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INTRODUÇÃO  

 Papel da ANP:

- Regular: Estabelecer as normas infralegais (resoluções, portarias
normativas) para o funcionamento das indústrias e do comércio de petróleo, gás
natural e biocombustíveis.

- Contratar: Outorgar as autorizações para os setores regulados; promover
licitações e assinar contratos em nome da União com os concessionários para
atividades de exploração, desenvolvimento e produção.

- Fiscalizar: Fazer cumprir as normas nas atividades dos setores regulados,
diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.



INTRODUÇÃO  

 Mapa Estratégico:



INTRODUÇÃO  

 Papel do Estado Brasileiro:

Provedor da Infraestrutura: Indutor do Investimento: 

Foco na intervenção estatal no setor:

O Estado escolhe quando e onde
investir, tendo a necessidade de
recursos públicos para esse fim.

Foco em regulação setorial:

Definição de regras claras e simples
que propiciem os investimentos
necessários em Infraestrutura.

 ANP: 

Tem promovido, através de sua regulação, uma série de melhorias, visando minimizar barreiras aos
investimentos privados, redução dos custos regulatórios, aprimoramento da qualidade regulatória por
meio da simplificação administrativa, e a promoção da livre concorrência, tendo como principal premissa
a garantia dos interesses da sociedade.



AÇÕES ANP  

 Comércio Exterior:

Resolução 777/2019:

Novo marco regulatório para o comércio exterior de biocombustíveis, petróleo
e derivados de petróleo e de gás natural, que tornou mais simples eficiente a
atividade, auxiliando tanto as exportações dos excedentes destes produtos quanto
nas importações quando houver déficit para o abastecimento nacional.



AÇÕES ANP 

 Distribuição e Produção de Combustíveis e 
Biocombustíveis:

Resolução 784/2019:

Novo marco regulatório, permitindo que empresas possam iniciar a construção
de novas unidades sem a necessidade de anuência prévia da Agência. Assim, para
os privados, é um órgão anuente a menos para que sua decisão de investimento
não seja desestimulada.



AÇÕES ANP 

 Portos:

Acordo de Cooperação com a ANTAQ:

ANP também envidou esforços para integrar sua ação regulatória com a da
ANTAQ, que culminaram em recente assinatura de Acordo de Cooperação, tendo
em vista a necessidade de mitigar o risco de sobreposição de atribuições entre as
duas Agências, de evitar o aumento desnecessário de complexidade regulatória e
até mesmo de evitar insegurança jurídica nas licitações portuárias.



AÇÕES ANP 

 Setor Aéreo:

Grupo de Trabalho ANAC-ANP para discutir melhorias para o setor:

Criado com o objetivo de realizar um diagnóstico situacional do suprimento de
combustíveis no setor aéreo, identificando ações para estimular a competição,
estudar novos modelos de distribuição e reduzir as barreiras à entrada de novos
agentes, objetivando, assim, promover a redução de custos do combustível de
aviação, o maior custo único do setor.



GT DE AVIAÇÃO

 Assunto:

Regulação das instalações de armazenamento de combustíveis de aviação 
em aeroportos, sua operação, modelos de acesso a entrantes e regras de 
transição.

 Motivação:

O combustível de aviação representa o maior gasto isolado da aviação 
comercial brasileira, representado 27,1% dos custos das companhias aéreas 
em 2017 e tendo um custo, em voos domésticos, 40% superior aos 
verificados em países desenvolvidos1.

1 ABEAR – Revista Panorama 2017



PANORAMA ATUAL 

 Distribuição de combustíveis líquidos (automotivo):

 156 empresas autorizadas

 Distribuição de combustíveis de Aviação:

 8 empresas autorizadas

 Concentração em 2018: 99,6% concentrado nas três maiores empresas



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

 Problemas identificados:

 1 - Alto custo do combustível, principalmente em voos domésticos

 2 - Dificuldades no acesso ao combustível de aviação.

 3 - Acesso à infraestrutura dentro do aeródromo.



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

 1 - Alto custo do combustível :

 A - Preço do fornecedor:
- Cerca de 2/3 do valor do produto.
- Preço de Paridade de Importação (92% do produto produzido no país).
- 7,93% do QAV importado pelo Sistema Petrobrás. 
- 0,07% do QAV importado pelas demais empresas.

 B - Tributos
- ICMS: de 4% a 25% 
- PIS: 1,25%
- Cofins: 5,8%

 C - Custos logísticos 
- Alegado: entre 4% (Plural) e 13% (ABEAR)
- Medido: 9,97% (ANP)



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

 2 - Acesso ao combustível de aviação:

 Entrega exclusivamente por dutos da Refinaria para as Bases Primárias

 Infraestrutura  deficiente nos portos para recebimento de produto 
importado (Demanda por investimentos em Terminais)



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

 3 - Acesso à infraestrutura dentro do aeródromo:

 Acesso e compartilhamento à rede interna de dutos (hidrantes) em 
aeroportos:

• Impacto mais relevante para voos internacionais

 Acesso e compartilhamento à infraestrutura de armazenamento e 
distribuição em aeródromos com ligação dutoviária (Galeão e Guarulhos)



MODELOS PROPOSTOS

 Modelos estudados:

 Auto Suprimento (Self-Supply):

- Compra direta do QAV pelas Cias aéreas.

- Já suportado pela regulação atual.

- Necessita aprimorar ou explicitar alguns instrumentos para o efetivo acesso ao 

produto na refinaria e à infraestrutura (terminais aquaviários e dutos de transporte).

- Precedente Latam-GRU.

- Operação de abastecimento das aeronaves (into-plane) pode ser realizado por 

empresa contratada ou pelas próprias distribuidoras.

- Pode coexistir com os demais modelos apresentados.



MODELOS PROPOSTOS

 Modelos estudados:

 Criação de regra de acesso em instalações existentes:

- Maior competição já em um momento inicial.

- Soluciona a questão do acesso ao QAV.

- Necessidade de se estabelecer critérios de entrada e de remuneração sobre o 

uso das infraestruturas compartilhadas.

- Risco de diminuição nos investimentos em infraestrutura (pode ser mitigado).

- Necessário apenas para aeroportos de grande porte (ex: GRU e GIG).



MODELOS PROPOSTOS

 Modelos estudados:

 Criação do Operador Logístico para instalações em aeródromos:

- Operador Logístico fica responsável pela operação de toda a infraestrutura de 
armazenamento de combustíveis de aviação no aeródromo, ficando as distribuidoras 
responsáveis apenas pela comercialização do produto e, a depender do modelo 
aplicado, do abastecimento de aeronaves (into-plane).

- Risco de um maior custo inicial devido a introdução de um elo adicional na cadeia, 
mitigado pela expectativa de entrada de novos players.

- Necessidade de se estabelecer critérios para indenização os investimentos já 
realizados.

- Necessidade de identificação de players interessados em assumir o papel do 
Operador Logístico.

- Soluciona a questão do acesso ao QAV.

- Case bem sucedido no Aeroporto de Santiago.

- Aplicável apenas para aeroportos de grande porte (ex: GRU e GIG)



MODELOS PROPOSTOS

 Modelos estudados:

Manutenção do Modelo Atual:

- Regra de acesso da ANAC na Resolução ANAC nº 302/2014 e em contratos de 

concessão de aeroportos.

- Processos na ANAC para averiguação de eventuais irregularidades no acesso para 

abastecimento de QAV em quatro aeroportos e, no caso de Guarulhos, emitiu-se um 

auto de infração por descumprimento ao item 11.7 do contrato de concessão.

- Reforçada pelo posicionamento do Cade (processo 00058.028042/2013-72 de 

02/10/2018).

- Pacificação de entendimento no Judiciário em segunda instância (Caso GRU).

- Pode ter caráter temporário enquanto verifica-se os desdobramentos dos 

processos acima citados.



SOLUÇÕES

 Soluções propostas:

 1 - Alto custo do combustível.

A - Preço do fornecedor Fim do monopólio do refino (concorrência)

B - Tributos Estados diminuíram o ICMS sobre o QAV (concorrência)

C - Custos logísticos Mais distribuidores no setor (concorrência)

 2 - Dificuldades no acesso ao combustível de aviação.

Regulação que promova a diminuição das barreiras de entrada.

 3 - Acesso à infraestrutura dentro do aeródromo. 

Regulação que promova a acesso a infraestrutura essencial
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