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A REVENDA DE COMBUSTÍVEIS líquidos 

é mundialmente, considerada emblemática 

no que tange às investigações de conduta 

cartelizada. Especificamente no Brasil, o 

varejo de gasolina comum lidera o ranking de 

investigações sobre conduta anticompetitiva 

junto aos órgãos de defesa da concorrência. 

De acordo com Silva (2016), o setor de 

combustíveis representa 25% do total de 

inquéritos do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE). Recentemente, 

o CADE aplicou multas a diversos cartéis de 

postos de gasolina que atuavam no país inteiro, 

com valores que somaram R$ 120 milhões. 

Adicionalmente, as características da 

revenda de gasolina comum propiciam o 

comportamento colusivo por parte das 

empresas que nela atuam. Dentre elas 

destacam-se a homogeneidade do produto, 

a simetria na estrutura de custos, a baixa 

possibilidade de substituição, barreiras 

regulatórias que dificultam a entrada de novos 

competidores, a atuação ativa dos sindicatos e 

associações – que viabiliza a uniformização ou 

a coordenação de condutas entre os filiados –, 

consumo pulverizado – que inviabiliza o poder 

de compra dos consumidores – 
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e arranjo vertical da cadeia de produção (as distribuidoras mantêm 
acordos de exclusividade com os postos) (SILVA, 2016). Apesar de a re-
venda de gasolina comum ser um mercado relativamente fragmentado, 
possui forte tendência a coordenar preços. Entretanto, mesmo havendo 
grande propensão à formação de cartel e várias denúncias das práticas 
de condutas anticompetitivas, ainda se verifica no setor um número 
baixo de condenações, em razão da difícil comprovação da atuação 
ilícita dos agentes. 

Diante disso, o objetivo desse artigo é analisar se existem indícios de 
conduta colusiva na revenda de gasolina comum em Salvador-BA, de 
janeiro de 2015 a junho de 2019. 

O mercado relevante geográfico foi escolhido em razão das investiga-
ções recentes sobre a prática de conduta cartelizada que envolvem a 
capital baiana1. De acordo com Galvão (2017), o alinhamento dos preços 
da gasolina praticados pelos postos de combustíveis em Salvador é 
frequentemente criticado pelos consumidores, que reclamam por não 
haver muita opção, uma vez que, na busca por preços menores, a dife-
rença observada entre o valor praticado por um revendedor e os demais 
é insignificante. Segundo Lima (2018), o Ministério Público do Estado da 
Bahia instaurou um inquérito civil para investigar sucessivos aumentos 
abusivos nos preços de gasolina na cidade de Salvador, no ano de 2018. 
A ação envolve mais de 200 postos sob investigação. Além disso, o Sin-
dicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de 
Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA) e o Sindicato 
das Distribuidoras de Combustíveis do Estado da Bahia (Sindicom-BA) 
estão sendo investigados por manipular, combinar e ajustar os preços 
de combustíveis.

Fernandes e Jacob (2017), utilizando a metodologia sugerida pela Agên-
cia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pelo 
Sistema de Acompanhamento Econômico (Seae), investigaram indícios 
econômicos de cartéis nas capitais do Nordeste, de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2015. Os resultados encontrados, para a cidade de Salva-
dor, sugeriram sinais de conduta colusiva no período de análise, uma vez 
que se obteve uma correlação negativa entre lucratividade e a dispersão 
dos preços de gasolina comum. Uchôa (2016) examinou a transmissão 

1 No que se refere à delimitação de mercado relevante de produto, a ANP considera separada-
mente cada um dos combustíveis – gasolina, óleo diesel e etanol – como mercados diferentes, em 
razão de sua baixa substitubilidade, tanto pelo lado da oferta quanto pela demanda (AGÊNCIA 
NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2018). Assim, neste artigo, 
optou-se por fazer a análise separadamente para a revenda de gasolina neste município. Teori-
camente, o mercado relevante geográfico e de produto deve ser o menor em que o poder de 
mercado pode ser exercido. Quanto ao grau de substituição, dentro de um mesmo mercado 
relevante, os produtos devem ter alto grau entre si e baixo grau em relação aos produtos que se 
encontram fora do mercado.
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de preços no mercado de gasolina em Salvador, no período de maio 
de 2004 a junho de 2016. Os resultados sugeriram que o mercado de 
gasolina comum em Salvador pode ser caracterizado como uma com-
petição imperfeita. Concluiu-se que os revendedores possuem poder 
de mercado, o que reflete em perdas de eficiência e bem-estar social.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os cartéis e a defesa da concorrência

O cartel é uma associação de firmas que coordenam suas atividades 
tendo em vista o aumento do lucro. De acordo com Carlton e Perloff 
(1994, p. 175):

In any market, firms have incentive to coordinate their production and 

pricing activities to increase etheir collective and individual profits by 

restricting market output and raising the market price. Na association 

of firms that explicit agrees to coordinate its activities is called cartel.

A coordenação entre firmas tem como objetivo fixar preços ou quotas 
de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação. Os cartéis 
prejudicam o bem-estar social, pois, ao aumentar os preços e restringir 
a oferta, tornam os bens e serviços relativamente mais caros ou indis-
poníveis. Além disso, o poder de um cartel de limitar artificialmente a 
concorrência traz prejuízos também à inovação, por impedir que outros 
concorrentes aprimorem seus processos produtivos e insiram novos e 
melhores produtos no mercado. Tudo isso traz perdas para a sociedade 
e, em longo prazo, privação da competitividade da economia como um 
todo. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (2002), os cartéis geram um sobrepreço estimado 
entre 10% e 20% comparativamente aos valores que prevalecem em 
mercados competitivos, provocando perdas anuais de centenas de bi-
lhões de reais aos consumidores.

Segundo Tirole (1988), o principal efeito do cartel ocorre em termos de 
bem-estar social, pois seu objetivo é a obtenção do lucro de monopó-
lio, gerando um peso morto à sociedade. Assim, quando há indícios de 
conduta colusiva entre as firmas, tornam-se necessárias a investigação 
e a punição dos responsáveis (DOANE et al., 2013).

A coordenação ocorre de diferentes formas, seja através da combinação 
de preços e quantidades, seja a partir da separação de fatias de mer-
cado para cada firma, entre outras. Além disso, pode ser estabelecida 
de forma tácita ou explícita. A coordenação explícita ocorre quando 
existe um acordo ou contrato formal entre as empresas, ou seja, há um 
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meio de comunicação para criar as regras e os mecanismos de funcio-
namento da colusão. Por outro lado, na coordenação tácita não existem 
essas metodologias. Ela ocorre simplesmente quando firmas coorde-
nam o preço ou ações como resultado da vivência e do aprendizado 
no mercado (ROCHA, 2002). Outra forma seria através do estabele-
cimento de liderança de uma firma, seguida por outras empresas. De 
acordo com Motta (2004), em razão dos efeitos negativos para o fun-
cionamento do mercado e para o bem-estar social, a colusão explícita é 
proibida pelas autoridades antitruste, que buscam proteger o mercado  
contra essa prática.

Conforme Forgioni (2005), as características existentes no mercado que 
o tornam predisposto à formação de cartel são: (i) atuação de um nú-
mero reduzido de agentes; (ii) homogeneidade dos produtos; (iii) baixa 
elasticidade-preço da demanda; (iv) presença de barreiras à entrada; (v) 
mercados em retração; (vi) concentração de mercado. Carlton e Perloff 
(1994) afirmam que existe maior probabilidade de se formarem cartéis 
nos mercados em que o número de firmas controladoras é restrito e que 
possuem demanda inelástica em relação ao preço e à presença de bar-
reiras à entrada. Neste contexto, um número restrito facilitará a comuni-
cação entre as firmas e o estabelecimento de estratégias para elevação 
dos seus lucros. A demanda inelástica reflete a baixa sensibilidade dos 
consumidores em relação às alterações nos preços. Assim, as elevações 
de valores resultam em renda maior para os ofertantes. As barreiras à 
entrada fazem com que essa renda se perpetue, não permitindo que 
outros agentes entrem no mercado em busca de lucros extraordinários.

Freitas (2010) adiciona que o sucesso do acordo depende de elementos 
organizacionais, como a distribuição do poder do cartel, a sofisticação 
dos mecanismos de detecção e a intimidação da trapaça, a estrutura 
de votos, a habilidade de criação de barreiras à entrada, o progresso 
tecnológico, dentre outros. Paralelamente, elementos exógenos à indús-
tria também são importantes, como a regulamentação governamental 
e o enforcement antitruste. Além disso, o sucesso do cartel depende de 
determinantes peculiares, como a velocidade de aprendizado da organi-
zação sobre o desenho do cartel, os custos iniciais de criação do cartel, 
bem como a reputação de seus membros.

A investigação e a punição de condutas reais ou potencialmente anti-
competitivas são uma das prioridades do Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência. No que tange às condutas anticompetitivas, o cartel é 
a mais grave lesão à concorrência. Autoridades de vários países inten-
sificaram os seus esforços para identificar e impor sanções administra-
tivas e criminais pela prática de acordos colusivos nos últimos anos. Do 
mesmo modo, a partir de 2003, o Brasil tem considerado o combate 
a cartéis uma prioridade absoluta. A Secretaria de Direito Econômico 
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(SDE) passou a utilizar várias ferramentas de investigação, como a rea-
lização de operações de busca e apreensão e a celebração de acordos 
de leniência (“delações premiadas”). 

Conforme Vasconcelos e Vasconcelos (2008), na maioria das vezes, 
a investigação de condutas anticompetitivas ocorre inicialmente pe-
las denúncias de consumidores ou competidores insatisfeitos, assim 
como a partir de programas de leniência. Essa investigação pode 
ser auxiliada pela análise econômica, que, segundo Harrington Jr. e 
Chen (2006), não provê evidência conclusiva de colusão, mas sim de  
comportamento suspeito.

Dentre as principais dificuldades verificadas para identificação de car-
téis, destaca-se a falta de documentos replicáveis e eficientes que pos-
sam ser utilizados como provas. Além disso, na prática, existem difi-
culdades em monitorar um número expressivo de mercados ou obter 
informações sigilosas das firmas, estando elas em conluio ou não (BRA-
SIL, 2009; HARRINGTON JR., 2005; HARRINGTON JR.; CHEN, 2006; 
DOANE et al. 2013). É importante salientar que a credibilidade dos ór-
gãos de defesa da concorrência é ameaçada caso a investigação não 
confirme a existência de cartel. Desse modo, Silva (2016) destaca a im-
portância da elaboração de ferramentas replicáveis para filtrar cartéis, 
relativamente acessíveis aos órgãos de defesa da concorrência, contri-
buindo na composição de um conjunto de instrumentos interessantes 
na tarefa de detecção e punição de comportamento colusivo.

Os principais avanços nas pesquisas econômicas para investigação de 
conduta cartelizada baseiam-se na análise de padrões de variáveis es-
tratégicas, como o preço, com o intuito de capturar as empresas ou 
mercados em que o cartel é mais provável. Embora existam diversas 
formas de detecção de cartel, Harrington Jr. (2005) afirma que, inde-
pendentemente do método, é importante reunir alguns sinais colusivos, 
sejam de modelos teóricos, sejam de documentação de comportamen-
tos de preços de cartéis, para melhor fundamentar o processo de puni-
ção, caso necessário.

Assimetria na transmissão de preços da gasolina

Embora seja relativamente fragmentado, o mercado brasileiro de com-
bustíveis tem uma tendência à coordenação na fixação de preços entre 
os agentes, apresentando fortes indícios de condutas colusivas. Usu-
almente, uma característica investigada no varejo de combustíveis é a 
existência de ajustamentos assimétricos de preços entre vendedores 
e revendedores, que podem se apresentar de várias formas e ter dife-
rentes razões, não sendo necessariamente resultado da existência de 
cartéis ou conluios.
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De acordo com Santos, Aguiar e Figueiredo (2015), desde o início da 
década de 1980, a assimetria de transmissões de preços foi investigada 
para diferentes mercados. A maioria dos resultados encontrados nestes 
estudos indicou que, especificamente para os casos de cartel, a inten-
sidade ocorreu mais na transmissão de acréscimos dos preços do que 
na de decréscimos.

Ressalta-se que a literatura sugere a existência de diferentes causas 
para a assimetria de transmissão de preços, dentre as quais se desta-
cam a existência de intervenção política no mercado, a assimetria de 
informações, o gerenciamento de estoque, os custos de ajustamento e 
o poder de mercado, sendo que estas duas últimas dominam a recente 
literatura sobre o tema.

A assimetria de transmissão de preço (ATP) está relacionada à transfe-
rência diferenciada de valor, de modo que o movimento de preço de um 
elo implica acréscimos ou decréscimos de preço, com diferentes pro-
porções, em outro elo. Nesse sentido, existe transmissão assimétrica de 
preços entre os diferentes níveis de mercado quando os acréscimos são 
transmitidos de maneira não proporcional aos decréscimos (VARELA; 
TANIGUCHI, 2014).

A assimetria indica que os consumidores finais de um determinado pro-
duto ofertado no varejo não estão se beneficiando das reduções ocorri-
das nos preços dos distribuidores, o que, sob a hipótese de simetria, te-
ria ocorrido em um tempo menor e/ou em uma magnitude maior do que 
a observada. No caso de uma falha de mercado, a assimetria também 
sinaliza as perdas líquidas de bem-estar. Diante disso, a redistribuição 
ou as perdas líquidas podem ser objetos de intervenções de órgãos de 
defesa da concorrência (GOODWIN; HARPER, 2000; FREY, MANERA, 
2007; MEYER; VON CRAMON-TAUBADEL, 2004).

Conforme Balke, Brown e Yücel (1998) e Brown e Yücel (2000), rea-
justes assimétricos de preços podem surgir de empresas oligopolistas 
que se envolveram em uma conspiração tácita para manter lucros rela-
tivamente mais elevados. Para Meyer e Von Cramon-Taubadel (2004), 
em razão de elevações nos custos dos insumos, as firmas ajustam rapi-
damente para cima os preços finais do bem ofertado para sinalizar aos 
seus concorrentes que a colusão será mantida. Por outro lado, se os 
valores dos insumos caem, as empresas esperam para baixar os preços 
da produção, a fim de evitar a sinalização de um enfraquecimento do 
acordo tácito. Adicionalmente, a possibilidade de retaliação das con-
correntes a quebras de acordos leva as empresas a terem um baixo in-
teresse na redução de preço em um primeiro momento de oscilação no 
mercado atacadista, enquanto os valores podem ser aumentados sem 
medo de punição em situação de ampliação da demanda.
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No caso do mercado de gasolina, existem algumas teorias que buscam 
esclarecer a assimetria de transmissão de preços. Os custos com os 
quais os consumidores devem arcar para encontrar preços relativamen-
te mais baratos acabam criando vantagens de localização de alguns 
postos, o que pode resultar na assimetria. Nesse caso, a análise do ajus-
tamento de preços tenta identificar a existência de poder de mercado 
dos postos revendedores. Se existe poder de mercado, o resultado é o 
aumento arbitrário dos lucros e a redução da quantidade produzida e 
do bem-estar social (BOREINSTEIN; CAMERON; GILBERT, 1997). Assim, 
elevações e reduções nos preços a montante são repassadas com velo-
cidades distintas para os consumidores. De acordo com Uchôa (2008), 
não é possível concluir a respeito de formação de cartel, mas se pode 
afirmar que os ofertantes têm algum grau de poder de mercado. 

Assim, a assimetria de preços no mercado de gasolina pode ocorrer em 
função da existência de um monopólio dos postos em razão da loca-
lização. Argumenta-se que é mais vantajoso para o consumidor pagar 
mais pelo combustível vendido próximo à sua residência ou no seu tra-
jeto rotineiro do que empreender uma pesquisa por preços. O tempo 
e o combustível gastos poderiam resultar em um custo maior do que a 
aquisição, ainda que por um preço superior, em um posto mais próximo. 
Assim, a localização de cada posto cria um monopólio local que é limita-
do pela capacidade de procura do consumidor (PELTZMAN, 2000). Em 
razão desse monopólio, os postos transmitem rapidamente os aumen-
tos de preços aos consumidores. Entretanto, quando os preços caem, 
eles procuram manter as suas margens de lucro repassando lentamente 
essas reduções aos clientes. O tempo de transmissão dessas reduções 
está associado à capacidade dos consumidores de pesquisar postos 
com preços menores. Somente se os consumidores estivessem dispos-
tos a realizar essa pesquisa e trocar o local de consumo, o revendedor 
seria forçado a praticar preços mais competitivos, igualando as margens 
de lucro entre os vários postos do local (UCHÔA, 2008).

Outra hipótese que poderia explicar a assimetria na transmissão de 
preços da gasolina está relacionada à resposta do consumidor às mu-
danças nos preços. Nesse caso, um comportamento assimétrico pode 
ocorrer em razão da combinação entre as reações dos consumidores 
às futuras oscilações nos preços da gasolina e a gestão de estoques 
por parte dos postos de combustíveis. Se os consumidores aumen-
tarem as compras de gasolina para antecipar as elevações adicionais 
quando o preço estiver subindo, pode ocorrer um crescimento da de-
manda que fará com que o preço se eleve mais rapidamente, em ra-
zão do esgotamento dos estoques, que faz com que os varejistas an-
tecipem a aquisição do combustível na distribuidora. Neste caso, as 
variações positivas nos preços de distribuição são assimiladas mais 
rapidamente. Por outro lado, se os consumidores não retardarem as 
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compras quando o preço estiver caindo, essa queda será mais lenta. 
Isso porque, ao perceberem um movimento de diminuição nos pre-
ços, os agentes retornam ao nível de consumo regular. Assim, os es-
toques perduram por mais tempo, e os postos têm um prazo maior 
para voltar a adquirir o combustível das distribuidoras a um preço  
mais baixo.

Em síntese, as hipóteses mais relevantes na literatura que busca explicar 
a assimetria na transmissão de preços são os custos de ajustamento 
e o poder de mercado. Custos de ajustamento estão relacionados às 
alterações realizadas pelas empresas nas quantidades e/ou preços dos 
insumos e/ou produtos. Se esses custos forem desiguais em relação a 
aumentos ou reduções de quantidades e/ou preços, a consequência 
pode ser a transmissão assimétrica de preços. Por exemplo, um aumen-
to no valor dos insumos pode levar, a princípio, a uma redução da quan-
tidade produzida, em razão dos custos associados à pesquisa de novos 
insumos, que nem sempre garantem um resultado satisfatório (MEYER; 
VON CRAMON-TAUBADEL, 2004; SILVA et al., 2011).

Meyer e Von Cramon-Taubadel (2004) afirmam que as tentativas de ex-
plicar a transmissão assimétrica de preços possuem sérias divergências 
na sua fundamentação teórica. Os campos de investigação teórico e 
empírico sobre o assunto ainda não estão em um processo de conver-
gência para a construção de um conjunto teórico e de procedimento 
de testes amplamente consensual. Adicionalmente, conforme ressaltou 
Uchôa (2008), ainda que algumas teorias busquem fornecer uma pos-
sível explicação para a assimetria nos preços da gasolina, não existe 
concordância sobre qual seria a mais adequada.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste artigo, buscou-se verificar se há indícios econômicos de carteli-
zação na revenda de gasolina comum em Salvador-BA, no período de 
janeiro de 2015 a junho de 2019. Para tal, utilizaram-se duas metodolo-
gias distintas. A primeira é semelhante àquela sugerida pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e pela Secretaria 
de Acompanhamento Econômico. Essa metodologia também foi utiliza-
da nos trabalhos de Azevedo e Politi (2008), Freitas e Balbinotto Neto 
(2011) e Fernandes e Jacob (2017). A segunda se deu a partir da estima-
ção de um modelo de correção de erros, a fim de verificar a transmis-
são assimétrica de preço, conforme verificado nos trabalhos de Meyer 
e Von Cramon-Taubadel (2004), Pinheiro (2012), Silva (2016) e Silva  
e outros (2011).
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Índice Concorrencial de Preços (ICP) e margens de 
comercialização relativa (Mgr)

O filtro sugerido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico tem 
como objetivo verificar se há indícios econômicos de cartel nos mer-
cados relevantes em análise. A metodologia proposta por estes órgãos 
consiste na mensuração do coeficiente de variação de preços, a partir 
do Índice Concorrencial de Preços, no cálculo da margem relativa de 
comercialização e na estimação da correlação entre a margem relativa 
e o coeficiente de variação de preço. 

De acordo com Freitas e Balbinotto Neto (2011), o Índice Concorrencial 
de Preços (ICP) foi criado para ser um indicador de comunicação com a 
sociedade de maneira geral, de forma que os consumidores pudessem 
constatar se estão em um ambiente de alinhamento de preços ou não.

O cálculo do ICP, também conhecido como coeficiente de variação, é 
feito a partir da Equação 1 abaixo:

Assim, Srv é o desvio padrão dos preços da gasolina na revenda em 
Salvador-BA; Pmerv é o preço médio da gasolina na revenda em Salvador-
-BA, e o índice t representa o período de tempo.

Em consonância com a metodologia sugerida pelo Centro Integrado de 
Pesquisas (CIP) do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas 
e Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), 
quanto mais próximo de zero for seu valor, mais homogêneo é o con-
junto de dados.  Para ICP ≤1%, os preços estão fortemente alinhados, e 
quando ICP >1%, os preços não estão fortemente alinhados. Vale des-
tacar que o ICP é um número puro, ou seja, ele será positivo se a média 
for positiva. Em termos percentuais, mostra quanto o desvio padrão é 
menor ou maior em relação à média. 

A margem de comercialização relativa (Mgr) é calculada através da dife-
rença entre o preço pago pelo consumidor ao revendedor (Prv) e o preço 
pago ao distribuidor (Pd) em relação ao preço pago pelo consumidor 
ao revendedor (Prv), de acordo com a Equação 2 apresentada a seguir:

M grt = Prvt – Pdt
Prvt
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Segundo Fernandes e Jacob (2017), a análise da margem de comercia-
lização oferece informações a respeito da magnitude das parcelas de 
cada setor do mercado. Indícios de margens de comercialização altas 
ou crescentes demonstram ineficiência do mercado, a não ser que este-
jam associadas à inclusão de novos serviços, que levariam a melhorias 
na qualidade final do produto. 

Dentre os testes sugeridos pela Secretaria de Acompanhamento Eco-
nômico para verificar a ocorrência de conduta colusiva, o que melhor 
separa as hipóteses de concorrência perfeita e cartel é o que estima a 
correlação entre a margem de revenda e a variância de preços, pois se 
esperam resultados opostos para cada uma das hipóteses (AZEVEDO; 
POLITI, 2008). Para obter o coeficiente de correlação entre a margem 
de comercialização na revenda e o coeficiente de variação dos preços, 
estimou-se a Equação 3 abaixo:

Mgrt = β0 + β1 ICPt + εt,

onde Mgrt e ICPt foram definidos anteriormente; β0 e β1 são os coeficien-
tes a serem estimados, e εt é o termo de erro aleatório.

A Equação 3 supracitada foi estimada pelo método dos mínimos qua-
drados ordinários, com o auxílio do software Eviews 7.

Com base nos resultados encontrados, pode-se auferir que β1 > 0 e es-
tatisticamente significativo sugere que uma elevação nas margens de 
comercialização na revenda está associada ao não alinhamento dos 
preços, pois o Índice Concorrencial de Preços acompanha o ritmo da 
margem de comercialização, e os preços estão mais dispersos. Já β1 > 0 e 
estatisticamente significativo sugere que o comportamento dos preços 
é suspeito. Assim, enquanto a margem de comercialização aumenta, o 
Índice Concorrencial de Preços diminui, sendo um indício de alinhamen-
to de preços. Portanto, para indícios econômicos de conluio, esperam-
-se margens elevadas associadas com dispersão de preços mais baixa, 
de modo a observar que os revendedores obtêm maior lucratividade no 
momento em que os preços encontram-se com baixa dispersão (FER-
NANDES; JACOB, 2017).

Assimetria de transmissão de preços

Neste artigo, para analisar a possibilidade de assimetria de preços, uti-
lizou-se um modelo de correção de erros também usado nos trabalhos 
de Meyer, Von Cramon-Taubadel (2004) e de Silva (2016). De acordo 
com Lima (2015, p. 7), “[...] um modelo de série temporal tem como 
especificação básica o relacionamento de valores correntes da variável 
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com seus valores passados e com valores correntes e passados de erros 
aleatórios (choques) na série”.

Diante disso, o primeiro passo é identificar se as séries trabalhadas são 
estacionárias (distribuições que não se modificam ao longo do tempo, 
tendo como constantes, pelo menos, a média e a variância, além de o 
valor da covariância entre dois períodos depender apenas da defasa-
gem entre tais períodos). Isso porque uma série não estacionária pode 
apresentar médias distintas em diferentes períodos, bem como variân-
cia que se aproxima do infinito com o passar do tempo (UCHÔA, 2008). 
Essas características podem causar consequências em estimações re-
alizadas nessas condições, tornando-as não confiáveis, ou até mesmo 
regressões espúrias.

A fim de detectar se as séries são estacionárias, foram realizados três 
testes: Dickey-Fuller aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) e Dickey-
-Fuller (GLS). Uma série que não é estacionária em nível, tendo uma 
raiz unitária, mas é em primeira diferença, é chamada de integrada de 
ordem 1, ou I(1). Isso posto, torna-se necessário trabalhar com as séries 
em primeira diferença para obter resultados consistentes. Entretanto, 
utilizar a primeira diferença em séries econômicas, a princípio, pode 
não ser o mais adequado. Torna-se imprescindível verificar se as séries  
são cointegradas.

Segundo Lima (2015), a cointegração parte do pressuposto de que va-
riáveis não estacionárias podem caminhar juntas, ou seja, podem ter 
trajetórias temporais interligadas, de modo que, em longo prazo, cons-
tatam-se relações de equilíbrio. Dois testes de cointegração foram re-
alizados com base na Equação 4: o de Johansen (1988) e  o de Engle 
e Granger (1987), que, de acordo com Lima (2015), consiste em “[...] 
ajustar uma relação entre as variáveis e realizar um teste de raiz unitária 
tipo Dickey-Fuller nos resíduos da equação ajustada”.

Prvt = β0 + β1 Pdt + μt 

Se os testes de cointegração na Equação 4 revelarem que as séries 
não são cointegradas, é possível que haja indícios de comportamento 
anticompetitivo. Assim, sugere-se que a não relação de longo prazo 
(representada pela cointegração) entre as séries pode ser interpretada 
economicamente como indício de que choques de custos não afetam 
preços na revenda (SILVA, 2016).

Se as variáveis são cointegradas, deve-se ajustar um modelo de corre-
ção de erros (MCE), que faz a correção entre a dinâmica de curto prazo 
e o comportamento de longo prazo, assim como o termo de correção 
de erro (ECT) – termos de erros defasados da equação (4). Na forma 
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multivariada, o modelo estimado, em conformidade com o modelo pro-
posto por Frey e Manera (2007), Meyer e Von Cramon- Taubadel (2004) 
e Pinheiro (2012), é dado pela Equação 5 abaixo:

Prvt é o logaritmo do preço médio no revendedor em t; Pdt é o logaritmo do preço 
médio do distribuidor; Δ indica variação; ΔP+dt-j= max{ΔlnP+dt-j,0}; ΔP–dt-j 
min{ΔlnP–dt-j,0}; ΔP+rvt-k = max{ΔlnP+rvt-k ,0} e ΔP–rvt-k = min {ΔlnP–rvt-k ,0}. De 
acordo com Meyer e Von Cramon- Taubadel (2004), dividir o ECT em 

componentes positivo ( t
+

–1) e negativo ( t
-
–1), ou seja, desvios positivos 

e negativos do equilíbrio de longo prazo, torna possível testar a ATP.

Conforme Frey e Manera (2007) e Pinheiro (2012), é possível identificar 
pelo menos cinco tipos de assimetria, sendo elas2:

1. Assimetria do impacto contemporâneo (AIC), quando β0
+ ≠  β0

-.

2. Assimetria gerada ao efeito das defasagens (AED); βj
+ ≠  βj

- para 
algum j ϵ [0, max(J+, J-)]. Observe que J+ ≠ J- sugere AED, mas não 
o contrário.

3. Assimetria do impacto acumulado (AIA) até a defasagem J, se  
ΣJ

j
+

=J βj
+ ≠ ΣJ

j
-
=J βj

-, onde J ϵ [0, min(J+, J-)].

4. Assimetria no tempo de reação (ATR), que ocorre quando o tem-
po necessário para voltar ao equilíbrio é diferente para choques  
positivos e negativos.

5. Assimetria na trajetória de ajuste para o equilíbrio (ATAE), se δ+ ≠ δ-,  
isto é, se a velocidade de convergência depende de o preço de 
revenda estar acima (εt–1 ≥ 0) ou abaixo (εt–1 ≤ 0) do equilíbrio de  
longo prazo.

Fonte de dados

Para alcançar o objetivo proposto neste artigo, foram utilizados dados 
semanais dos preços da gasolina comum, na revenda e distribuição, pra-
ticados em Salvador-BA, bem como os seus respectivos desvios-padrão 
dos preços semanais das revendedoras, de janeiro de 2015 a junho de 
2019, totalizando 233 observações. Todas as variáveis foram obtidas no 
banco de dados do site da ANP- Levantamento de Preços. As estimati-
vas foram realizadas a partir dos softwares Eviews® 7 e Stata® 14.

2 Neste artigo, testou-se as hipóteses 1 e 5.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Indícios econômicos de cartel na revenda de gasolina na 
cidade de Salvador-BA

Conforme mencionado anteriormente, a revenda de combustíveis é fre-
quentemente alvo de investigações de práticas de conduta colusiva, 
com um expressivo número de denúncias junto ao Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência (SBDC). Recentemente, o Ministério Público 
do Estado da Bahia instaurou um inquérito civil para investigar possível 
acordo colusivo por parte dos postos de gasolina. São recorrentes as 
reclamações dos consumidores com relação aos preços abusivos desse 
combustível e à baixa variabilidade dos preços praticados pelos postos 
da cidade. O Gráfico 1, abaixo, apresenta a evolução dos preços médios 
de gasolina comum na capital baiana, de janeiro de 2015 a junho de 
2019. Conforme destacou Uchôa (2016), os preços dos combustíveis, 
além relevantes na formação do índice de inflação, pesam muito no or-
çamento das famílias. Por essa razão, a população acompanha de perto 
as alterações dos valores praticados pelos postos revendedores.

Gráfico 1
Evolução dos preços médios mensais de gasolina comum praticados pelas revendedoras 
– Salvador-BA – Jan. 2015-jun. 2019
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Fonte: Elaboração própria.

É possível verificar que os valores médios mensais se mantiveram em 
um patamar relativamente elevado para todo o período de análise, su-
gerindo que os preços de gasolina praticados pelos postos são abusivos 
na capital baiana. Fazendo-se uma avaliação, ponta a ponta, de janeiro 
de 2015 a junho de 2019, verifica-se um aumento de 43,53% nos pre-
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ços médios. Além disso, observa-se uma tendência ascendente nesse 
período, ainda mais evidente a partir de meados de 2017. Conforme 
mencionado anteriormente, em razão desse aumento expressivo nos 
preços, o Ministério Público do Estado da Bahia instaurou inquérito para 
investigação dessas elevações abusivas.

De acordo com Azevedo e Politi (2008), em razão da pequena dimen-
são geográfica dos mercados relevantes de revendedores de combus-
tíveis, podem existir custos de investigação superiores ao benefício so-
cial decorrente da intervenção. Provavelmente, isso ocorre pela elevada 
probabilidade de a denúncia não resultar em provas de conduta unifor-
me entre concorrentes e/ou pelo fato de os custos sociais inerentes ao 
cartel não serem muito altos em razão do tamanho do mercado. Adicio-
nalmente, ressaltam que, por comercializarem produtos homogêneos e 
recorrerem às mesmas fontes de insumos, os postos de combustíveis 
podem praticar preços semelhantes mesmo na ausência de cartel.

A Tabela 1 reporta as informações a respeito das médias mensais dos 
índices concorrenciais de preços em Salvador, bem como as respectivas 
conclusões a respeito do alinhamento de preços, de 2015 a 20193.

Tabela 1
Índices concorrenciais de preços (médias semanais)

Ano Índice Concorrencial de Preços Conclusão sobre o alinhamento de preços

2015 0,022% Os preços estão fortemente alinhados
2016 0,036% Os preços estão fortemente alinhados
2017 0,030% Os preços estão fortemente alinhados
2018 0,020% Os preços estão fortemente alinhados
2019 0,024% Os preços estão fortemente alinhados

Fonte: Elaboração própria.

Para todo o período analisado, o ICP apresentou valores abaixo de 1%, 
sugerindo que os preços estão fortemente alinhados, havendo possibi-
lidade de condutas colusivas. No entanto, não é possível chegar a uma 
conclusão sobre o procedimento dos postos de gasolina que atuam em 
Salvador com base apenas na baixa dispersão dos preços pelo fato de 
se tratar de um produto homogêneo. Nesse caso, os preços poderiam 
ser alinhados também em mercados de competição perfeita. 

Diante disso, esses resultados devem ser interpretados com cautela, 
uma vez que não se pode ter certeza de que, neste mercado, haja a 
formação de cartel explícito, ou seja, que os postos estejam adotando 
uma conduta de alinhamento de preços. De acordo com Azevedo e 
Politi (2008), para mercados em que o bem comercializado é homogê-
neo, como no caso da gasolina comum, a estabilidade de preços é uma 
evidência de equilíbrio, seja em cartel ou em concorrência perfeita, não 

3 Para o ano de 2019, os índices foram calculados de janeiro a junho.
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informando a respeito da probabilidade de ocorrência de conduta ilícita. 
Desse modo, informações adicionais devem ser consideradas para que 
se tenha maior precisão na avaliação. 

Em casos de indícios de cartel, espera-se que margens mais elevadas 
estejam associadas à baixa dispersão dos preços, de forma que as re-
vendedoras de gasolina teriam mais incentivo para praticar preços pró-
ximos uns dos outros ou adotar acordos colusivos. 

Conforme mencionado anteriormente, a lucratividade dos postos foi 
mensurada a partir da margem de comercialização relativa. Margens 
elevadas ou crescentes podem indicar ineficiência de mercado, a menos 
que esses resultados sejam influenciados por inclusão de novos servi-
ços, que promoveriam melhorias na qualidade do produto. Araújo Jr. e 
outros (2008) destacaram que margens de comercialização maiores 
podem estar relacionadas a outros fatores que não apenas à dispersão 
de preços. Shepard (1993) e Lewis (2006) afirmaram que os preços dos 
combustíveis nos postos e suas margens podem estar associados às 
variáveis locacionais, ao tipo de contrato com a bandeira distribuidora, 
bem como aos custos operacionais, representados, por exemplo, pelo 
número de funcionários. A Secretaria de Acompanhamento Econômico 
relaciona a hipótese de cartel na revenda à não redução da margem, 
sugerindo a capacidade desse segmento de sustentar e, eventualmente, 
elevar os seus preços em relação aos valores pagos às distribuidoras.

Assim, neste artigo, para verificar se existem indícios econômicos de 
conduta cartelizada pelos postos de gasolina em Salvador, estimou-se 
a correlação entre a margem relativa na revenda e o coeficiente de va-
riação do preço da gasolina, este último mensurado pelo ICP (Tabela 2).

Tabela 2
Resultado da estimação do coeficiente de correlação entre as margens de 
comercialização e os coeficientes de variação dos preços na revenda de gasolina

Variável Coeficiente Probabilidade estatística t

Constante 17,34262 0,0000
ICP -114,3360 0,0000

Fonte: Elaboração própria.

O resultado reportado na Tabela 2 mostra que o coeficiente de correla-
ção foi negativo e estatisticamente significativo ao nível de 1%, sugerin-
do que a elevação na margem de comercialização dos postos revende-
dores de gasolina comum está associada à menor variância dos preços. 
De acordo com as metodologias já citadas, quando isso ocorre, há indí-
cios econômicos de conduta cartelizada no setor. Assim, utilizando-se 
este primeiro filtro para avaliação do comportamento dos postos de 
gasolina comum de Salvador no período de janeiro de 2015 a junho de 
2019, conclui-se que, possivelmente, os postos estão obtendo lucros em 
razão de práticas de preços alinhados.
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Conforme salientado anteriormente, a revenda de gasolina comum é 
frequentemente alvo de denúncias de práticas de conduta anticompe-
titiva junto aos órgãos de defesa da concorrência. A presença de sindi-
catos e associações cria ambientes propícios às recorrentes discussões 
entre as revendedoras, induzindo à formação de acordos. Além disso, as 
características intrínsecas desse mercado podem também explicar, em 
grande medida, o comportamento dessas revendedoras.

Análise da assimetria de transmissão de preços

A fim de investigar sinais de conduta colusiva, via assimetria de trans-
missão de preços, foi realizado, primeiramente, o teste de raiz unitária 
nas séries de preços semanais de gasolina na revenda e na distribuição 
em Salvador-BA, para identificar se elas são estacionárias e, caso não 
sejam, verificar sua ordem de integração. A Tabela 3 reporta os resul-
tados obtidos pelos testes de raiz unitária: Dickey-Fuller aumentado 
(ADF), Phillips-Perron (PP) e Dickey-Fuller (GLS). 

Tabela 3
Testes de raiz unitária nas séries de preços de gasolina na revenda e na distribuição

Variável
Teste Dickey Fuller aumentado(ADF) Teste Phillips-Perron (PP)

Estat. do teste Prob. Estat. do teste Prob.

Pgr -2,716 0,0713 -2,361 0,1530

ΔPgd -1,790 0,3852 -1,650 0,4570

ΔPgr -11,457 0,0000 -14,133 0,0000

ΔPgd -10,345 0,0000 -12,879 0,0000
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Pgr é o preço da gasolina na revenda; Pgd é o preço da gasolina na 
distribuidora, e Δ é a primeira diferença das respectivas variáveis.

Observa-se que os dois testes apresentados na Tabela 3 evidenciaram 
que as séries de preços na revenda (Prv) e na distribuição (Pd) de gasolina 
comum em Salvador-BA possuem raiz unitária em nível e são estacioná-
rias em primeira diferença. Identificando-se que as séries não são esta-
cionárias em nível, mas estacionárias em primeira diferença, procedeu-se  
à realização do teste de cointegração de Johansen. Esse teste teve o 
objetivo de verificar a possibilidade de existir alguma relação de coin-
tegração entre as séries. O resultado encontra-se na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4
Teste de cointegração de Johansen

H0 H1 Estatística do teste Valor crítico 5% P-valor

λtrace
r = 0
r =1

r > 0
r >1

λtrace
40,081
4,206

20,261
9,164

0,0000
0,3823

λmax
r = 0
r = 1

r = 1
r = 2

λmax
35,875
4,206

15,892
9.164

0,0000
0,3823

Fonte: Elaboração própria.

Nota: λtrace, λmax  são os testes de traço e de característica mínima, respectivamente.
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A hipótese nula do teste é de ausência de cointegração entre as séries. 
Para as séries que apresentaram vetores de cointegração, é aceitável es-
timar um modelo de correção de erros (ECM) para verificar a assimetria 
na transmissão de preço no mercado em análise. Os resultados obtidos 
para o teste sugeriram que existe um vetor de cointegração entre as 
séries de preços, Prv e Pd.  A partir da constatação da existência de coin-
tegração é possível estimar o mecanismo de transmissão dos preços a 
partir do modelo de correção de erros. O número de defasagens das 
variáveis foi escolhido de modo a minimizar o critério de informação de 
Schwarz. O modelo de transmissão de preço estimado é apresentado 
na Tabela 5.

Tabela 5
Modelo de transmissão de preços – Parâmetros estimados

Variável Coeficiente Desvio padrão p-valores

α 0,0020 0,0071 0,779

βj
+ 0,6776* 0,1799* 0,000*

βj
- 0,9685* 0,3563* 0,007*

PL
+ -0,4832* 0,1724* 0,006*

PL
- -0,7588* 0,3776* 0,046*

γK
+ -0,2337*** 0,1329*** 0,080***

γK
- -0,2382*** 0,1354*** 0,080***

δ+ 0,151219 0,2044 0,460

δ- -01512188 0,2044 0,460

Teste de hipótese de assimetria Conclusão 
βj

+= βj
- Rejeita-se

δ+ = δ- Não se rejeita
Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Os símbolos “*”, “**”, “***” indicam significância a 1%, 5% e 10%.

Os resultados dos coeficientes estimados para o modelo de correção 
de erros revelaram-se, em sua maioria, estatisticamente significativos 
e apresentaram os sinais esperados. A assimetria de transmissão de 
preços na revenda de gasolina na cidade de Salvador foi analisada a 
partir da assimetria do impacto contemporâneo (AIC) e da assimetria 
na trajetória de equilíbrio (Atae).

O teste de assimetria contemporâneo (βj
+= βj

-)  foi estatisticamente sig-
nificativo a um nível de 1% de significância, o que permitiu confirmar a 
hipótese de assimetria na transmissão de preços de curto prazo. En-
tretanto, a respeito da relação de assimetria na trajetória de equilíbrio 
(Atae), o teste foi estatisticamente não significativo, de modo que a 
hipótese nula de que δ+ = δ- não foi rejeitada. Isto posto, em longo prazo, 
não existe assimetria na transmissão de preços desse mercado, para o 
período de análise.

Pode-se observar que o ajuste contemporâneo das variações positi-
vas no preço da gasolina no atacado (0,6776*) foi relativamente menor 
do que quando a variação foi negativa (0,9685*). Esse resultado não 
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confirma a hipótese de indícios de cartel, uma vez que se espera uma 
intensidade maior na transmissão de acréscimos dos preços do que 
na de decréscimos. Conforme mencionado anteriormente, Meyer e Von 
Cramon-Taubadel (2004) argumentam que, em razão de elevações nos 
valores na distribuição, as revendedoras ajustam rapidamente para cima 
os preços finais do produto para sinalizar aos seus concorrentes que a 
colusão será mantida. Por outro lado, se os preços no atacado caem, 
os varejistas vão esperar para baixar os preços da produção, a fim de 
evitar a sinalização de um enfraquecimento do acordo tácito. Assim, 
as possibilidades de retaliação das concorrentes a quebras de acordos 
levam as empresas a ter um baixo interesse em reduzir o preço em um 
primeiro momento de variação no mercado atacadista, enquanto os 
preços na revenda podem ser aumentados, sem medo de punição, em 
situação de ampliação da demanda.

Embora, não se tenha obtido resultados coerentes com indícios econô-
micos de conduta colusiva, a hipótese de comportamento assimétrico 
de curto prazo não foi rejeitada, sugerindo que o mercado não apre-
senta comportamento concorrencial. Uchôa (2016) também analisou 
a transmissão de preços da gasolina em Salvador, de maio de 2004 
a junho de 2016. Os resultados sugeriram que os postos de gasolina 
nesse município atuam em competição imperfeita. Entretanto, o autor 
propõe a realização de estudos adicionais para identificar as razões  
dessa imperfeição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado revendedor de gasolina comum apresenta características 
que propiciam o comportamento colusivo por parte das empresas que 
nele atuam. Além disso, o setor lidera o ranking de investigações no que 
tange a condutas anticompetitivas. Recentemente, a cidade de Salvador 
tem sido objeto de investigação de práticas de alinhamento de preços, 
assim como ocorre na maioria dos municípios brasileiros.

Diante disso, neste artigo buscou-se verificar se há indícios econômicos 
de conduta colusiva na revenda de gasolina comum em Salvador-BA, 
no período de janeiro de 2015 a junho de 2019. Para tal, utilizaram-se 
duas metodologias distintas. A primeira sugerida pela ANP e pela Seae, 
e a segunda a partir da estimação de um modelo de correção de erros, 
que analisou a relação de preço e de custos a partir da assimetria de 
transmissão de preços. 

Os resultados encontrados para a primeira metodologia sugeriram que 
há indícios econômicos de conduta colusiva nos postos revendedores 
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de gasolina que atuam na capital baiana, uma vez que se verificou uma 
correlação negativa entre a lucratividade e a dispersão de preços. Já os 
resultados estimados para a assimetria de transmissão de preços não 
permitiram concluir a respeito de sinais econômicos de cartel. Entre-
tanto, apesar desses últimos resultados, a hipótese de comportamento 
assimétrico em curto prazo não foi rejeitada, indicando que o mercado 
não apresenta comportamento concorrencial.

Diante disso, em razão dos preços abusivos praticados na revenda de 
gasolina comum, para análises futuras, sugere-se a aplicação de outras 
metodologias que possam inferir a respeito da conduta das revendedo-
ras em Salvador-BA e em outros municípios do país, que possibilitem 
testar a hipótese de conduta anticompetitiva colusiva praticada pelos 
postos de combustíveis. 
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