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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a competição entre postos de 
gasolina no Estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, investiga-se a relação 
entre o preço médio da gasolina e a concentração de postos nos mercados 
(municípios) do estado do Rio Grande do Norte. Faz-se uso de uma ferramenta 
pouco aplicada para o mercado brasileiro que é o modelo econométrico 
espacial. Foi utilizada uma base que contém dados de todos os postos das 
principais cidades do estado do Rio Grande do Norte e inclui 142 observações 
referentes a postos. Modelos teóricos predizem a relação entre o número de 
competidores num mercado e o preço médio; estes modelos teóricos 
compreendem: os de competição monopolística de Perloff e Salop (1985), e os 
de search-theoretic, de Carlson e McAfee (1983) e de Varian (1980). Os 
resultados empíricos mostraram que uma maior densidade dentro de um 
espaço geográfico está associada a um preço médio mais baixo, convergindo 
assim, com o modelo de competição monopolística e com o search-theoretic de 
Carlson e McAfee (1983). Os parâmetros estimados pouco variaram com 
inclusão/exclusão de variáveis controles, mostrando a robustez dos mesmos. 
 
Palavras-Chave: Mercado de Revenda da Gasolina. Competição Espacial. 
Preço Médio. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the relationship between average price with the 
concentration in the markets (municipalities) in the state of Rio Grande do 
Norte, is using a little tool applied to the Brazilian market is the spatial 
econometric model. A data base contains all the stations of the major cities in 
the state of Rio Grande do Norte and includes 142 observations on stations was 
used. Theoretical models predict the relationship between the number of 
competitors in a market and the average price; these theoretical models 
include: the monopolistic competition of Perloff and Salop (1985), and the 
search-theoretic, of Carlson and McAfee (1983) and Varian (1980). The 
empirical results showed that a higher density within a geographic area is 
associated with a lower average price, thus converging with the monopolistic 
competition model and with the search-theoretic of Carlson and McAfee (1983). 
The parameters varied little with the inclusion / exclusion of control variables, 
showing the robustness of them.  

Keywords: Retail Gasoline Markets. Spatial Competition. Average Price. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O setor de abastecimento de combustíveis do Brasil foi marcado por 

uma forte intervenção do Estado até o início da década de 90, quando se 

iniciou um processo de desregulamentação, sendo este mercado considerado 

livre a partir de 01 de Janeiro de 2002, ou seja, houve a substituição do 

controle do Estado para uma economia voltada ao mercado. Segundo Pinto e 

Silva (2004), a criação de um ambiente concorrencial junto ao mercado de 

derivados de petróleo tem por objetivo principal assegurar o cumprimento da 

Lei nº 9.478 de 06 de Agosto de 1997 art. 1º, inciso III e IX: 

 

III – proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e 

oferta dos produtos; 

 

IX – promover a livre concorrência. 

 

O mercado brasileiro até então era caracterizado por contratos 

exclusivos entre distribuidoras e revendedoras, ou seja, cada revendedora era 

obrigada, por meio de um contrato de exclusividade, a adquirir combustível 

apenas de uma determinada distribuidora. A completa desregulamentação do 

mercado permitiu a entrada de postos de gasolina sem vínculo direto a uma 

distribuidora – conhecidos como postos de bandeira branca – no mercado 

varejista de combustíveis brasileiro. O percentual dos postos de bandeira 

branca no mercado brasileiro aumentou de 8,2%, em 2000, para 42,3%, em 

2012 (ANP, 2013). 

O estabelecimento de um ambiente mais competitivo – devido às 

mudanças na regulamentação e o surgimento dos postos de bandeira branca – 

teve como consequência a diminuição de barreiras e, com isso, o aumento do 

número de revendedores de combustível. O elo vertical existente entre 

distribuidores e revendedores acarreta implicações diretas ao consumidor 

quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos e a promoção da livre 

concorrência. 
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Atualmente, o varejo de combustível no Brasil é caracterizado por um 

mercado fragmentado. Segundo o Anuário Estatístico da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do ano de 2013, há 39.450 

revendedores de combustível em todo o território brasileiro, 22,7% deste total 

está localizado na região nordeste e, apenas, 1,4% do mercado nacional é 

representado pelo estado do Rio Grande do Norte. Esta fragmentação poderia 

indicar uma situação altamente competitiva, uma vez que práticas de cartel são 

comumente relacionadas a mercados com pequeno número de concorrentes. 

O setor de combustíveis possui características que podem facilitar a 

ocorrência de condutas anticompetitivas, como: produto homogêneo; 

semelhança dos custos operacionais; barreiras regulatórias – dificultam a 

entrada de novos concorrentes –; e atuação ativa por parte de Sindicatos que 

podem auxiliar na coordenação das condutas estratégias e comerciais de seus 

filiados (SDE, 2014). Por isso, na prática, as associações de proprietários de 

revendedores de combustíveis e seus membros são alvos frequentes de 

investigações por práticas cartelizadas. 

Há aproximadamente 500 investigações por infrações à ordem 

econômica em curso na SDE, com um quinto deste total referente ao mercado 

de revenda de combustíveis. Entre 2004 e 2008, neste mesmo mercado, o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) condenou oito cartéis 

em municípios brasileiros. Nos anos de 2010 e 2011, foram enviados mais de 

oito processos administrativos com recomendação de condenação para 

julgamento do CADE (PF, 2011). Já em 2013, o CADE aplicou multas no valor 

de R$ 120 milhões em seis casos de cartéis no mercado de revenda de 

gasolina nos municípios: Manaus/AM; Bauru/SP; Londrina /PR; Teresina/PI e 

Caxias do Sul/RS (CADE, 2014). 

Considerando a verticalização no mercado de combustíveis dos Estados 

Unidos, Shepard (1993) sugere que os preços de varejo (dos postos de 

gasolina) dependem da forma contratual entre distribuidores e revendedores, a 

qual, por sua vez, é função das características dos postos de gasolina.  

Convergindo com a ideia de Shepard (1993), Lewis (2008) destacou que 

o tipo de contrato entre distribuidora e revendedora também pode influenciar no 

nível de preço de revenda. Os postos de bandeira branca têm a liberdade de 

comprar combustível de qualquer distribuidora e sofreriam menos influência 
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das mesmas para estabelecer um preço de revenda, e assim, definirem suas 

margens. Por outro lado, o autor destacou que os preços praticados pelos 

postos e, consequentemente, suas margens, podem estar relacionados com 

características dos postos revendedores de gasolina. A existência de 

amenidades nos postos, como lojas de conveniência, estacionamentos e 

restaurantes, por exemplo, poderia elevar a disponibilidade dos consumidores 

a pagar mais pelo combustível. Ele ressalta ainda que a localização do posto 

em vias de grande movimentação e a presença de concorrentes próximos 

podem influenciar diretamente as margens estabelecidas pelos postos. 

Também, o fato do posto se localizar em vias de grande fluxo de veículos, nas 

quais a demanda por combustível é potencialmente maior, pode induzir seu 

proprietário a praticar margens mais elevadas. 

Alguns estudos já relacionaram números de concorrentes à dispersão de 

preço no mercado de revenda da gasolina. Barron et al. (2004) argumentaram 

que a dispersão de preços pode estar associada ao número de competidores 

no mercado de gasolina. Seus resultados sugerem que quanto maior for a 

densidade de vendedores de gasolina (número de competidores dentro de uma 

certa área), menor será a dispersão de preço naquela região.  

Para o Brasil, existem poucos trabalhos que analisam o mercado de 

revenda de combustível; quando se investiga a competição neste mercado, o 

número de trabalhos diminui consideravelmente, mesmo diante do elevado 

número de reclamações feitas pelos consumidores acerca dos altos preços e 

padronização dos mesmos e das diversas investigações promovidas pelo 

CADE. 

A partir do contexto apresentado, este trabalho pretende discutir como a 

concorrência, aproximada pela concentração de postos em determinada área, 

afeta os preços praticados nos postos das principais cidades do Rio Grande do 

Norte. 

O problema da pesquisa trata do efeito que o acréscimo de um 

vendedor, em determinado mercado, ocasiona à concorrência neste mercado. 

Parte-se do pressuposto de que o aumento no número de vendedores acarreta 

em preço médio inferior. Busca-se, então, a resposta ao seguinte 

questionamento: Como a concorrência (aproximada pela concentração de 
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postos) afeta os preços praticados nos postos das principais cidades do 

Rio Grande do Norte? 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o impacto da 

concentração de postos sobre preços médios nas principais cidades do Rio 

Grande do Norte. 

 

Para tanto, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Mapear a concentração de postos nas principais cidades do RN; 

 

b) Verificar a associação entre concentração e competição dos postos de 

combustíveis do RN; 

 

c) Indicar a incidência de práticas anticoncorrenciais. 

 

Há uma literatura internacional consolidada sobre o tema, principalmente 

nos Estados Unidos e na Áustria, a qual detalha os contratos entre 

distribuidoras e revendedoras de derivados do petróleo, bem como analisa a 

competição existente entre esses revendedores. Mas existe uma escassez de 

trabalhos nessa área para o Brasil, mais especificamente para o Rio Grande do 

Norte, para o qual não se encontrou nenhuma referência sobre o assunto. 

Como já citado anteriormente, o mercado de revenda de combustível 

brasileiro é considerado fragmentado devido ao elevado número de 

revendedores, o que teoricamente contribui para formação de um ambiente 

competitivo, mas na prática se tem um elevado número de investigações e 

condenações de práticas anticompetitivas neste mercado.  

No ano de 2010 o mercado de combustíveis do Rio Grande do Norte foi 

marcado por uma forte intervenção; neste ano houve a implantação da 

Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC) no polo de Guamaré/RN, cidade 

localizada há 173 km da capital Natal/RN, trazendo vários benefícios para o 

consumidor norte-rio-grandense. Uma das principais vantagens da instalação 

da refinaria no estado é a diminuição do preço de atacado da gasolina devido à 

redução dos custos. Mas se observa que a plena operação da refinaria, na 

prática, não acarretou menores preços para o consumidor do Rio Grande do 
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Norte - o preço médio de revenda da gasolina era inferior ao encontrado na 

região nordeste nos anos de 2003 à 2008, e superou o mesmo após esse 

período (ANP, 2013).  

Além disso, um ano após a implantação da RPCC, a PF (Polícia 

Federal) realizou nove mandados de busca e apreensão, resultado da 

Operação Hefesto, que investiga a formação de cartel de combustíveis na 

capital Potiguar. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o Sindipostos 

(Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Rio Grande do 

Norte) tentou adotar medidas visando impedir a entrada de novos concorrentes 

no setor de revenda em Natal/RN, o que caracteriza uma forte evidência de 

cartelização (PF, 2011). Isso poderia justificar, em parte, o porquê do 

significativo aumento no número de reclamações por parte dos consumidores. 

Ainda, devido a várias denúncias por parte dos consumidores de 

formação de cartel, foi organizada uma reunião conjunta com o Procon/RN, 

Ministério Público Estadual e OAB/RN. A reunião originou a adoção de duas 

medidas concretas: primeiro, houve a instauração de inquérito civil e policial 

(penal) para investigação de formação de concorrência ilícita por parte dos 

revendedores de gasolina; e, segundo, os órgãos competentes orientaram toda 

a população a boicotar alguns postos da cidade, como medida para diminuição 

na demanda. Após essas medidas, os preços baixaram consideravelmente 

(PF, 2014). 

O mercado de revenda de combustíveis em Natal/RN é caracterizado 

por praticar altos preços, associados a uma baixa dispersão de preço. Estas 

características são comumente presentes em mercados cartelizados. 

As características dos postos de combustíveis influenciam fortemente no 

preço de revenda da gasolina (SHEPARD, 1993; HASTINGS, 2004; NUNES e 

GOMES, 2005; LEWIS, 2008; LEE, 2007; PENNERSTORFER, 2009). Além 

disso, se observa que a presença de concorrentes próximos também é um forte 

influenciador na formação do preço (PINKSE et al. (2002); BARRON et al. 

2004; LEWIS, 2008; GLEMENZ e GUGLER, 2006; PENNERSTORFER, 2009). 

Lewis (2008) também encontrou relações diferentes entre preços e 

concentração nos mercados dependendo da abrangência geográfica utilizada 

na análise. 
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O modelo econométrico espacial consiste em um método de regressão 

que permite, incorporando ao modelo a defasagem espacial, analisar a 

influência de concorrentes próximos sobre o preço estabelecido pelos postos. 

Dessa forma, espera-se que os resultados deste trabalho tragam novas 

perspectivas sobre a competição no mercado varejista norte-rio-grandense, 

mais especificamente, sobre a incidência de práticas anticoncorrencias no 

Estado. 

2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 

 Para um entendimento geral, este capítulo foi dividido em duas partes: 

Modelos Teóricos de Concorrência e Modelos Empíricos de Competição. 

  

2.1 MODELOS TEÓRICOS DE CONCORRÊNCIA 

  

 Nesta seção fez-se uma análise dos modelos teóricos de competição 

mencionando suas particularidades e implicações ao preço ofertado junto aos 

consumidores. Apesar de existirem diferenças substancias entre os modelos 

considerados, os mesmos possuem elementos comuns; iniciou-se explicitando 

essas características comuns, passando as peculiaridades de cada modelo e, 

por fim, deu-se destaque as correlações previstas, estas usadas, a posteriori, 

na análise dos resultados. As próximas subseções - 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 - foram 

baseadas no trabalho de Barron et al. (2004). 

 

2.1.1 Elementos Comuns dos Modelos 

 

Os modelos teóricos explicitam mercados com o número de vendedores 

igual a    , onde o vendedor i comercializa o produto qi com custo fixo k e 

um custo marginal constante   . Isto é,  

 

                                                                                                           (1) 
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Onde     e               Havendo uma quantidade de compradores no 

mercado dispostos a adquirir uma quantidade determinada do bem. O valor do 

consumidor   para o bem oferecido pelo vendedor  ,    , é igual a um valor de 

reserva comum,  , menos um (visiting cost),    , tal que          . Para o 

consumidor  , o ganho para a compra do vendedor   a preço    é então: 

 

                                    (2) 

 

2.1.2 O Modelo de Competição Monopolística 
 

O modelo de competição monopolística de Perloff e Salop (1985), 

doravante P & S, assume que os clientes percebem produtos diferenciados 

entre os vendedores, mesmo que os produtos sejam, relativamente, 

homogêneos em relação às características físicas como é o caso da gasolina; 

no entanto, ele diferencia o produto por outras características, como: 

localização geográfica, presença de amenidades no posto, como lava-jato, loja 

de conveniência, etc. Neste modelo, o número de vendedores é determinado 

pela condição de lucro zero, com o equilíbrio resultante sendo caracterizado 

pelo preço igual ao custo marginal acrescido do custo fixo médio; como 

resultado, ocorre dispersão de preço apenas quando se prevê assimetria entre 

as firmas. Para tanto, o autor descreve duas principais formas de 

heterogeneidade, a primeira na demanda e a segunda nos custos. 

No primeiro caso, cada consumidor considera visitar um número fixo de 

vendedores (um subconjunto de vendedores). Assim, um aumento no número 

de vendedores dentro de uma determinada região específica pode reduzir os 

custos de um consumidor em visitar os vendedores próximos. Por isso que o 

aumento no número de vendedores está associado a uma redução no preço 

médio de mercado, assim como a uma redução na dispersão de preço. 

No segundo caso, os preços cobrados por vendedores diferentes são 

conhecidos pelos consumidores; a distribuição de custos de visitação é 

simétrica entre os consumidores e vendedores; mas os custos marginais dos 

vendedores diferem entre as firmas. Um aumento no número de vendedores 

pode ser induzido por um aumento no tamanho do mercado ou pela redução do 

custo fixo, sugerindo uma redução no preço médio e na dispersão de preço. 
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2.1.3 O Modelo Search-Theoretic Framework 
 

A segunda abordagem é baseada na search-theoretic framework. O 

modelo de Carlson e McAfee (1983) – C & M - adota uma hipótese, comumente 

usada, de que consumidores possuem certo conhecimento da dinâmica do 

mercado em relação à distribuição resultante de preços, mas não conhecem a 

localização desses vendedores. O equilíbrio no número de vendedores é 

determinado pela condição de lucro zero. Assim, a distribuição de custos dos 

vendedores depende do tamanho do mercado, com um mercado maior, tendo, 

na média, vendedores com custo maior. Isto implica que o acréscimo do 

número de vendedores está associado a menores margens e, 

consequentemente, um menor preço médio. No modelo de C & M (1983), uma 

redução na amplitude dos custos de procura (search costs), por si só, aumenta 

a elasticidade preço da demanda percebida pelos vendedores individuais e 

então leva a menores margens e redução no preço médio.  

Outro tipo de modelo search-theoretic foi introduzido por Varian (1980). 

Este modelo continua com o pressuposto que os consumidores conhecem as 

estratégias de preço dos vendedores e a distribuição resultante. No entanto, 

supõem-se dois grupos de consumidores: um formado por consumidores com 

baixo custo para visitar vendedores adicionais, enquanto outro por 

consumidores com alto custo para visitar mais de um vendedor. Com níveis de 

custos apropriados para os dois grupos, o primeiro grupo, com menor custo de 

visitar vendedores adicionais, passa a pesquisar os preços de todos os 

vendedores - portanto, é considerado o grupo dos consumidores informados - e 

escolhe comprar do vendedor de menor preço. O outro grupo - não-informado - 

considera muito oneroso visitar mais de um vendedor. Nesta abordagem, a 

correlação entre o custo de pesquisa e variação de preços não é clara, pois um 

aumento na proporção de consumidores informados, segundo o autor, pode 

levar tanto a uma dispersão maior ou menor dos preços, dependendo dos 

parâmetros do modelo. 

A Tabela 1 resume os resultados dos três modelos apresentados quanto a 

correlação entre o número de vendedores e o preço médio e a dispersão deste 

preço, assim como a correlação entre o custo de procura e o preço médio e 

sua dispersão.  
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Tabela 1 – Resumo das correlações previstas pelos modelos apresentados. 

 
    

 

Correlações previstas entre     

  

Número de 
vendedores e 
preço médio 

Número de 
vendedores e 

dispersão de preço 

Custo de 
procura e 

preço médio 

Custo de procura e 
dispersão de preço 

Competição 
Monopolística (Perloff e 

Salop, 1985) 

Negativa Negativa Positiva Positiva 

Search-theoretic 
(Carlson e McAfee, 

1983) 

Negativa Positiva Positiva Sem correlação 

Search-theoretic 
(Varian, 1980) 

Positiva Positiva Positiva Ambígua 

Fonte: Adaptado de Barron et al. (2004) 

 

A análise dos artigos empíricos apresentada a seguir parte do 

pressuposto de que os mercados se diferem em relação à densidade de 

vendedores a partir de diferenças relacionadas ao seu tamanho, como por 

exemplo, número de consumidores, ou custo fixo. O modelo de competição 

monopolista de P & S (1985) defende que em mercados com maior densidade 

de vendedores, haverá menor preço médio e diminuição da dispersão de 

preços. A abordagem search-theoretic de C & M (1983) indica que com uma 

maior densidade de vendedores, haverá um menor preço médio, porém uma 

maior variação dos preços. Já a abordagem tipo search-theoretic de Varian 

(1980) sugere que um maior número de vendedores está associado não 

apenas com a variação mais elevada de preço, mas também com um preço 

médio mais elevado. 

 

2.2 MODELOS EMPÍRICOS DE COMPETIÇÃO 

 

O mercado norte americano de revenda de combustíveis foi amplamente 

estudado. Entre os trabalhos que analisam a competição em relação ao preço 

de revenda da gasolina, destacam-se: Lewis (2008); Lee (2007); Hastings 

(2004); Barron et al. (2004). 



22 

 

Hastings (2004) analisou o mercado de varejo de gasolina de duas 

cidades americanas. Com dados dos municípios de San Diego e Los Angeles, 

respectivamente 159 e 510 observações, fez uso de regressão com a técnica 

diff-in-diff como ferramenta de análise. Ele concluiu que a presença de postos 

de bandeira branca corroborou para a diminuição dos preços de varejo na 

região estudada. 

Barron et al. (2004) buscaram analisar a relação existente entre 

dispersão de preço e preço médio em relação à concentração dos vendedores 

no mercado de varejo de gasolina americano. Para isso, utilizaram da técnica 

de mínimos quadrados ordinários e identificaram uma relação negativa entre a 

dispersão de preço e o preço médio com a concentração dos postos. 

Lee (2007) pesquisou o mercado de revenda de gasolina americano, 

mais especificamente no município de San Diego; utilizou-se de dados de 

preços semanais no período de dois anos – 2000 e 2001. Para tanto, fez uso 

do método de VI (variável instrumental) para estimar um modelo SAR (spatial 

autoregressive model). O autor observou que as características dos 

revendedores possuem fortes influências no estabelecimento dos preços de 

varejo. Concluiu que os concorrentes que se localizam a menos de uma milha 

impactam fortemente na concorrência - a intensidade de competição diminui 

significativamente após essa distância. 

Lewis (2008) pesquisou a região americana de San Diego, analisando o 

efeito da concentração dos revendedores no preço ofertado aos consumidores. 

Para isso, utilizou dados de 327 postos de combustíveis. Encontrou resultados 

diferentes, dependendo da abrangência que está se considerando: quando se 

analisa a cidade como um todo, a relação é negativa, mas quando se analisa a 

cidade a partir de submercados – abrangência geográfica inferior – o efeito 

passa a ser positivo. 

Outro mercado que se destaca por ser amplamente estudado é o 

austríaco, com destaque para os trabalhos de Clemenz e Gugler (2006), 

Pennerstorfer (2009), Jost (2011), entre outros. 

Clemenz e Gugler (2006) estudaram o mercado de varejo de 

combustíveis austríaco, verificando a relação existente entre densidade dos 

postos de gasolina com preço médio da gasolina. Para isso, utilizaram dados 

dos 121 distritos – cerca de 2.400 municípios – que compõem a Áustria, 
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fazendo uso da técnica de MQO e 2SLS para análise. Concluiu-se que 

menores preço de equilíbrio e dispersão de preço estão associados à presença 

de concorrentes mais próximos, ou seja, maior concentração de postos. 

Pennerstorfer (2009) investigou a influência dos postos de bandeira 

branca sobre os preços cobrados pelos postos de bandeira colorida a partir de 

uma base de dados com 400 postos da Áustria. Fez uso das técnicas máxima 

verossimilhança (maximum likelihood) e mínimos quadrados ordinários 

(ordinary least squares). Observou que a gasolina ofertada pelos postos de 

bandeira branca é considerada de qualidade inferior; concluiu que existe um 

acirramento da concorrência entre postos de bandeira branca, não havendo 

aumento significativo de concorrência entre postos de bandeira branca e 

postos vinculados a uma distribuidora. 

Jost (2012) investigou a dispersão de preço no mercado de gasolina 

austríaco.  Mais especificamente, examinou a relação entre variação de preço 

da gasolina, densidade do mercado e características espaciais. Com uma base 

com dados de 2.814 postos em toda a Áustria, fez uso das técnicas de MQO e 

MV – no modelo SAR. Encontrou, em seus resultados, uma relação negativa 

entre número de revendedores e dispersão de preço. 

O mercado de revenda de combustível brasileiro também já foi objeto de 

alguns trabalhos: Pinto e Silva, 2004; Nunes e Gomes, 2005; Vasconcelos e 

Vasconcelos, 2008; Araújo Júnior et al., 2011.  

O trabalho teórico de Pinto e Silva  (2004) sugere que a existência de 

postos de bandeira branca promove uma redução nos preços praticados no 

varejo, em parte devido a uma maior flexibilidade na compra do combustível 

por parte das distribuidoras, bem como pelo maior volume na venda de 

combustíveis. Por oferecerem um preço de revenda menor, os postos de 

bandeira branca possuem uma margem menor quando comparados aos outros 

postos; mas, por adquirirem um combustível mais barato, já que não possuem 

contratos de exclusividade, conseguem maiores margens. Os postos de 

bandeira branca podem ter um custo operacional menor, dada a flexibilidade 

em decisões de oferta de serviços acessórios e horário de funcionamento. Eles 

concluíram que a presença destes postos de bandeira branca aproxima o 

mercado de um modelo ideal de concorrência perfeita, pois acarreta preços 

ótimos menores e quantidades de equilíbrio maiores. 
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Nunes e Gomes (2005) analisaram a concorrência no mercado de varejo 

de combustíveis brasileiro, mais precisamente, no estado de São Paulo. Sua 

hipótese básica é que a existência de uma relação negativa entre a dispersão 

de preço e a margem do varejo implicaria na utilização de práticas 

anticoncorrenciais por parte do setor. Eles encontraram evidências 

significativas de tais relações para o estado de São Paulo. Foi utilizado no 

trabalho o modelo Logit Multinomial para verificar o efeito do posto de gasolina 

de bandeira branca na variabilidade do preço de mercado no varejo de 

combustíveis. Seus resultados indicaram que a presença do posto de bandeira 

branca no mercado gera uma maior concorrência. Eles concluíram que quanto 

menor a participação do posto de bandeira branca, indicando assim uma maior 

concentração de postos de gasolina atrelados às marcas de distribuição, menor 

a variação das margens e preços e, portanto, maior é a indicação de práticas 

anticompetitivas. 

Vasconcelos e Vasconcelos (2008) analisaram, para três capitais 

brasileiras (São Paulo, Florianópolis e Recife), a média e a variância das séries 

temporais de preços da gasolina, com o objetivo de investigar a existência de 

colusão tática. Os modelos utilizados – modelo ARCH tradicional 

(autoregressive conditional heteroscedasticity) e o modelo ARCH generalizado 

(GARCH) – foram utilizados para examinar a diferença no comportamento em 

dois momentos diferentes da distribuição de preço durante uma possível 

colusão e na ausência dela usando preços de dois setores. Os dois modelos 

são usados também para examinar o comportamento da média e da variância 

da distribuição do preço médio e, posteriormente, fazer constatações sobre 

existência de colusão tácita. Foram detectadas evidências significativas da 

presença de um comportamento colusivo nos três mercados analisados, pois o 

preço médio do suposto cartel foi maior do que a do pré e pós cartel. Além 

disso, a variância durante o período de cartel foi menor do que a variância dos 

preços nos períodos pré e pós cartel. 

Araújo Júnior et al. (2011) investigaram a existência de indícios de 

práticas de conluio no mercado do varejo de combustíveis que poderiam afetar 

os preços de revenda, bem como as margens de comercialização nos postos 

de gasolina no Brasil. Para a análise, fez-se uso de uma base de dados com 

4.070 observações das cinco regiões brasileiras, utilizando de técnicas de 
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dados em painel e mínimos quadrados ordinários. Os resultados sugerem que 

quanto menor a dispersão de preços de revenda, maiores as margens 

praticadas pelos postos de gasolina e, consequentemente, maiores os lucros 

por parte dos revendedores. Identificaram ainda que os postos de bandeira 

branca comercializavam o combustível a preços mais baixos, devido à maior 

flexibilidade na compra do combustível nas distribuidoras. Concluíram em seu 

trabalho que a presença de postos de bandeira branca no mercado estimula a 

concorrência de preço, podendo dificultar a formação de cartel.  

É importante salientar que nenhum dos trabalhos citados para o 

mercado brasileiro faz uso de técnicas econométricas espaciais como 

ferramenta de análise, sendo este um dos principais diferenciais encontrados 

deste trabalho. A viabilidade deste trabalho se deu pela utilização de uma base 

de dados única, obtida através de uma pesquisa de campo. 

Os Quadros 1 e 2 sintetizam os resultados empíricos referentes aos 

artigos internacionais e nacionais apresentados nesta seção. Destaca-se que a 

relação negativa entre concentração de postos e dispersão de preços é quase 

uma unanimidade nos artigos internacionais. As pesquisas para o mercado 

brasileiro indicaram o aumento da concorrência com a presença de postos de 

bandeiras brancas e indícios de colusão em alguns municípios brasileiros. 

 

 

Quadro 1 - Sistematização de pesquisas empíricas internacionais 
 

AUTORES LOCALIDADE FERRAMENTA RESULTADO* 

Barron et al. (2004) Estados Unidos MQO Negativa 

Hastings (2004) Estados Unidos Diff-in-diff Negativa 

Clemenz e Gugler (2006)  Áustria MQO e 2SLS Negativa 

Lee (2007) Estados Unidos SAR Negativa 

Lewis (2008) Estados Unidos MQO Ambígua 

Pennerstorfer (2009) Áustria MQO e MV Negativa 

Jost (2011) Áustria SAR Negativa 
*Resultado encontrado a partir da correlação entre competição e dispersão de preço. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
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Quadro 2 - Sistematização dos trabalhos nacionais 
 

AUTORES LOCALIDADE OBJETIVO FERRAMENTA CONCLUSÃO 

Pinto e Silva 
(2004) 

Brasil 
Analisar o impacto do 

posto de bandeira 
branca no mercado 

Teórico 

A presença do posto 
de bandeira branca 
aproxima o mercado 

no modelo de 
concorrência perfeita 

Nunes e 
Gomes 
(2005) 

Estado de São 
Paulo 

Identificar relação 
entre dispersão de 

preço inferior e cartel 

Logit 
Multinomial 

O posto de bandeira 
branca acirra a 
concorrência 

Vasconcelos 
e 

Vasconcelos 
(2008) 

São Paulo, 
Florianópolis e 

Recife 

Verificar a 
incidência de 

colusão 

ARGH e 
GARCH 

Presença forte de 
comportamento 

colusivo no mercado 
analisado 

Araújo Júnior 
et al. (2011) 

Brasil 
Verificar a incidência 

de conluio 
MQO 

Menor a dispersão de 
preço, maiores serão 

as margens 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
   

 

3 METODOLOGIA 

 

Com objetivo de facilitar a compreensão, este capítulo foi divido em três 

partes: Modelos Econométricos Espaciais, Modelos Lag e Error e descrição da 

Base de Dados.  

 

3.1 MODELOS ECONOMÉTRICOS ESPACIAIS 
 

Este trabalho analisou o mercado de revenda de gasolina através de um 

modelo econométrico espacial. Lewis (2008) fez uso do modelo espacial e 

buscou identificar a influência sobre o preço médio de revenda do posto i dos 

preços cobrados por outros postos j dentro de um raio estabelecido de 1,5 

milhas. Para tanto utilizou a equação abaixo para calcular a densidade de 

postos nessa área delimitada por um raio de 1,5 milhas: 

 

    
      

  
                                                                      (3) 
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Onde,   é o conjunto de postos presentes em 1,5 milhas em relação ao posto i; 

      

  
 é o preço médio dos concorrentes presentes no raio. A partir dessas 

observações utilizou MQO (mínimos quadrados ordinários) para estimar este 

impacto sobre o preço de revenda. 

Já Pennerstorfer (2009), buscou associar o impacto na concorrência do 

posto sem bandeira com os postos de marca próximos através da modelagem 

econométrica espacial. Usou pesos espaciais que significam o inverso da 

distância entre   e   e armazenou essas informações na matriz  .Foram 

utilizadas ainda outras matrizes,     ou    : a primeira se trata de uma 

matriz quando os postos são de bandeira branca ("unbranded") e a outra caso 

o posto seja vinculado a uma marca ("branded"), pois o trabalho tinha por 

objetivo visualizar o impacto nos preços de revenda do posto de bandeira em 

relação aos postos exclusivos de um só marca. Abaixo, segue a equação que 

transcreve a ideia principal do trabalho: 

                  
        

   

        

   

 (4) 

onde,    é o preço de revenda do posto;    é variável dummy para um posto 

com bandeira;     
            é a média ponderada espacialmente dos postos 

de bandeira branca entre todos os concorrentes diretos e            é a média 

ponderada espacial em relação aos preços dos concorrentes; os pesos     

medem o inverso da distância entre duas observações. 

Neste trabalho, propõem-se uma equação semelhante à de Lewis 

(2008), porém, buscou-se investigar o efeito dos concorrentes próximos em 

relação ao posto  . Para tanto, se utilizou neste trabalho o modelo espacial lag, 

para se observar o efeito dos concorrentes próximos nas variáveis 

independentes e dependente.  

 

 

3.2 OS MODELOS ESPACIAIS (LAG E ERROR) 
 

Os modelos espaciais – lag e error – possuem semelhanças quando se 

observa a interação espacial entre as observações. No entanto, os dois 

modelos, na verdade, possuem implicações diferentes. A variável dependente 
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no modelo lag possui interações com as outras observações: o valor de    

influencia o valor de   , que, por sua vez, influencia o valor de   . Em contraste, 

no modelo de error espacial, as interações entre as observações ocorrem 

apenas através dos termos de erro. Assim, em uma especificação de modelo 

de error espacial, as observações estão relacionadas apenas devido a fatores 

não mensuráveis e/ou desconhecidos, que se correlacionam com as demais 

observações. 

 

3.2.1 Spatial Lag Model 
 

 A equação (5) representa o modelo Lag espacial:  

 

                                                                                                        (5) 

 

Onde,    mede efeito da variável dependente das outras observações, 

defasados espacialmente através da matriz de pesos  ;   é uma matriz de 

observações sobre as variáveis explicativas;   é um vetor de termos de erro e   

é o coeficiente espacial. 

 

 

 

3.2.2 Spatial Error Model 
 

 Para o modelo Error espacial, tem-se a equação (6): 

 

                                                                                                               (6) 

 

                                                                                                              (7) 
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Onde,   é o vetor de termos de erro espacialmente ponderada utilizando a 

matriz de pesos (W);   é o coeficiente de erro espacial;   é um vetor de termos 

de erro não correlacionados. 

 

 

 

Como o objetivo deste trabalho foi medir o impacto de concorrentes nos 

preços e como não é do escopo desta pesquisa investigar a implicação da 

interação dos termos de erro, foi usado o modelo espacial Lag e não o modelo 

espacial Error. 

 

3.3 BASE DE DADOS 
 

 

Para a realização desta pesquisa, primeiramente, se levantou os 

endereços dos postos do Rio Grande do Norte, a partir dos dados 

disponibilizados no site da ANP: os dados contemplam todos os 142 postos 

das principais cidades do estado do Rio Grande do Norte, com excessão dos 

postos do município de Parnamirim. Segue a distribuição destes postos, por 

município: 85 postos no município de Natal; 38 postos em Mossoró; 12 postos 

em Caicó e 7 postos em São José de Mipibu. Vale salientar que a pesquisa 

não se desenvolveu na cidade de Parnamirim, uma importante cidade no 

estado do RN, devido às limitações encontradas no tange a indisponibilidade 

de recursos financeiros para o desencadeamento da pesquisa. 

O questionário aplicado, desenvolvido com base nos trabalhos citados 

na seção 2.2, é composto por perguntas que buscam, em sua maioria, 

identificar informações referentes às características dos revendedores no que 

diz respeito à densidade – dada pela quantidade de postos no raio de 2 km em 

relação ao posto i –, coordenadas geográficas, localização, tipo de bandeira, 



30 

 

serviços ofertados, e etc. Portanto, os dados são um cross section com 

informações referentes ao mês de janeiro do ano de 2013. Este projeto de 

pesquisa foi fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq)1.  

A tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis usadas na 

regressão; caso o valor das variáveis dummy seja um, mostra que determinada 

observação possui essa(s) característica(s), caso contrário, será zero. 

                                                   
1
 O projeto de pesquisa que tem como título: Forma contratual, preço e características dos revendedores de 

combustíveis. Período: 2011-2013. 
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Tabela 2 – Estatísticas descritivas para as variáveis do modelo por cidade 

 

Variável Descrição 

Natal São José de Mipibu Caicó Mossoró 

Obs Média 
Desvio 
Padrão Mín Max Obs Média 

Desvio 
Padrão Mín Max Obs Média 

Desvio 
Padrão Mín Max Obs Média 

Desvio 
Padrão Mín Max 

PreçoComum Preço comum da gasolina 85 2,71 0,07 2,57 2,91 7 2,96 0,02 2,9 2,99 12 2,89 0,03 2,83 2,91 38 2,97 0,02 2,93 2,99 

Postos2km Quantidade de postos no raio de 2km 85 5,17 2,48 1 11 - - - - - - - - - - - - - - - 

DAberto24h  Se aberto 24h (dummy) 85 0,39 0,49 0 1 7 0,75 0,45 0 1 - - - - - 38 0,49 0,51 0 1 

DbandBranca Bandeira Branca (dummy) - - - - - 7 0,31 0,48 0 1 - - - - - 38 0,11 0,31 0 1 

DBandALE  Bandeira Alesat (dummy) 85 0,14 0,35 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandBR  Bandeira BR (dummy) 85 0,46 0,5 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandDISLUB  Bandeira Dislub (dummy) 85 0,01 0,11 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandESSO  Bandeira Esso (dummy) 85 0,01 0,11 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandFAN  Bandeira FAN (dummy) 85 0,02 0,15 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandIPIRANGA Bandeira Ipiranga (dummy) 85 0,08 0,28 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandSHELL  Bandeira Shell (dummy) 85 0,19 0,39 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBandSP  Bandeira SP (dummy) 85 0,01 0,11 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DLavavemGrátis Se oferece lavagem grátis (dummy) 85 0,05 0,21 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DBebidaGrátis Se oferece bebida grátis (dummy) 85 0,24 0,43 0 1 7 0,45 0,52 0 1 - - - - - - - - - - 

DPrincipaisVias Se localiza nas principais vias (dummy) 85 0,66 0,48 0 1 7 0,92 0,28 0 1 12 0,45 0,34 0 1 38 0,91 0,28 0 1 

DAcessoPosto  Se o acesso ao posto é bom (dummy) 85 0,24 0,43 0 1 7 0,08 0,28 0 1 12 0,58 0,51 0 1 38 0,33 0,48 0 1 

DVisibilidade  Se a visibilidade do posto é boa (dummy) 85 0,33 0,47 0 1 - - - - - - - - - - 38 0,42 0,5 0 1 

DTrocaÓleo  Se possui troca de óleo (dummy) 85 0,71 0,46 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DCalibradores  Se possui calibrador (dummy) 85 0,93 0,26 0 1 7 0,83 0,39 0 1 - - - - - 38 0,9 0,31 0 1 

DRestaurante  Se possui restaurante (dummy) 85 0,09 0,29 0 1 7 0,5 0,52 0 1 - - - - - 38 0,23 0,43 0 1 

DCaixaEletrônico  Se possui caixa eletrônico (dummy) 85 0,09 0,29 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DConveniência  Se possui conveniência (dummy) 85 0,86 0,35 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

DOficina  Se possui oficina (dummy) 85 0,11 0,31 0 1 7 0,33 0,49 0 1 - - - - - 38 0,15 0,37 0 1 
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4 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, investiga-se, empiricamente, como a densidade dos 

postos afeta a competição entre eles e, consequentemente, seus preços de 

varejo através dos modelos de mínimos quadrados e do modelo Spatial Lag 

conforme descrito na seção 3.2. A formação de cartel no mercado varejista de 

combustível pode levar a políticas combinadas de preços e reduzir a dispersão 

dos mesmos. A seguir, apresentam-se os resultados para os municípios de 

Natal e Caicó. 

 

4.1 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA O MUNICÍPIO DE NATAL 
 

A Tabela 3 apresenta a regressão para o município de Natal. Os 

resultados mostram relação negativa existente entre a densidade dos postos 

de gasolina – variável “Postos2km” – com o preço médio da gasolina no 

mercado de revenda de combustível, ou seja, quanto maior o número de 

postos naquele mercado, menor será o preço de revenda da gasolina. Este 

resultado condiz com o modelo de competição monopolista e com a 

abordagem search-theoretic de C & M (1983), os quais indicam relação entre 

uma maior densidade de vendedor e um preço médio mais baixo. Observa-se 

também que a variável “DPrincipaisVias” também se mostrou estatisticamente 

significante - a mesma se refere à localização do posto, se pertence a uma 

avenida de grande circulação –, ou seja, os postos que se localizam em vias de 

maior circulação comercializam a gasolina a um preço mais elevado. Em 

média, isso representa 2,1 centavos a mais para o consumidor, por isso, caso o 

cliente encha o tanque do carro (com 55 litros de combustível), este aumento 

impactará em R$ 1,16 no preço do abastecimento. Já que o preço médio do 

combustível é R$ 2,71; pode-se inferir que caso ele se encontre em uma via 

principal da cidade o preço se elevará para R$ 2,73 em média. 
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Tabela 3 – Resultado da regressão: preço em função da densidade dos postos 

para Natal 

Variáveis Independentes 
Variável dependente 
(preço da gasolina) 

__________________________________________________ 

Postos2km  -0.007 (2.44)* 

DPrincipaisVias 0.021 (2.99)** 

DAberto24h -0.011 (1.79) 

DBandALE -0.007 (0.94) 

DBandBRANCA -0.014 (1.27) 

DBandDISLUB 0.009 (0.34) 

DBandESSO 0.005 (0.20) 

DBandFAN 0.057 (3.29)** 

DBandIPIRANGA -0.004 (0.43) 

DBandSHELL -0.015 (2.09)* 

DBandSP -0.015 (0.60) 

DLavagemGrátis -0.010 (0.83) 

DBebidasGrátis -0.013 (1.96) 

DAcessoPosto -0.007 (1.02) 

DVisibilidadePosto -0.001 (0.13) 

DTrocaÓleo -0.004 (0.58) 

DCalibradores 0.064 (3.16)** 

DRestaurante -0.012 (1.07) 

DCaixaEletrônicos -0.015 (1.55) 

DConveniência 0.011 (1.36) 

DOficina 0.017 (1.68) 

Constante 0.968 (85.22)** 
__________________________________________________ 

R
2
 

 
0.43 

Nº de observações 
 

85 
__________________________________________________ 

*p<0.05; **p<0.01 
   

A Tabela 4 apresenta os resultados do modelo lag para o município de 

Natal. Pode-se observar que a inclusão das defasagens espaciais no modelo 

não altera os efeitos das variáveis independentes, mostrando, assim, a 

robustez do modelo.  

A variável independente “DPrincipaisVias” - que indica se o posto se 

localiza em uma via de grande circulação ou não - manteve o sinal positivo, 

resultado já esperado, visto que se prevê um aumento da demanda nesses 

postos devido, em grande parte, à informação sobre suas localizações e preços 

por parte dos consumidores, bem como pela sua comodidade, já que são bem 
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localizados. A variável “Postos2km” foi omitida nesta equação já que o modelo 

de regressão utilizado foi o lag, que já leva em consideração o efeito dos 

concorrentes próximos. 

 

Tabela 4 – Resultado do modelo espacial lag para o município de Natal 

Variáveis Independentes 
Variável dependente 
(preço da gasolina) 

DPrincipaisVias 0.055 (3.40)** 

DAberto24h -0.028 (1.85) 

DBandALE 0.017 (0.80) 

DBandBR 0.037 (0.23) 

DBandDISLUB 0.024 (1.03) 

DBandESSO 0.019 (0.84) 

DBandFAN 0.070 (4.13)** 

DBandIPIRANGA 0.010 (0.81) 

DBandSHELL -0.001 (0.08) 

DBandSP 0.001 (0.04) 

DLavagemgrátis -0.025 (0.87) 

DBebidasgrátis -0.037 (2.77)** 

DAcessoPosto -0.009 (1.35) 

DVisibilidadePosto -0.002 (0.27) 

DTrocaÓleo -0.003 (0.50) 

DCalibradores 0.021 (2.18)* 

DRestaurante -0.011 (1.18) 

DCaixaEletrônicos -0.015 (1.84) 

DConveniência 0.011 (1.54) 

DOficina 0.016 (1.82) 

Constante 0.705 (3.18)** 

  0.252 (1.46) 

  0.019 (13.03)** 

Nº de observações 85 

*p<0.05; **p<0.01 
   

Verifica-se que a variável ρ – variável de interesse nos resultados do 

modelo lag – se mostrou estatisticamente não significante, ou seja, não se 

pode rejeita a hipótese nula de que a ρ seja igual à zero, ou seja, não possua 

nenhum efeito sobre a variável dependente. Mas empiricamente os 

concorrentes próximos impactam no estabelecimento dos preços do 

combustível (Tabela 3), o que sugere dizer que quando o posto ( ) leva em 

consideração a presença seus concorrentes ( ) próximos para estabelecer o 

seu preço. Mas caso o revendedor leve em consideração apenas os preços 
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praticados pelos concorrentes próximos como forma de paralelismo de preços, 

sem levar em consideração seus custos, isso se denomina colusão tácita. O 

mercado de varejo local, como anteriormente citado, foi alvo de investigações 

que concluiu a presença de colusão explícita – é aquela que os competidores 

se reúnam e unificam o preço com objetivo de praticarem maiores margens 

ferindo, com isso, a livre concorrência. 

 

4.2 FATOS ENCONTRADOS EM CAICÓ 
 

Os resultados presentes na tabela 5 nos mostram uma peculiaridade, a 

variável que demonstra se o posto se encontra em uma via principal ou não 

(“DPrincipaisVias”) possui uma relação negativa com a variável dependente, 

mas esta variável não é estatisticamente significante, portanto não se pode 

inferir sobre a existência desta relação negativa quando se observa o resultado 

da regressão; mas ao analisar, in loco, o município e as implicações 

geográficas na competição no mercado de revenda da gasolina, observa-se 

que as vias principais possui um tráfego intenso de veículos o que dificulta, 

muitas vezes, a entrada e a saída nos postos de gasolina locais. Portanto, os 

revendedores localizados nas principais vias em Caicó tendem a diminuir o 

preço aos consumidores devido à perda de demanda causada por esta barreira 

encontrada pelos clientes. O que corrobora esta afirmação é a variável 

independente “DAcessoPosto” ser estatisticamente significante a 1%; mostra 

então que os consumidores levam em consideração um melhor acesso na hora 

de escolher o posto para realizar o abastecimento. 

 

Tabela 5 - Resultado da regressão: preço em função das características 

dos postos para Caicó 

Variáveis Independentes 
Variável 

Dependente (preço) 

DPrincipaisVias -0.011 (1.07) 

DAcessoPosto 0.023 (2.97)** 

   Constante 2.885 (284.56)** 
R

2 

 
0.43 

Nº de observações   12 

*p<0.05; **p<0.001 
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Ao se analisar os resultados apresentados na tabela 6, com o modelo 

lag para o município de Caicó, observa-se a robustez dos resultados, pois se 

conservam o sinal e a magnitude dos parâmetros das variáveis. A variável  , 

assim como para os resultados de Natal, se demonstrou estatisticamente não 

significante, por isso não se pode rejeitar a hipótese nula de que   não possua 

nenhum efeito sobre a variável explicada, sendo a mesma igual à zero. Porém, 

é de se citar que existe a presença de correlação entre algumas variáveis 

independentes para o município de Caicó, talvez explicada pelas seguintes 

hipóteses: a primeira, a pequena quantidade de observações pode causar essa 

correlação devido à baixa variância; a segunda, que esta correlação é causada 

pela baixa variância do preço da gasolina que é a variável dependente, que 

pode ser uma evidência de colusão neste mercado. 

 

Tabela 6 - Resultado do modelo espacial lag para o município de Caicó 

Variáveis Independentes 
Variável Dependente 
(preço da gasolina) 

DPrincipaisVias -0.011 (1.46) 

DAcessoPosto 0.022 (2.59)** 

Constante 2.001 (1.43) 

  0.328 (0.68) 

  0.004 (3.18)** 

Nº de Observações   12 

*p<0.05; **p<0.01 
   

Não foi exposta a tabela com os resultados para os municípios de São 

José de Mipibu e Mossoró por causa da omissão das variáveis no resultado da 

regressão devido à forte presença de colinearidade entre elas. Em grande 

parte, essa colinearidade se deu pela baixa variância da variável dependente, 

conforme explícito na tabela 2, sendo que esse é um dos principais indícios de 

práticas anticompetitivas. 

Nunes e Gomes (2005) afirmam que essa baixa variação no preço do 

combustível se caracteriza como uma evidência primária de cartel. Além 

desses autores, Vasconcelos e Vasconcelos (2008) encontraram evidências 

que uma baixa variância do preço de revenda praticado está diretamente 

relacionada com práticas anticoncorrenciais.  



37 

 

O que converge com tal afirmação é a quantidade de denúncias 

recebidas, principalmente quando se analisa o município de Natal e Mossoró, 

pelos órgãos de fiscalização governamentais, bem como com operações 

realizadas pela Polícia Federal em combate a formação de cartel. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este trabalho analisou o mercado de combustível brasileiro já com os 

impactos sofridos decorrentes das mudanças ocorridas na legislação brasileira 

que regulamenta o setor, a fim de observar como se desencadeia a 

concorrência neste segmento. Como dito anteriormente, a entrada dos postos 

de bandeira branca, principalmente, a partir dos anos 2000, auxiliou para a 

fragmentação do mercado. Esta fragmentação poderia indicar uma situação de 

competitividade – uma vez que práticas de cartel são comumente encontrados 

em mercados com pequeno número de concorrentes –, mas, em contrapartida, 

outros fatores característicos deste mercado, como: produto homegêneo, 

semelhança de custos operacionais, barreiras regulatórias, atuação ativa dos 

sindicatos; contribuem para a formação de práticas anticompetitivas. É neste 

cenário que o mercado de revenda do estado do RN se apresenta, essas 

características do mercado nacional também se observa nas principais cidades 

do estado norte-rio-grandense. 

Para a composição desta dissertação, foram mapeados os postos das 

principais cidades do RN através de informações obtidas no site da ANP. Se 

observou, porém, que muitas informações coletadas estavam desatualizadas; 

já que alguns postos já se encontravam fechados, mas isso em nada viabilizou 

o desencadeamento da pesquisa.   

Um dos objetivos específicos deste trabalho era identificar a relação 

entre concentração e competição dos postos através de modelos 

econométricos espaciais. Para isso, foi feito um levantamento da literatura 

nacional e internacional sobre o tema. Como arcabouço teórico, utilizaram-se o 

modelo de concorrência monopolística de Perloff e Salop (1985), e os de 

search-theoretic, de Carlson e McAfee (1983) e de Varian (1980). 

Os resultados empíricos mostraram que um maior número de postos 

dentro de um espaço geográfico (neste caso, raio de 2 km) está associado a 

um preço médio inferior. Estes resultados são consistentes com o modelo de 

competição monopolística; no que diz respeito aos níveis de preço médio, 

também são consistentes com o modelo de search-theoretic, abordagem de C 

& M (1983); mas não existe relação com a abordagem de Varian (1980), a qual 
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divide o mercado em compradores informados e desinformados. Assim, há 

convergência dos resultados com o modelo de competição monopolística e 

parcialmente com o de search-theoretic, talvez porque, da suposição do 

modelo teórico, nem todos os consumidores conhecem os preços praticados 

por todos os revendedores. Além disso, a localização do posto é uma 

característica que influencia fortemente no estabelecimento dos preços. 

Com base nos resultados obtidos, é de se analisar a viabilidade de 

diminuir as barreiras existentes a novos entrantes assim como constatado por 

Sampaio e Sampaio (2013), de modo a fomentar o acirramento da 

concorrência no mercado de revenda de combustíveis. 

Estes resultados foram semelhantes ao da literatura internacional 

mesmo com inclusão de variáveis distintas para controle e com a variável 

densidade de postos sendo calculada de forma também diferente. Os 

parâmetros estimados pouco variaram com inclusão/exclusão de variáveis 

controles, mostrando a robustez dos mesmos. 

Não foi possível realizar a análise, a partir do modelo econométrico, em 

algumas cidades do RN devido à colinearidade encontrada nas variáveis, isso 

é decorrente, em grande parte, da baixa variação do preço da gasolina. Essa 

baixa variação no “preço” poderia indicar o paralelismo de preços, o que é uma 

incidência primária de cartel; porém existem outros fatores que podem 

convergir nesta conclusão, por exemplo, semelhanças de custos operacionais, 

mas não existe variável no modelo que exponha os custos operacionais. Por 

isso, não foi possível inferir sobre práticas anticoncorrenciais oriundas de 

paralelismo de preço, sendo essa uma limitação encontrada neste trabalho. 

Finalmente, analisar uma fatia maior do mercado brasileiro utilizando, 

ainda, métodos econométricos espaciais tornar-se-ia uma possível extensão 

deste trabalho, já que a literatura mostra diferentes resultados dependendo da 

abrangência analisada. 
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