
De: 	 Alex Azevedo Messeder <alexmesseder©petrobras. com. br> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 14.40 
Para: 	 Protocolo 
Cc: 	 Juliana de Holianda Lima Quintela; Ana Paula Mioni Acuy, Gustavo Scalcon 
Assunto: 	 Ref. Autos de acesso restrito n°08700.002716/2019-30 e Autos públicos n° 

08700.002715/2019-30. Esclarecimentos solicitados em relação à manifestação 
juntada aos autos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS IMPORTADORES DE 
COM BUSTIVEIS - Abicom 

Anexos: 	 RESPOSTA V. CONFIDENCIAL WF 1949035 (PDF)(Assinado Digitalmente). PDF; 
RESPOSTA V. PUBLICA WF 1949035 (PDF)(Assinado Digitalmente).PDF 

ILMO. SR. DR. WALTER DE AGRA JUNIOR, PROCURADOR-CHEFE DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA—CADE. 

Ref: Autos de acesso restrito n° 08700.002716/2019-30 e Autos públicos n° 
08700.002715/2019-30 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - Petrobras, já qualificada nos autos do Termo de Compromisso 

de Cessação em epígrafe, vem, por seus advogados infra-assinados, prestar os esclarecimentos 

solicitados em relação à manifestação juntada aos autos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS - Abicom, a qual imputa à Petrobras o descumprimento 

do compromisso de divulgação de preços de gasolina e diesel às distribuidoras de combustíveis 

previsto no item 2.6 do instrumento firmado com o CADE. 

Para tanto, são apresentadas duas versões do documento. Uma de acesso público e outra de 

acesso confidencial ao CADE. Reauer-se. com  fundamento no Reaimento Interno do CADE 

(Resolução n° 1/2012), seja concedido acesso confidencial à versão de caráter restrito, tendo em 

vista tratar-se de informacões sensíveis e estratéaicas da PETROBRAS. cuio acesso oor oarte da 

representante ou terceiros pode lhe causar sérios prejuízos. 

Atenciosamente, 

Alex Azevedo Messeder 

Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS 
Jurídico de Aquisições e Desinvestimentos 
Coordenação de Direito da Concorrência 
e-mail: aIexmessederpetrobras com. br 
Tel.. (Oxx21) 3224-8786 
Cel.: (Oxx21) 9572-6235 
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ILMO. SR. DR. WALTER DE AGRA JUNIOR, PROCURADOR-CHEFE DO 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA—CADE. 

Ref: Termo de Compromisso de Cessação n.°08700.002715/2019-30 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - Petrobras, já qualificada nos autos 

do Termo de Compromisso de Cessação em epígrafe, vem, por seus advogados 

infra-assinados, prestar os esclarecimentos solicitados em relação à 

manifestação juntada aos autos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS - Abicom, a qual imputa à Petrobras o 

descumprimento do compromisso de divulgação de preços de gasolina e diesel 

às distribuidoras de combustíveis previsto no item 2.6 do instrumento firmado 

com o CADE. 

Inicialmente, cumpre destacar que conforme informado na resposta 

ao Ofício 6765120191CGAA415GA1/SG/CADE, em 08/10/2019, os preços de 

venda de diesel e gasolina às distribuidoras de combustíveis, à vista e sem 

tributos, por polo e modalidade de venda praticados pela Petrobras encontram-

se disponibilizados na página' da Companhia na internet, em atendimento aos 

ditames da cláusula 2.6 do instrumento firmado com o CADE. 

http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/precos-de-venda-as-dstribudoras/gasoina-e-

diesel/  
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Adicionalmente, no mesmo endereço, também se encontram 

publicados os preços de GLP, QAV, GAV, óleos combustíveis e asfaltos, em 

atendimento à Resolução ANP n°795/2019. 

Dessa forma, não deve haver dúvida de que o compromisso 

celebrado com o CADE está sendo cabalmente cumprido, demonstrando a 

isonomia competitiva da Petrobras em relação aos demais participantes do 

mercado. 

Isso posto, cumpre esclarecer que o preço de paridade de importação 

(PPI) é uma estimativa do custo para se importar determinado produto. Não se 

trata, portanto, de um valor absoluto, único e percebido da mesma maneira por 

todos os agentes. 

Na prática, os reais valores de importação variam de agente para 

agente, dependendo de características, como, por exemplo, as relações 

comerciais no mercado internacional e doméstico, o acesso à infraestrutura 

logística e a escala de atuação. Para demonstração, basta observar que duas 

renomadas agências de informação, PLATTS e ARGUS, publicam indicadores 

de preços de paridade de importação no Brasil com diferenças significativas 

entre elas, conforme pode ser observado nos gráficos abaixo (PPI Diesel SiO). 

CONFIDENCIAL 

Adicionalmente, há que se considerar que o mercado brasileiro de 

derivados de petróleo abrange uma variedade de operações, com características 

comerciais e logísticas distintas. Dessa forma, eventuais comparações entre os 
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preços domésticos e as referências internacionais devem ser realizadas em 

bases equitativas, sob pena de conduzirem a conclusões equivocadas. 

Para citar um exemplo, em São Luís, ponto de venda utilizado pela 

ABICOM em sua representação, a transferência de propriedade do produto 

comercializado pela Petrobras ocorre no ponto de descarga (flange) do navio de 

cabotagem. Sendo assim, para uma correta comparação não se pode considerar 

os custos de armazenagem e utilização de infraestrutura terrestre dos portos 

para a formação do FF1. No entanto, os gráficos apresentados pela ABICOM 

consideram o FF1 divulgado pela ANP a partir de informações da PLATTS, cuja 

metodologia aponta que estes custos são considerados em seu cálculo 2  

tornando a comparação inadequada. 

Como exposto, não existe uma única referência para os preços de 

paridade de importação e eventuais comparações podem se mostrar 

equivocadas. Inquestionável, porém, são os volumes de importação realizados 

pelos demais agentes que operam no mercado brasileiro. 

Nesse sentido, caso os preços domésticos se mostrassem 

consistentemente inferiores ao FF1, seria esperado que não houvesse 

importação por terceiros. No entanto, esta não é a realidade demonstrada pelos 

números. Tomando-se por base os dados de venda divulgados pela ANP3  de 

janeiro a setembro e a apuração de inteligência de mercado da Petrobras para 

outubro e novembro, observamos que houve elevação das vendas de empresas 

importadoras ao longo de 2019, tanto para gasolina quanto para diesel, conforme 

gráficos a seguir. 

2  https://www.spgIobaI.com/pIatts/en/our-methodoIogy/methodoIogy-specifications/oi/amercas-
refined-oil-roducts  

http://www.anp.gov.br/distribuicao-e-revenda/distribuidor/combustiveis-!iguidos/dados-de-mercado  
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CONFIDENCIAL 

Por fim, a Petrobras ressalta que baliza suas decisões em fatos e 

dados, e estes apontam que não houve interrupção nas importações, tanto de 

diesel quanto de gasolina, realizadas por terceiros para o mercado doméstico 

brasileiro, o que evidencia sua viabilidade econômica para agentes eficientes de 

mercado. 

Sendo o que cabe para o momento, a Petrobras se coloca à 

disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários. 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019 

ASSINADO DIGITALMENTE 

Alex Azevedo Messeder 

OAB/RJ n°119.233 
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