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Questões concorrenciais
• Diagnóstico do Comitê Abastece Brasil:
• Cerne da questão: CADE afirma que setor de
biodiesel é concorrencial não apresenta falhas
de mercado que justifiquem a continuidade
dos leilões.
• Contudo, leilões compreendem as etapas de
ofertas e de aquisições.
• Relatório do Comitê Abastece Brasil salienta
que o segmento de aquisições tem
concentração de mais de 70% em apenas 3
empresas.

• Diagnóstico dos produtores:
• Além das questões tributárias e de
fiscalização discutidas em 29/10, que terão
forte impacto sobre a concorrência na
produção, considera-se que o:

• Mercado concorrencial deve ser analisado sob a
ótica da produção e do consumo. Neste último, a
alta concentração em apenas 3 empresas, como
consta no relatório, evidencia falhas de mercado.
• Mecanismo de leilões proporciona transparência
de informações (preços, quantidades e
qualidade) e condições de igualdade para
distribuidoras de todos os portes, a qual
aumenta a relativamente baixa concorrência no
segmento de distribuição.
• Modelo reconhecidamente aprovado pela cadeia
de consumo e indutor de concorrência (menor
preço) com necessidade de ajustes pontuais.

Questões de estoques
• Diagnóstico do Comitê Abastece Brasil:
• Não menciona política de estoques e sua
importância para o abastecimento.
• Deixa o tema estoque como assunto secundário,
que poderá ser discutido em grupo específico.
• Considera que o Custo Petrobras (taxa da
adquirente) poderia ser eliminado sem prejuízos
para o sistema de comercialização e de forma a
minimizar o custo total do sistema.

• Diagnóstico dos produtores:
• Política de estoques possui papel fundamental no
abastecimento nacional de biodiesel/diesel B,
segurança energética e alimentar brasileira.
• Custo Petrobras inclui:
• Custos administrativos e operacionais do sistema
(entregas/retiradas, estoques, controle de qualidade
etc.).
• Prêmio pelas “opções de compra” no leilão de
estoques.

• Modelo atual de leilão de opções proporciona uso
eficiente de recursos (matérias primas, capacidade
de armazenagem etc.) e menor tempo entre
produção e consumo de biodiesel.
• Estoques e sistema de comercialização são temas
associados: necessário uma AIR sobre o fim da
gestão centralizada do abastecimento (célula
biodiesel).

Solicitações dos produtores
• Antes do envio do relatório ao CNPE:
• Elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR para os produtores,
segmento de distribuição e consumidor da:
•
•
•
•

Menor transparência de informações.
Perda de condições de igualdade nas aquisições e seus efeitos sobre a concorrência.
Possibilidade de aumento de concentração no setor de distribuição.
Ausência de uma política oficial de estoques em modelos alternativos, considerando as
especificidades do biodiesel.

• Formação de Força Tarefa (MME, MEconomia, MAPA, ANP, EPE e produtores)
específica para discutir o tema e propor soluções que não tragam impactos
negativos para a indústria brasileira e para o consumidor.

