as diferentes alíquotas de ICMS praticadas pelos Estados. Como visto, os impostos 

são parcela expressiva dos custos da gasolina. Portanto, a estrutura tributária é uma 

potencial fonte de assimetria e merece ser estudada com maiores detalhes. 

 Um outro aspecto que pode ser incluído na agenda de pesquisa é a implementação 

de mecanismos regulatórios que mitiguem a ocorrência de assimetrias. Dentre eles, 

destaca-se a discussão da criação de um fundo de estabilização ou imposto flutuante. 

Outra alternativa pode ser a criação de uma plataforma de amplo alcance para divulgar 

em tempo real os preços praticados pelos postos. Essa alternativa, inclusive, já foi 

implementada na Alemanha e se provou exitosa, mitigando os efeitos “foguete” e “pena”, 

conforme destacado nos estudos de Dewenter et al (2016) e Frondel et al (2019). Ressalta-

se que a ANP já estuda esse tipo de mecanismo no Brasil e o aplicativo “ANP no Posto” 

deve ser gradualmente implementado no país no próximo ano. 
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ANEXO 

1. Testes de Estacionariedade (ADF) – H0: a série não é estacionária 

Considerado um nível de significância de 5% 

p-valor 2004-2015 2016-2019 

CO NE NO SE SU CO NE NO SE SU 

ln_pet - - - - - 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

D.ln_pet - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ln_cam - - - - - 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

D.ln_cam - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ln_ref 0,88 0,75 0,68 0,83 0,83 0,73 0,70 0,73 0,75 0,69 

D.ln_ref 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ln_dist 0,71 0,86 0,98 0,83 0,84 0,75 0,86 0,85 0,84 0,76 

D.ln_dist 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ln_eta 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

D.ln_eta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ln_rev 0,63 0,78 0,94 0,75 0,77 0,24 0,78 0,75 0,78 0,64 

D.ln_rev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2. Testes de Cointegração – Estacionariedade (ADF) dos resíduos da regressão 

H0: resíduos da regressão não são estacionários 

Considerado um nível de significância de 5% 

p-valor 2004-2015 2016-2019 

CO NE NO SE SU CO NE NO SE SU 

Equação (1) 0,12 0,05 0,05 0,08 0,07 0,03 0,02 0,00 0,05 0,05 

Equação (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Equação (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


