
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

1 

 

Ações para Melhoria na Qualidade dos Dados sobre Combustíveis disponibilizados 

pela ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
 

Márcio de Abreu Pinheiro – Nova Iguaçu – marcioap1@gmail.com – UFF/ICHS 

 

Resumo 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP - possui, dentre suas 

atribuições, a de realizar o acompanhamento do mercado de combustíveis, divulgando dados 

estatísticos, boletins e estudos técnicos para a sociedade. Neste âmbito, diversos dados sobre o 

segmento são divulgados pela agência, como, por exemplo, a comercialização dos agentes 

econômicos, possibilitando o acompanhamento do suprimento do mercado e da previsão da 

demanda. O objetivo do presente trabalho é apresentar as ações adotadas pela agência para 

garantir a qualidade na divulgação dos dados oficiais sobre o setor. Tais ações incluem a 

realização de atividades de fiscalização e auditorias periódicas sobre os dados prévios obtidos 

do mercado. É imprescindível que os dados disponibilizados pela agência ao mercado e à 

sociedade sejam confiáveis e reflitam a realidade. As ações aqui retratadas mostraram-se 

eficazes para a consecução desse objetivo. 
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1 - Introdução 

 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – é a 

autarquia federal responsável pela regulação das atividades inerentes à indústria do petróleo. 

Além das suas funções regulatórias e de fiscalização, a ANP possui outras atribuições tais 

como: elaborar estudos, divulgar estatísticas oficiais, disponibilizar dados para o público 

externo, gerir bancos de dados com o acervo de informações técnicas e/ou dados brutos sobre 

o setor de petróleo e derivados, subsidiar outros órgãos governamentais, dentre outras. 

Em vista da existência desse conjunto de incumbências relacionadas à gestão de dados 

e da informação, percebe-se que cabe à ANP zelar pela confiabilidade e precisão dos dados 

sob sua responsabilidade. Este trabalho relaciona-se diretamente com esse contexto, 

abrangendo a divulgação de dados sobre o abastecimento nacional de combustíveis e de 

demais produtos derivados de petróleo. 

Objetiva-se, com o presente Relatório Técnico, descrever as ações postas em curso 

para o aprimoramento da qualidade dos dados recebidos do mercado e geridos pela agência 

para, dessa forma, garantir a confiabilidade dos dados estatísticos do setor de combustíveis 

disponibilizados para toda a sociedade. 

Dentre as ações mencionadas, encontra-se a realização de um plano de auditorias 

periódicas sobre os dados para a identificação de divergências, bem como o acompanhamento 

da evolução de sua qualidade por meio de indicadores de desempenho. 

O trabalho apresenta os fundamentos do Direito Administrativo que legitimam as 

medidas adotadas, conforme ensinamentos de Knoplock, Paulo e Alexandrino, entre outros, 

bem como contextualiza a atual presença das agências reguladoras na economia. Aborda, 

além disso, os temas de auditorias e de indicadores de desempenho, com base em Wanderley 

e Uchoa, essenciais para o desenvolvimento do plano de ação proposto. 
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Justifica-se a elaboração do presente estudo em vista da relevância que os dados e as 

informações em questão possuem tanto para o governo quanto para o público externo. Sua 

confiabilidade é fundamental para o acompanhamento do mercado e, consequentemente, para 

a manutenção da autonomia energética do país e para o adequado funcionamento deste setor 

da economia. 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

A ANP é a agência reguladora do setor de petróleo e derivados. Foi criada em agosto 

de 1997, com a promulgação da Lei 9.478, a chamada Lei do Petróleo. É uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME e é responsável pela execução das 

políticas nacionais para o setor de petróleo e seus derivados. 

De acordo com o caput do art. 8º da Lei do Petróleo, compete à ANP promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. 

Por regular e fiscalizar toda a cadeia da indústria do petróleo, diz-se que a atividade da 

ANP vai “do poço ao posto”. Dois termos são utilizados para classificar as atividades 

existentes nessa indústria: o upstream e o downstream. 

O upstream cuida da exploração e da produção de petróleo. Contrapõe-se ao 

downstream, que engloba as atividades de refino, armazenagem, transporte, transferência, 

importação, exportação, distribuição, comercialização e revenda dos derivados de petróleo. A 

atividade regulatória da ANP abrange também o gás natural e os biocombustíveis. 

O Regimento Interno da ANP – Portaria ANP nº 69/2011 – define as atribuições das 

diversas superintendências da agência. No que tange à distribuição e ao abastecimento de 

combustíveis, as incumbências relacionadas a este segmento da indústria estão a cargo da 

Superintendência de Abastecimento – SAB. 

A SAB, portanto, faz parte do conjunto de superintendências que cuidam das 

atividades relacionadas ao downstream. 

Dentre as atribuições que cabem à SAB, destacam-se algumas que se relacionam com 

o tema do presente Relatório Técnico, como, por exemplo, gerir as informações relativas à 

movimentação de produtos, atender a solicitação de informações emanadas por órgãos 

públicos afetos à sua área de competência e fornecer subsídios, estudos e proposições à 

Diretoria Colegiada da agência. 

Percebe-se que a qualidade das informações gerenciadas pela superintendência é ponto 

crucial para o efetivo cumprimento das obrigações mencionadas. Para que as atividades 

mencionadas sejam realizadas a contento, é de fundamental importância ter um banco de 

dados de qualidade. Isso é reflexo de obter dados fidedignos dos agentes econômicos que 

atuam nesse setor. 

É imperioso que se tenha em mente que o envio mensal das informações de 

movimentação e comercialização pelos agentes econômicos regulados é uma imposição 

regulatória, conforme estabelecido pelo art. 1º da Resolução ANP nº 17/2004. 

Importante destacar que o banco de dados utilizado pelas superintendências da ANP 

relacionadas ao downstream é acessado por meio do sistema SIMP – Sistema de 

Movimentação de Produtos. O banco de dados gerido pelo sistema SIMP armazena as 

informações de cadastro dos agentes e de movimentação mensal dos agentes. 
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Ao longo dos últimos anos, verificou-se, entretanto, que a qualidade dos dados 

existente no banco de dados do SIMP não estava em um patamar satisfatório. Foi identificado, 

como consequência, que tal fato impactava no cumprimento das atribuições da 

superintendência. Detectou-se, portanto, um problema organizacional que carecia da maior 

atenção possível, sob o risco de trazer prejuízos para a sociedade, para o mercado e para a 

própria agência reguladora. 

A experiência com o sistema mostrou a existência de uma série de inconsistências, 

indicando que os dados de movimentação enviados pelos agentes econômicos não estavam 

com um nível de confiabilidade adequado. Identificou-se, primeiramente, um considerável 

número de agentes econômicos inadimplentes com a obrigação do envio mensal dos seus 

dados de movimentação. Identificou-se, ainda, inconsistências entre os números (volumes 

comercializados) declarados entre um agente e outro. 

O problema organizacional identificado poderia ter enorme impacto no público 

externo caso não fosse solucionado ou se agravasse, o que exigia o quanto antes sua solução. 

A divulgação dos dados oficiais sobre o setor tem significativa relevância para a sociedade e 

para o próprio governo, e a divulgação de dados incompletos ou incorretos poderia trazer 

consequências negativas. 

O impacto mencionado é relevante vez que diversos agentes e entidades fazem uso dos 

dados sobre o setor de combustíveis divulgados pela ANP. Por exemplo, tais dados permitem 

à sociedade e a outros órgãos a realização de estudos sobre o mercado. Permitem, ainda, aos 

agentes econômicos do setor, a avaliação das condições do mercado para tomar decisões 

sobre investimentos. 

Além disso, a consolidação desses dados pela ANP subsidia o Tribunal de Contas da 

União - TCU - na repartição dos recursos oriundos da arrecadação da CIDE - Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico Incidente sobre as Operações realizadas com 

Combustíveis, conforme regra do inciso II, § 2º, do art. 1º-A, da Lei 10.866/2004. 

Tais consolidações subsidiam, ainda, o Ministério de Minas e Energia - MME - na 

definição de políticas públicas para o setor, as quais buscam a segurança energética do país. 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, empresa pública vinculada ao MME, 

realiza estudos e projeções sobre a matriz energética do Brasil e elabora o balanço energético 

nacional. Para isso, utiliza os dados oficiais da ANP para determinação da energia proveniente 

do petróleo. 

As diversas Secretarias de Fazenda estaduais - SEFAZ - também utilizam os dados 

disponibilizados pela ANP no cumprimento de suas atribuições. 

Por fim, a ANP, com base nesses dados, realiza estudos sobre fluxos logísticos, realiza 

projeções de demanda, divulga boletins, realiza seminários, elabora notas técnicas de âmbito 

interno, atende demandas externas de dados, dentre outras atividades. 

Evidencia-se, assim, que diversos órgãos ou entes dependem das informações da ANP 

para a realização de suas atividades. Ademais, as atividades internas que dependem desses 

dados são inúmeras, fruto das incumbências existentes em seu regimento interno. Ou seja, a 

própria ANP depende, em última análise, da qualidade dos dados sobre o mercado de 

combustíveis para o cumprimento de suas obrigações. 

Face a essa realidade, garantir a confiabilidade dos dados disponíveis no banco de 

dados do SIMP era uma necessidade. Assim, o problema da qualidade insatisfatória dos dados 

foi definido como prioritário pela superintendência. 
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3 – Referencial Teórico 

 

3.1 – A Criação das Agências Reguladoras e suas Características 

 

Em meados da década de 90, em um contexto de reforma do Estado, inicia-se o 

processo de criação das agências reguladoras no Brasil. As primeiras agências reguladoras 

criadas, a partir de 1996, relacionam-se com os setores de infraestrutura. Isso se deu em vista 

do processo de privatizações em curso e da quebra do monopólio estatal em diversos setores, 

tais como o de energia elétrica, o de telecomunicações e o de petróleo. A ANP faz parte da 

primeira geração de agências reguladoras (MARTINS, 2010, p. 8). 

Os altos investimentos necessários nesses setores não mais podiam ser realizados pelo 

Estado e a possibilidade de operação de mais de uma empresa em oposição ao modelo de 

monopólio natural até então estabelecido foram justificativas para a presença na economia de 

órgãos reguladores, independentes e estáveis, necessários para dar credibilidade ao novo 

modelo de atuação do Estado na economia proposto pelo governo. (MARTINS, 2010, p. 9). 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, entes cuja principal 

finalidade é regular as atividades empreendidas pela iniciativa privada em determinada área 

de atuação. Por serem entidades em regime especial, possuem maior flexibilidade em relação 

ao Poder Executivo. Devem agir sob critérios eminentemente técnicos, sem se sujeitar às 

ingerências políticas, para, dessa forma, garantir a sustentabilidade e a continuidade dos 

serviços públicos prestados pelas empresas privadas e para defender os interesses dos 

consumidores e da coletividade (KNOPLOCK, 2009, p. 62). 

De acordo com a doutrina do Direito Administrativo, as agências reguladoras possuem 

em comum algumas prerrogativas que garantem uma atuação técnica e imparcial e que visam 

a protegê-las de interesses políticos escusos. 

As principais características estruturais presentes nas agências reguladoras são: 

i) mandato fixo para seus dirigentes, com prazo definido em lei; ii) nomeação de dirigentes 

pelo Presidente da República validada por sabatina no Senado Federal; iii) soberania nas 

decisões, com independência em relação ao Poder Executivo, produzindo coisa julgada 

administrativa; iv) atribuições voltadas para a defesa da concorrência; v) procedimentos de 

transparência, tais como audiências públicas e consultas públicas; vi) poder normativo, para a 

edição de normas com poder regulamentar, sobretudo de caráter técnico, mas sempre 

delimitadas pela Lei; vii) poder decisório, para apreciar litígios em matérias técnicas e decidir 

em nível administrativo; e viii) poder de polícia, para fiscalizar e aplicar penalidade e sanções. 

Esses atributos são essenciais para garantir a autonomia administrativa, financeira e 

técnica das agências reguladoras. É a autonomia destes entes que vai garantir o agir com 

independência, regulando e coordenando o mercado de forma técnica, as caracterizando como 

uma entidade do Estado, e não de determinado governo. A importância da autonomia vai 

além. O poder normativo conferido às agências reguladoras é reflexo de sua autonomia 

técnica e especialização, de forma a proporcionar o atendimento dos anseios da população 

pela melhor prestação dos serviços públicos (BATISTA JÚNIOR, 2014). 

Assim, cabe às agências reguladoras, como entes de direito público imparciais em sua 

atuação, mediar os interesses diversos em dado setor da economia. 

A existência das agências reguladoras se justifica por ser obrigação do Estado garantir 

a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos. Tal incumbência está esculpida no 
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art. 175 de nossa Carta Magna. Quando dispõe que ao Poder Público cabe a prestação dos 

serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, depreende-se que, ao 

optar por não atuar diretamente na atividade econômica, delegando funções sob sua 

responsabilidade, cabe ao Estado controlar e regular como tais atividades são desenvolvidas 

pela iniciativa privada. 

Para Justen Filho (2002, p. 27, apud DIAS, 2010, p. 16), as agências reguladoras são 

fruto de um Estado regulador, de um paradigma que concilia liberalismo com 

intervencionismo. Conforme resume Dias (2010, p. 16), o Estado regulador: 

 
[...] explora diretamente somente atividades econômicas essenciais a garantir a 

soberania nacional e a manutenção das atividades precípuas do Estado. As demais, 

este cria políticas de regulação para privatizar e conceder ao particular explorar a 

atividade econômica, visando lucro, mas sob controle e fiscalização do Estado. 

Dessa forma, garante-se a universalização e suficiência do acesso aos bens e 

serviços públicos a custos módicos para a população em geral, com a finalidade 

deste modelo de Estado atingir seu fim último que é o bem-estar e a justiça social. 

 

No caso da ANP, agência reguladora em foco no presente estudo, a atividade 

reguladora não se refere à prestação de serviços públicos propriamente ditos, mas sim às 

atividades econômicas da indústria do petróleo e da produção de biocombustíveis, inclusive à 

obrigação de garantir o abastecimento de combustíveis em todo o território nacional. 

 

3.2 – O Poder de Polícia e a Atividade de Fiscalização 

 

Em sua essência, o poder de polícia legitima a interferência do Poder Público na esfera 

privada, restringindo direitos e criando obrigações em prol da coletividade. O fundamento 

dessa prerrogativa é o interesse público, consubstanciado pelo princípio geral da supremacia 

do interesse público sobre o interesse privado (KNOPLOCK, 2009, p. 107). 

Além disso, como citam Paulo e Alexandrino (2009, p. 947), "a fiscalização é exercida 

no âmbito do poder de polícia, exercido pelos mais diversos órgãos e entidades de todas as 

esferas da federação". 

O poder de polícia, portanto, é o fundamento para as ações de fiscalização realizadas 

em âmbito administrativo pela ANP, as quais buscam adequar o comportamento dos agentes 

econômicos à regulação pertinente ao setor. 

Segundo os autores mencionados, as agências reguladoras, além das incumbências 

regulatórias, que irão delinear o marco regulatório de cada setor econômico, atuam intervindo 

na economia com medidas concretas, tais como: exigência de formação de estoques 

reguladores para controle de abastecimento, atividades administrativas de fiscalização e 

repressão às infrações administrativas (PAULO; ALEXANDRINO, 2009, p. 946). Os 

exemplos transcritos, trazidos pelos autores citados, ilustram atividades existentes na 

Superintendência de Abastecimento da ANP. 

Conforme preceitua Di Pietro (2003, p. 406, apud FEITOSA, 2011), "quanto às 

agências que atuam no exercício do poder de polícia, as atribuições são aquelas inerentes a 

esse poder, tais como as de normatizar a atividade (nos limites legais), fiscalizar o 

cumprimento das normas, aplicar sanções". 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

6 

 

Vislumbra-se ainda que a interferência estatal no domínio privado por meio da 

regulação pode recair sobre vários aspectos, dentre eles sobre o comportamento dos agentes 

econômicos, desde que a justificativa para essa intervenção seja a busca de finalidades 

públicas (MARQUES NETO, 2014). 

Sob esse entendimento, a ANP, no uso de seu poder normativo, tem competência para 

exigir dos agentes econômicos regulados, por meio de imposição regulatória, o envio dos 

dados e registros mensais sobre suas operações. Isso possibilitará a ANP compartilhar com 

toda a sociedade as estatísticas e o conhecimento adquirido sobre o setor. 

Por fim, destaca-se que a fiscalização é uma das principais atividades da ANP, e esta 

pode se dar em âmbito externo ou interno. Em ambos os casos, ocorrerá verificação de 

práticas destoantes da ordem regulatória vigente e, se necessária, a aplicação de penalidades. 

Quando se dá em âmbito interno, as atividades de fiscalização são realizadas, em geral, com 

base nos dados existentes no banco de dados do SIMP, por meio de auditorias. 

 

3.3 – Auditorias 

 

Embora o conceito de auditoria nos remeta, em um primeiro momento, ao controle 

contábil e financeiro, a atividade de auditoria pode ser desenvolvida sob outros prismas. 

Cruz (2012, p. 150) destaca que a atividade de auditoria pode ter por objetivo o 

"exame e verificação de sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas entradas, dados 

e informações de saída, com vistas a opinar sobre a verificação do cumprimento da legislação 

pertinente". 

Nesse sentido mais abrangente destacamos a existência das auditorias do tipo 

operacional, as quais são auditorias administrativas que visam a avaliar os procedimentos 

existentes em um processo operacional, quanto a sua qualidade e a quanto a sua efetividade 

(WANDERLEY, 2011, p. 329). 

De acordo com Wanderley (2011, p. 331), esse tipo de auditoria possui, como fonte de 

critérios, indicadores, comparações, experiências ou conhecimentos técnicos, e, além disso, 

"deve dispor de uma ampla variedade de métodos de investigação e avaliação, atuando desde 

uma base de conhecimento muito distinta da tradicional auditoria de conformidade". 

Assim, temos que o termo auditoria deve ser entendido aqui em seu sentido mais 

amplo, já que as ações a serem propostas sob essa denominação referem-se aos diversos 

métodos para aferir a qualidade das informações existentes, tais como o cruzamento de dados 

e a confrontação com o arcabouço regulatório existente. 

 

3.4 – Indicadores de Desempenho 

 

De acordo com Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009, apud UCHOA, 2013, p. 7): 

 
O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de 

significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes 

dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico 

que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. 

 

Os indicadores são uma forma de confirmar se as estratégias adotadas para o alcance 

dos objetivos estão adequadas ou se é necessário realizar intervenções (UCHOA, 2013, p. 8). 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

7 

 

Logo, as ações adotadas, objetivando a melhoria na qualidade dos dados prévios sobre 

o mercado de combustíveis, devem ser acompanhadas periodicamente, para que se verifique 

qual foi o progresso obtido. 

Na administração pública é comum o uso de indicadores para o acompanhamento de 

projetos, atividades, processos, políticas públicas, etc. É preciso avaliá-los durante e após sua 

execução, para se verificar a eficácia das medidas propostas, dentro das particularidades 

existentes no caso concreto (UCHOA, 2013, p. 9). 

No contexto em estudo, os resultados das auditorias realizadas possuem dupla função, 

quais sejam: a) possibilitam identificar as inconsistências e os agentes responsáveis por elas, 

indicando, assim, os pontos a serem tratados; e b) possibilitam acompanhar a evolução das 

divergências ao longo do tempo. 

Os resultados das auditorias servem, portanto, como indicadores de desempenho para 

avaliar se as inconsistências estão, de fato, sendo minimizadas, para, assim, alcançar a solução 

para o problema organizacional. 

 

4 – Plano de Ação 

 

4.1 - A Elaboração do Plano 

 

Em vista do problema organizacional identificado, a SAB passou a debater e a avaliar 

o caso em suas reuniões de gestão interna. O fato de os agentes não estarem completamente 

regulares quanto ao envio dos dados e quanto à veracidade destes implicava, também, em 

estarem infringindo as normas e resoluções da ANP. O problema deveria ser solucionado, do 

contrário haveria prejuízo para a sociedade, pois a divulgação dos dados oficiais de mercado 

do setor de combustíveis pela ANP tem enorme impacto nos que dele se utilizam. 

Os dados recebidos pela ANP dos agentes de mercado precisam ser validados e 

consolidados pela SAB antes da sua disponibilização para a sociedade. Assim, o indício de 

existência de divergências relevantes nos dados prévios motivou a equipe da SAB a levantar e 

avaliar alternativas para a solução do problema. 

Ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2013 e de janeiro e fevereiro de 

2014, os servidores da SAB investigaram os possíveis tipos de erros existentes nos dados de 

mercado e identificaram os mais recorrentes. Esse tipo de investigação se dá com a extração 

dos dados, por meio do SIMP, para planilhas eletrônicas, onde será possível a manipulação e 

o cruzamento de informações. É um trabalho de análise extenso, tendo em vista a quantidade 

de agentes e de entradas por agente econômico no sistema. Para cada um dos motivos de 

divergência, padronizou-se um modelo de auditoria a ser aplicado, capaz de revelar as 

discrepâncias mais significativas. 

Discutiu-se, ainda, as medidas ao alcance da equipe para serem aplicadas junto aos 

agentes econômicos, com vistas a melhorar o nível da adimplência e a qualidade da 

informação prestada à agência. A solução para o problema levantado perpassava por atuar 

junto aos agentes econômicos regulados do setor. Aproximar-se do mercado regulado pela 

ANP seria necessário, divulgando e esclarecendo o regramento existente e expondo os tópicos 

que seriam avaliados e auditados. Se necessário, os agentes econômicos deveriam ser 

intimados a corrigir os erros e as inconsistências apontados. Ou seja, para obter informações 

fidedignas seria necessária a adequação dos agentes, voluntariamente ou coercitivamente. 
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Decidiu-se, por fim, criar um cronograma de auditorias, a serem realizadas 

mensalmente, e que alimentariam um conjunto de indicadores de desempenho, cruciais para o 

acompanhamento da evolução da qualidade dos dados. Esses indicadores seriam um "guia" ou 

um "termômetro" para avaliar a eficácia das ações de cobrança em implantação.  

Destaca-se que a existência de servidores na SAB com experiência em administração e 

gestão da qualidade foi fundamental para a implantação de todo o plano. Optou-se, por 

exemplo, por expor o acompanhamento dos indicadores de desempenho, alimentados com os 

resultados das auditorias, em um quadro, seguindo-se ao modelo conhecido como Gestão à 

Vista. Buscou-se, ainda, dar autonomia e reconhecimento pelo trabalho aos servidores, para 

que eles se mantivessem motivados no prosseguimento do trabalho. 

Por ser prerrogativa da ANP o exercício do poder de polícia e tendo em vista o suporte 

no arcabouço regulatório vigente, definiu-se, por fim, implantar uma série de medidas 

objetivando a melhoria na qualidade dos dados sobre o mercado de combustíveis. Salienta-se 

que a implantação das medidas se dá balizando-se sempre nos princípios do Direito 

Administrativo, tais como o da legalidade, o da razoabilidade e o da supremacia do interesse 

público sobre o privado.  

 

4.2 - A Implantação do Plano 

 

A equipe da SAB construiu uma proposta de intervenção para o problema composta de 

medidas como: a) cobrança dos agentes regulados para garantia da adimplência no envio dos 

dados; b) realização de auditorias periódicas para acompanhar a evolução das inconsistências; 

c) cobrança dos agentes quanto ao envio das chaves de acesso às notas fiscais eletrônicas nas 

operações comerciais; e d) conscientização dos agentes regulados. 

A seguir serão brevemente descritas as ações adotadas. 

 

4.2.1 - Cobrança da Adimplência no Envio dos Dados 

 

A fim de estimular o atendimento, por todos os agentes, da obrigação de enviar seus 

dados de movimentação mensalmente, procedeu-se a uma campanha para divulgação da 

norma em questão e para a conscientização quanto à importância do seu correto cumprimento. 

Verificou-se, em cada segmento do mercado de combustíveis, o percentual de adimplência no 

envio dos dados realizado via sistema SIMP e estipulou-se a forma de comunicação mais 

adequada para cada caso. 

A comunicação com os agentes econômicos ocorreu por meio de: a) divulgação de 

comunicado no sítio da ANP na internet; b) envio de comunicados por e-mail; c) contato com 

sindicatos; d) contato telefônico com os agentes ou com seus representantes legais; etc. 

Esse trabalho teve um caráter pedagógico, incentivando os agentes a adequarem-se ao 

exigido pela resolução e familiarizando os agentes, sejam de grande ou de pequeno porte, com 

o sistema institucional da agência, o SIMP, e permitindo a existência de um canal de contato 

com seu órgão regulador. 

Em um segundo momento, aos agentes que não atenderam as solicitações da SAB, foi 

expedida uma série de Documentos de Fiscalização - documentos que notificam o agente, 

formalmente, a cumprir uma determinação da ANP, sob pena de lavratura de auto de infração. 
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Isso se justifica, pois, por ser detentora de poder de polícia, a ANP tem a prerrogativa de 

aplicar penalidades àqueles que não se submetem às suas normas. 

Destaca-se que o trabalho de cobrança da adimplência é contínuo, ou seja, ele não se 

encerra. Evita-se, assim, o eventual descumprimento da regra, o que traria prejuízos para a 

qualidade dos dados, bem como exigindo seu cumprimento de agentes entrantes no mercado. 

 

4.2.2 - As Auditorias Periódicas 

 

A adimplência é o primeiro passo e objetiva obter regularidade no recebimento dos 

dados. É deveras importante que essa regularidade no recebimento das declarações de 

movimentação mensais dos agentes econômicos signifique receber dados fidedignos da 

realidade do mercado, ou seja, que reflita exatamente as operações dos agentes regulados. 

 Criou-se, com o fim de se verificar a qualidade dos dados recebidos dos agentes, um 

cronograma de auditorias a serem realizadas no banco de dados do SIMP periodicamente. 

Dentre os diversos tipos de auditorias realizadas, destacam-se as seguintes: 

 

a) Auditoria Compra x Venda: cruzamento de informações de vendas dos produtores e 

fornecedores com as aquisições dos distribuidores. Por exemplo, as vendas de 

determinada usina produtora de etanol para determinado distribuidor devem ser 

coincidentes ou muito próximas às compras declaradas pelo distribuidor. Pequenos 

desvios são possíveis, mas devem estar refletidos em seus estoques. 

b) Auditoria de Adequação da Comercialização à Regulação: avaliar se dentre as 

operações declaradas por determinado agente alguma fere uma determinação ou uma 

vedação em resolução vigente. Por exemplo, identificar possíveis casos de venda de 

combustíveis de aviação para revendedores automotivos, ou possíveis casos de 

aquisição por TRRs de produtos que não óleo diesel ou lubrificantes, etc. 

c) Auditoria de Percentual de Mistura Obrigatória: avaliar se a quantidade dos produtos 

adquiridos é suficiente para atender as misturas obrigatórias vigentes. Por exemplo, se 

o etanol anidro e a gasolina adquiridos no mês, ou existentes em estoque, permitem a 

formulação da gasolina C – gasolina automotiva – na proporção de 27% / 73% de cada 

produto. Esses quantitativos são também confrontados com os valores declarados nas 

operações de “produção de gasolina c por mistura” e de “vendas de gasolina c”. 

d) Auditoria de Lógica nas Vendas: objetiva identificar movimentações pouco prováveis 

de acontecer na prática. Por exemplo, um distribuidor com base e atuação na região 

sul vendendo para a região norte. 

e) Auditoria de Checagem do Cadastro: objetiva verificar se existe compatibilidade entre 

as operações declaradas pelo agente e suas instalações físicas. Por exemplo, se existir 

divergência entre os estoques declarados pelo agente e a sua capacidade de 

armazenagem em determinada instalação, ou há incorreção nos tanques cadastrados 

junto à ANP ou a informação declarada pelo agente é inverídica. 

 

As inconsistências identificadas pelas auditorias têm, por conseguinte, a apuração dos 

casos. É feita a conferência da nota fiscal eletrônica de cada operação e avaliada a 

movimentação pregressa do agente. 
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Para os casos onde se constata erro de declaração, é feito contato com o agente ou 

emitida uma notificação, sempre por meio de Documento de Fiscalização, solicitando a 

correção do problema, o que acontece via reenvio de dados, chamado de reprocessamento. 

Um exemplo é o agente declarar vender um produto vedado, mas a nota fiscal comprovar uma 

venda regular. Nesses casos, por ser erro de declaração, a realização do reprocessamento 

resolve o problema. Entretanto, para os casos onde há flagrante desrespeito às normas 

vigentes, é lavrado um auto de infração. Se existir dúvida quanto à conduta do agente ou 

quanto a valores suspeitos ou improváveis nas operações, é solicitado esclarecimento por 

meio de notificação. 

É importante esclarecer, ainda, que a maioria das auditorias não é realizada de forma 

automatizada pelo sistema, sendo necessário trabalhar diretamente com os dados em planilhas 

eletrônicas. 

 

4.2.3 - Conferência de Notas Fiscais Eletrônicas 

 

Um dos itens de declaração obrigatória é a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, 

para cada operação declarada, conforme cabível. Esta obrigação está estabelecida no § 1º, do 

art. 1º, da Resolução ANP nº 17/2004. 

O envio da chave de acesso das notas fiscais eletrônicas é a principal forma de se 

validar a veracidade de uma informação prestada pelo agente, pois permite o acesso à nota 

fiscal que comprova a operação no sítio da Receita Federal do Brasil. Quando este campo não 

é preenchido pelo agente regulado em sua declaração, deixa-se de ter a principal evidência da 

operação declarada. 

A SAB/ANP realiza o acompanhamento da declaração das chaves de acesso das notas 

fiscais eletrônicas pelos agentes nos mesmos moldes do que é feito para a adimplência do 

SIMP. Os agentes que deixam de preencher tal campo são notificados a fazê-lo e, caso não o 

façam, são autuados. Além disso, procura-se divulgar externamente, ao máximo, a existência 

de tal obrigação. 

A cobrança do envio das chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas nas declarações 

de movimentação dos agentes é considerada primordial, pois a existência desse campo 

preenchido significa ter acesso a todas as informações daquela operação. 

Assim como os demais, esse é um trabalho contínuo, cujos frutos são colhidos conforme 

os agentes de mercado se conscientizam da importância do cumprimento da norma e se 

adéquam às exigências da ANP. 

Destaca-se ainda que, além de servir de base para a apuração das auditorias realizadas, a 

conferência, por amostragem, da nota fiscal eletrônica, confrontando-a com o tipo de 

operação declarada, também é uma forma de monitorar a veracidade e a qualidade das 

informações recebidas dos agentes econômicos. 

 

4.3 - Resultados Alcançados 

 

Observou-se, com a execução das medidas propostas, que o índice da adimplência no 

envio de dados via SIMP se elevou. Nos diversos segmentos do mercado de combustíveis, 

como, por exemplo, o de distribuição de combustíveis líquidos, o dos produtores, coletores e 

rerrefinadores de lubrificantes, e o dos transportadores-revendedores-retalhistas, temos, no 
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primeiro trimestre de 2017, praticamente 100% dos agentes declarando seus dados de 

movimentação, para todos os principais produtos. 

O resultado do acompanhamento do mercado por meio das auditorias é igualmente 

relevante. Exemplifica-se por meio do resultado das auditorias de compra x venda envolvendo 

o etanol, realizadas mensalmente ao longo de 2014. A divergência que, em módulo, 

representava 8,7% em janeiro de 2014, foi reduzida para 1,4% em dezembro do mesmo ano, 

indicando uma clara mudança de patamar. 

Outro exemplo relevante refere-se ao segmento dos distribuidores do ramo de 

liquefeitos (distribuidores de GLP). Ao longo de 2016 foi realizada uma campanha para a 

cobrança das chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas junto a esses distribuidores. Como 

resultado, houve um aumento de 55,1% para 82,5% no percentual de agentes declarando 

corretamente a chave de acesso da nota fiscal eletrônica em suas operações de venda e de 

72,1% para 88,1% no percentual de transações de vendas declaradas com esse campo 

preenchido. 

Esses exemplos de resultados, ainda que sucintamente apresentados, ilustram como 

essas ações são de grande valia para o aprimoramento da qualidade dos dados. 

 

5 – Conclusão  
 

Este trabalho buscou apresentar uma síntese das ações adotadas pela Superintendência 

de Abastecimento da ANP para a melhoria da qualidade dos dados sobre o mercado de 

combustíveis disponibilizados para a sociedade. 

A identificação dos principais pontos a serem tratados para a melhoria da qualidade 

dos dados e o acompanhamento dessas ações envolveu a elaboração e a realização de uma 

série de auditorias sobre os volumes comercializados e declarados à ANP. 

Os resultados alcançados por essas ações demonstram que as medidas em prática têm 

se mostrado eficazes para a melhoria na qualidade dos dados prévios obtidos do mercado. 

Em relação a ações futuras, destaca-se que a SAB/ANP adotará, ao longo de 2017, 

abordagem similar para o segmento dos importadores e exportadores de derivados de petróleo 

e espera obter resultados satisfatórios como os obtidos até então. 

Ainda que cada agência reguladora ou entidade da Administração Pública possua suas 

especificidades, por meio de comunicação transparente, da orientação consistente aos agentes 

e de ações de fiscalização para coibir a ausência de apuro, é possível obter a melhoria da 

qualidade das informações obtidas de determinado segmento do mercado. O trabalho de 

cobrança deve ser permanente para a melhoria contínua do resultado. E o acompanhamento 

dos resultados por meio de indicadores de desempenho é recomendável. 

Dados confiáveis permitem à ANP e à sociedade ter uma visão mais precisa sobre a 

situação do abastecimento nacional de combustíveis. Dessa forma, a agência estará 

contribuindo para permitir o adequado acompanhamento pela sociedade do suprimento dos 

derivados do petróleo, itens estratégicos para a segurança energética do país. 

E estará, por fim, cumprindo com sua missão institucional de organizar e manter o 

acervo das informações estatísticas e dados técnicos relativos às atividades por ela reguladas. 
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