
De: 	 Yve Carpi de Souza ezYve.Souza@raizen.com> 
Enviado em: 	 segunda-feira, 20 de maio de 2019 18:16 
Para: 	 Patrícia Barreto Jacobs; Protocolo 
Cc: 	 Alessandra Caldas Lima; Mariana Gil Lopes 
Assunto: 	 [CADE] Ofício n°2628/2019 - Solicitação de Informações Procedimento Preparatório 

n0  08700.001275/2018-12 
Anexos: 	 Resposta Raizen 2628—Acesso Restrito. pdf; Resposta Raizen 2628—Acesso 

Público. pdf 

Prezada Sra. Patrícia, por favor, encontre em anexo a resposta da Raízen ao ofício em referência, nas versões pública 
e restrita. 

Favor confirmar o recebimento. 
Atenciosamente 

Yve Carpi de Souza 
Jurídico Comercial, Concorrencial, Contencioso & Energia Raízen 
(11)2344-64071(11)975314822 
www.raizen.com  1 facebook.com/RaizenOficial  

AVISO LEGAL: Esta mensagem contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas pela relação entre 
advogado e cliente. Caso recebida por engano, favor devolvê-la ao advogado remetente ou eliminá-la do seu 
sistema, não divulgando ou utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou os documentos a ela anexados. 
LEGAL NOTICIE: This message contain information of confidential nature and/or legally protected as client-attorney 
privilege. If you have received this message by mistake, please reply to the lawyer sender, eliminate it from your 
system and do not disclose or use this message or the attached documents, in whole. 

Mensagem original----- 
De: Patrícia Barreto Jacobs [mailto:patricia.jacobs@cade.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 11:34 
Para: Luiz Felipe de Holanda Maciel; Alessandra Caldas Lima; Yve Carpi de Souza; 'Marianaiopes@raizen.com' 
Assunto: ENC: [CADE] Ofício n2  2628/2019 - Solicitação de Informações Procedimento Preparatório n 
08700.001275/2018-12 
Prioridade: Alta 

Prezados(as), 

Foi enviado ontem o Ofício n2  2628/2019 /CGAA4/SGA1/SG/CADE (SEI 0606285), que visa instruir o Procedimento 
Preparatório de Inquérito Administrativo n2  08700.001275/2018-12. 

Por não ter conseguido obter confirmação de recebimento até o momento, reencaminho o ofício anexo. 

Solicito a gentileza de acusar o recebimento desta mensagem para os emails: patricia.jacobs@cade.gov.br  e 

protocolo@cade.gov.br. 

Atenciosamente, 

PATRÍCIA BARRETO JACOBS 
Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência - CADE Superintendência Geral Coordenação-Geral de Análise 
Antitruste 4 
Tel: (61) 3032.9706 
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-Mensagem original -  
De: SEI CGAA4 
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 17:17 
Para: luiz.maciel@raizen.com;  Patrícia Barreto iacobs <patricia.jacobs@cade.gov.br> 
Assunto: [CADE] Ofício n9  2628/2019 - Solicitação de Informações Procedimento Preparatório n2  
08700.001275/2018-12 

Prezado Senhor, 

Encaminho em anexo o Ofício n2  2628/2019 /CGAA4/SGA1/SG/CADE (SEI 0606285), o qual visa instruir o 
Procedimento Preparatório de Inquérito Administrativo n2  08700.001275/2018-12. 

As informações solicitadas deverão ser apresentadas até o dia 6 de maio de 2019, por meio eletrônico. 

Solicito a gentileza de acusar o recebimento desta mensagem para os emails: patricia.jacobs@cade.gov.br  e 

protocolo@cade.gov.br. 

Atenciosamente, 

PATRÍCIA BARRETO JACOBS 
Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência - CADE Superintendência Geral Coordenação-Geral de Análise 
Antitruste 4 
Tel: (61) 3032.9706 
www.cade.gov.br  

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo 
indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao 
remetente e, posteriormente apagar, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo 
desta mensagem são expressamente proibidos. 

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and 
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete this 
message. Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is illegal. 
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VERSÃO PÚBLICA 

ILUSTRISSIMA SENHORA PATRICIA BARRETO JACOBS, DA 
SUPERINTENDÊNCIA- GERAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA ECONOMICA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA! - CADEÍMJ 

Procedimento Preparatório n° 08700.001275/2018-12 

Ofício n° 2628/2019/CGAA4/SGA1/SG/CADE 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A ("Raízen"), pessoa jurídica de direito privado, 
sociedade inscrita no CNPJIMF sob o n°33.453.598/0001-23, com sede social na Avenida 
Almirante Barroso, 81/36° andar/sala 104, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 20031-004, 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, vem, por meio de sua procuradora 
infra-assinada, apresentar resposta ao Ofício n° 2628/20 19/GCAA4/SGA1/SG/CADE. 

A Raízen requer que seja conferido ACESSO RESTRITO a esta petição, com 
fundamento no art. 49, parágrafo único da Lei 12.529/2011 e art. 63 do RICADE, por 
conter informações estratégicas que, se reveladas a concorrentes, podem distorcer ou 
prejudicar a competição no mercado. A fim de assegurar que terceiros não tenham acesso 
a tais informações, requer-se seja a presente resposta atuada em apartado de acesso 
restrito à Raízen e ao Cade. 
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QUESTIONÁRIO 

1. Sua empresa é compradora de combustíveis líquidos (gasolina e/ou óleo diesel SiO 
e S500) das refinarias da Petrobras nos polos de Araucária (PR), Itacoatiara (AM), 
Ipojuca (PE), São Luís (MA), Guarulhos (SP), São Francisco do Conde (BA) e 
Candeias (BA) ou em suas áreas adjacentes? 

1.1. Caso positivo, especifique o tipo de combustível que adquire e em quais polos? 

Conforme abaixo: 

BASE 	 GASOLINA S-10 	S-500 ____ . . - .- - _- _- _- - 
I------------•-- 

• • _ 
1.2. Com que frequência realiza os pedidos? 

Os pedidos são realizados com 
	

dentro das sistemáticas estabelecidas 
no contrato de fornecimento assinado entre as partes. 

2. Sua empresa esteve ciente da existência de política de descontos extraordinários 
por parte da Petrobras em alguma localidade específica? 

t1 

- 
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3. Durante o período de janeiro de 2017 a março de 2019 sua empresa adquiriu 
combustíveis líquidos com algum tipo de desconto ofertado pela Petrobras? 

3.1. Caso positivo, como era a divulgação desses descontos para as empresas 
clientes? A política era oferecida a todas as distribuidoras de forma homogênea e 
transparente? 

3.2. Na visão de sua empresa, esses descontos extraordinários tiveram algum 
impacto nas atividades e resultados de sua empresa? 

4. Quanto de suas compras de gasolina e óleo diesel SiO e S500 (em percentual) foi 
adquirido da Petrobras no período entre janeiro de 2017 a março de 2019? 

Segue a média percentual do período: 

S. Sua empresa (ou alguma empresa do seu grupo econômico) também importa 
gasolina e/ou óleo diesel? 

Sim, realizamos importação de produto através da companhia Blueway Trading 
Importação e Exportação Ltda. 

3 
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6. No período de janeiro de 2017 a março de 2019, qual foi a quantidade (percentual) 
de gasolina e de óleo diesel importado por sua empresa (ou empresa do mesmo grupo 
econômico) em relação ao que sua empresa adquiriu internamente? 

7. Qual a quantidade mensal (em mil m3) de gasolina e de óleo diesel importada por 
sua empresa (ou empresa do mesmo grupo econômico) no período entre janeiro de 
2017 a março de 2019? 

7.1. Caso tenha havido aumento OU queda expressivos na quantidade de combustível 
importado nesse período, a que fatores sua empresa atribui esse movimento? 

7.2. Foi verificada expansão ou retração na demanda no período? 

8. Houve queda de faturamento de sua empresa no período entre janeiro de 2017 a 
março de 2019? Caso positivo, a que sua empresa atribuiria essa perda? 

9 - Como sua empresa percebe a questão de barreiras à entrada no mercado de 
importação de combustíveis? Altas, Médias ou Baixas? Explique sua resposta e dê 
exemplos. 

4 
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Entendemos que não existem barreiras relevantes à entrada de novos players em uni 
cenário onde a Petrobrás pratica seus preços utilizando como referência o PPI. O período 
entre 2015 e 2019 pode ser utilizado como um exemplo da ausência de barreiras 
regulatórias ou relacionadas à infraestrutura. 

Nos anos de 2015 e 2016, quando os preços da estatal estiveram significativamente acima 
do PPI por um período significativo, importadores rapidamente se organizaram e 
conseguiram garantir parcela expressiva do mercado. Mesmo depois da decisão da 
Petrobras, de acompanhar mais de perto o PPI, importadores eficientes mantiveram-se no 
mercado, pois conseguiam praticar preços competitivos. 

A importação só se torna inviável economicamente quando há interferência direta e 
determinação por parte da Petrobrás em cobrar preços abaixo do PPI, como ocorreu com 
o diesel, após a Greve dos Caminhoneiros. 

Em suma, não há entraves regulatórios e de infraestrutura que impeçam a importação. 
Havendo estabilidade na política de preços da Petrobras, importadores eficientes podem 
com rapidez se estabelecer no mercado e competir. 

10. Sua empresa observa atualmente movimento de saída ou de entrada de empresas 
no mercado de importação de combustíveis automotivos líquidos? E no mercado de 
distribuição de combustíveis líquidos? 

Atualmente percebemos entradas e saídas de players no mercado de importação e 
distribuição de combustíveis, notadamente de players internacionais do mercado de 
trading de combustíveis expandindo a sua atuação de forma integrada com a atividade de 
distribuição de combustíveis. Observamos também alguns players internacionais 
adquirindo total ou parcialmente empresas de distribuição regional. 

10.1. Na opinião de sua empresa, quais fatores poderiam explicar essas tendências? 

Com a abertura do mercado de importação durante o ano de 2015, diversos players 
entraram no Brasil aproveitando uma oportunidade em que a Petrobrás praticava preços 
acima do PPI. 

Ao longo dos anos, com a modernização da política de preços da Petrobrás, se 
aproximando ao PPI, verificamos a entrada de agentes com experiência reconhecida em 
trading de combustíveis com o objetivo de atuar de forma integrada com a atividade de 
distribuição de combustíveis, o que entendemos ser um movimento natural e pró-
competitivo. 

No entanto, a deseontinuidade da política de preços da Petrobrás, as recentes ameaças 
representadas pela tentativa de intervenção do Governo nos preços praticados pela 
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Petrobrás, bem como a insegurança jurídica gerada pelas diversas propostas de mudança 
regulatória promovidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP, representam uma séria ameaça ao movimento de entrada de 
players internacionais no setor e aumento da competitividade, além de inibir 
investimentos em infraestrutura (dutos, portos, etc) que são cruciais para a redução dos 
custos de movimentação de produtos e aumento da segurança e produtividade das 
operações. 

10.2. Como sua empresa antevê o desenvolvimento do mercado de importação de 
combustíveis para os próximos anos? 

O Brasil é estruturalmente deficitário na produção de diesel e em breve de gasolinas, 
portanto prevemos um crescimento nas importações de combustíveis à medida da 
recuperação econômica do país, o que aumentará o números de players e 
consequentemente da competitividade no setor. 

Entretanto, para que esse cenário se concretize é necessário um mercado livre, sem 
intervenção estatal no preço dos combustíveis, revisão do monopólio do refino e 
estabilidade jurídica que permita aos investidores planejamento de longo prazo para 
retorno dos seus investimentos e respeito aos contratos vigentes, além de um sólido e 
integrado programa de combate à sonegação de impostos e adulteração de combustíveis. 

11. Na opinião de sua empresa, uma importadora de combustíveis que não possua 
infraestrutura de tancagem e de logística próprias teria condições de competir com 
a Petrobras e demais importadoras que possuem tal infraestrutura e têm atuação 
nacional? Por quê? 

Sim, uma importadora de combustíveis poderia competir utilizando-se de contratos de 
aluguel de armazenagem de espaço de terceiros, o que é amplamente disponível neste 
mercado. 

12. Em que medida a política de precificação da Petrobras, em vigor desde outubro 
de 2016, e que adota como princípios o preço de paridade internacional (PPI) + 
margem, afeta, positivamente ou negativamente, a participação de sua empresa 
no mercado de importação de gasolina e de óleo diesel? E no mercado de revenda 
de gasolina e de óleo diesel? 

Entendemos que uma política de precificação que utiliza como referência o PPI é positiva 
não só para o mercado de importação, como para toda a cadeia de combustíveis, pois cria 
alternativas aos supridores atuais e aumenta a competitividade. 
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Com a mudança da dinâmica de mercado, tornando-o aberto através da possibilidade de 
importação, as distribuidoras regionais e locais ganharam 7 pontos de inarket share no 
Diesel e Gasolina, passando a deter no pico, antes da entrada da Greve dos 
Caminhoneiros, 34,5% do mercado. 

Consequentemente, a revenda de combustível passa a ter mais opções de suprimento, 
acirrando a competição entre os distribuidores pelos pontos de venda. Atualmente 43,8% 
dos postos de combustível no Brasil ostentam sua própria marca e não estão vinculados a 
uma distribuidora. 

Ou seja, até 2015, a Petrobrás era praticamente a única supridora do mercado doméstico 
de combustíveis. A partir de 2016, quando aproxima seu preço do PPI, a Petrobrás abre 
espaço para a contestação do monopólio. 

Considerando ainda que o mercado brasileiro é short em combustíveis, especialmente em 
diesel, a criação de condições para entrada de novos players é positiva e a única 
alternativa para sustentar o crescimento econômico a longo prazo. 
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13. Na posição de concorrente da Petrobras na importação de gasolina e/ou óleo 
diesel, sua empresa (ou empresa do seu grupo econômico) entende que os preços 	KV 
praticados pela Petrobras a partir de outubro de 2016 têm sido prejudiciais à 
concorrência a ponto de eliminar concorrentes? 
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Não identificamos evidências que permitam concluir que a prática de preços da Petrobrás 
é prejudicial à concorrência e pode eliminar concorrentes. 

14. Na percepção de sua empresa, a Petrobras estaria infringindo sua própria 
política de preços e praticando preços mais baixos que o PPI? Caso positivo, isso 
estaria prejudicando a concorrência no setor? 

Certos de terem sido atendidas as requisições feitas através do supracitado 
Oficio, requisitamos que os esclarecimentos e documentos constantes na presente sejam 
mantidos em sigilo por se tratarem de informações concorrencialmente sensíveis, e 
permanecemos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas remanescentes. 

Por fim, reitera os protestos da mais elevada estima, colocando-se à 
disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

Paulo, 20 de maio de 2019 

zencombíveiS/A 


