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RESUMO 

 

Esta tese realiza três estudos sobre os efeitos de regulações e políticas sobre preços, 

qualidade e sustentabilidade. O primeiro capítulo analisa os incentivos que postos de 

combustível têm ao escolher fornecer um combustível de qualidade alta ou baixa se estão 

sujeitos a um contrato de exclusividade com uma distribuidora, bem como seu efeito sobre os 

preços. O segundo capítulo estima a contribuição da queda do ICMS relativo etanol-gasolina 

em Minas Gerais para as vendas estaduais dos combustíveis através da metodologia de controle 

sintético, aproveitando o fato de que o estado se adiantou à maioria das outras unidades de 

federação em alterar suas alíquotas. Por fim, o terceiro capítulo investiga como o Estado de 

Minas Gerais passou a restringir as compras públicas de certos materiais adotando critérios de 

sustentabilidade (itens “verdes”) e seus efeitos sobre a participação em licitações e lances dos 

potenciais fornecedores. 

 

Palavras-chave: Organização Industrial; Combustíveis; Licitações Sustentáveis 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis studies three topics on the effects of regulation and policies on prices, 

quality and sustainability. The first chapter analyses the incentives that fuel stations have as 

they choose whether to supply a low-quality or high-quality fuel and how this choice and prices 

are affected by being under a exclusive contract with the distributor. The second chapter 

estimates the contribution of the relative fall in the ICMS for ethanol in Minas Gerais for the 

state sales of the fuels emplyoing a synthetic control approach, based on the fact that the state 

promoted this tax reduction one year prior to most of the other brazilian states. The third chapter 

investigates how the Minas Gerais State adopted a greep procurement policy by using 

restricting some items to be "sustainable", and how this affected participation and bids in 

electronic reverse price auctions. 

 

Keywords: Industrial Organization; Fuel Markets; Green Procurement 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Esta tese estuda a relação entre Regulação e Organização Industrial, 

abordando dois tópicos relacionados ao mercado de revenda de combustíveis e um tópico 

relacionado a compras públicas. 

Após esta Introdução, o Capítulo 2 estuda os efeitos de contratos de 

exclusividade sobre a qualidade dos combustíveis. Neste mercado, o órgão regulador 

determina que postos de abastecimento que ostentem a marca comercial de uma 

distribuidora de combustíveis (bandeira) devem fornecer apenas o combustível dessa 

mesma marca. Caso queira fornecer de marcas diferentes, o posto deve abandonar a 

bandeira da distribuidora e se tornar um posto de bandeira branca. Devido a essa restrição, 

formam-se obrigatoriamente contratos de exclusividade entre revendedores bandeirados 

e distribuidores, afetando os incentivos para fornecer qualidade alta ou baixa e os preços. 

Os resultados obtidos mostram que, efetivamente, postos sob contratos de exclusividade 

tendem a fornecer combustíveis de qualidade mais alta. 

No Capítulo 3, investiga-se o uso de impostos como uma ferramenta de 

incentivo a práticas sustentáveis, em particular para o caso da redução relativa do ICMS 

do etanol em Minas Gerais. Os resultados mostram que, de fato, a maior parte do 

crescimento vertiginoso das vendas de etanol em 2015 se deveu à política implementada, 

sendo limitada apenas à capacidade produtiva da oferta. A redução das vendas de gasolina 

devido ao aumento de seu ICMS e substituindo pelo etanol, que se tornou mais barato, 

gerou uma economia acumulada em 2015 entre 600 mil toneladas e 800 mil toneladas de 

CO2. 

O Capítulo 4 analisa os custos de Políticas de Compras Públicas “Verdes”, 

tomando como exemplo o caso do Estado de Minas Gerais. Como parte de sua Gestão 

Estratégica de Suprimentos, o Estado pode adotar critérios “verdes” – a favor de produtos 

sustentáveis e energicamente mais eficientes – em suas licitações. Contudo, não só o 

produto pode ser mais caro, mas a limitação da concorrência também pode elevar os 

preços. Os resultados mostram que os preços dos produtos adquiridos via pregões 

eletrônicos aumentam entre 30%-33% quando um produto “verde” é exigido na licitação. 

Por fim, o Capítulo 5 conclui os achados, observando a importância que 

aspectos regulatórios limitando a competição, tributos e políticas públicas sustentáveis 

podem exercer sobre a competição entre empresas. 



12 

 

 

 

Capítulo 2 

 

Contratos de exclusividade geram maior qualidade? Evidências a partir da revenda de 

combustíveis. 

 

Resumo 

Este artigo analisa os incentivos que postos de combustível têm ao escolher 

fornecer um combustível de qualidade alta ou baixa e como um contrato de exclusividade 

com uma distribuidora, evidenciado pelo embandeiramento do posto, pode afetar esses 

incentivos. A restrição vertical imposta pela associação a uma bandeira pode gerar 

incentivos de aumento de qualidade, mas potencialmente eleva os preços, devido à 

aplicação do poder mercado das distribuidoras sobre os revendedores. Se as distribuidoras 

não eliminarem esta dupla margem como se fossem empresas integradas, por exemplo 

seguindo contratos de tarifas de duas partes, o efeito sobre o bem-estar é ambíguo. 

Investiga-se a questão da qualidade modelando sua escolha sob condições de informação 

incompleta, em que postos desconhecem a decisão dos seus concorrentes de antemão, 

mas possuem expectativas de que os mesmos também escolherão qualidade baixa. Desta 

forma, leva-se em conta a pressão competitiva dos concorrentes. Encontrou-se que ser 

bandeirado é uma variável importante para reduzir a probabilidade de ofertar um 

combustível de qualidade baixa. Na média, o efeito é de reduzir, em 8,9p.p., a 

probabilidade de fornecimento de gasolina de qualidade baixa. 

 

2.1 Introdução 

Quando ofertar um bem com qualidade é custoso ou requer esforço por parte 

de um revendedor, existe um risco moral de que, contrário aos desejos do produtor desse 

bem, a qualidade de equilíbrio fique abaixo do nível ótimo. Para resolver esse problema, 

restrições verticais que alinhem os incentivos entre produtor e revendedor podem ser uma 

solução. Neste artigo, analisa-se como contratos de exclusividade podem afetar a 

qualidade do produto vendido tomando o caso da revenda de combustíveis automotivos, 

utilizando uma medida objetiva de qualidade do produto: sua conformidade aos padrões 

técnicos estabelecidos pela autoridade reguladora do setor. 

Mais especificamente, analisa-se a exclusividade gerada pelo 

embandeiramento, pelos quais postos bandeirados só podem adquirir combustíveis de 

distribuidoras detentoras de sua marca comercial, gerando incentivos para manutenção de 
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qualidade na oferta do produto. A questão não é trivial, pois, por um lado, a exclusividade 

pode gerar incentivos para o investimento em qualidade; por outro, a perda do poder de 

negociação do posto com a distribuidora pode levar a preços mais altos na bomba, 

gerando uma redução do bem-estar social. Dessa forma, é importante analisar se a 

associação a bandeiras, de fato, leva a uma maior oferta de combustíveis de boa qualidade. 

O varejo de combustíveis tem sido estudado pela literatura internacional sob 

diferentes perspectivas, incluindo temas como fusão de empresas (PENNERSTORFER; 

WEISS, 2013), integração vertical (HASTINGS; GILBERT, 2005; HOUDE, 2012), 

colusão (ARAÚJO Júnior, et al, 2011; SLADE, 1987, 1992), dinâmica de preços 

(BALMACEDA; SORUCO, 2008; BORENSTEIN; SHEPARD, 1996), ciclos políticos 

(PAIVA; MOITA, 2006) e modelos de procura (search) (LEWIS, 2006). Contudo, 

poucos abordam a questão da escolha de qualidade do combustível, apesar de ser um 

aspecto importante em termos de regulação e fiscalização. Em parte, isso se deve à falta 

de informações disponíveis ao público sobre qualidade dos produtos. Este trabalho 

contribui para esta literatura analisando empiricamente a escolha de qualidade no varejo 

de combustíveis brasileiro, fazendo uso de uma nova base de dados contendo informações 

de autos de infração de postos de combustíveis na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP). 

No Brasil, o estudo sobre a qualidade do combustível está mais ligado a 

questões de adulteração do que à oferta de combustíveis de maior octanagem ou pureza 

(i.e. gasolina premium) como em Barron, Taylor, & Umbeck (2000). Isto se deve à recente 

liberalização do mercado de combustíveis no país, começando pela criação da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) pela lei 9.478/1997, 

culminando na completa liberação de preços na revenda e distribuição dos combustíveis 

em 2002 e na possibilidade de oferta de combustíveis pelos chamados postos de bandeira 

branca, que podem vender combustíveis de qualquer marca comercial. A intensa 

competição em preços tem sido apontada como um incentivo à adulteração, que se resume 

à troca de algum componente oficial do combustível por outro mais barato, porém 

potencialmente prejudicial ao veículo e ao motorista. De fato, os índices de 

inconformidade calculados pela ANP1 se situavam em patamares considerados altos no 

início da década de 2000, oscilando entre 12,5% e 6,8% para gasolina, entre 12,6% e 

                                                 
1 Os Boletins de Qualidade estão disponíveis em http://www.anp.gov.br/?id=625. 

http://www.anp.gov.br/?id=625
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7,3% para etanol e entre 6,7% e 4,9% para diesel2 nos anos de 2000 a 2003. Já em 2013, 

os índices caíram para 1,3% para gasolina, 1,6% para etanol e 2,9% para diesel, 

suscitando o interesse para analisar o que causou a melhora da qualidade dos combustíveis 

na última década. 

Parte da explicação para a queda da inconformidade dos combustíveis aos 

padrões da ANP é a contínua ação de fiscalização pela autoridade reguladora. 

Anualmente, em torno de 22mil ações de fiscalização são executadas3 e, em média, mais 

de mil infrações por qualidade são identificadas. Outra parte se deve à regulação imposta, 

que exige a exclusividade para postos bandeirados, e foi uma forma de garantir que o 

consumidor saiba da origem do combustível que está comprando, o que aumenta o valor 

da marca para as distribuidoras. Estas, por sua vez, obtêm maiores incentivos para 

assegurar a qualidade do combustível, investindo em treinamento de funcionários e em 

controle de qualidade. Com efeito, de acordo com Soares (2012), as distribuidoras não 

monitoram a qualidade nos postos às quais não são vinculadas. 

Neste trabalho, utilizando dados de preços e de qualidade da ANP e 

adicionando informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e da Pesquisa 

Origem e Destino da Região Metropolitana de São Paulo 2007, analisa-se os incentivos 

dos postos de combustíveis através de um modelo de jogo discreto de informação 

incompleta. Tal formulação é natural aos dados em questão uma vez que a escolha da 

qualidade é, muitas vezes, uma decisão no âmbito da ilegalidade. Porém, as escolhas de 

cada posto afetam diretamente os resultados de seus concorrentes em um ambiente 

altamente competitivo como São Paulo. Neste contexto, estima-se a contribuição do 

embandeiramento para melhorar a qualidade dos combustíveis. 

Os dados de qualidade são os autos por infração ou de interdição por motivo 

de qualidade. Como tais informações indicam apenas os postos de baixa qualidade que 

foram fiscalizados, métodos tradicionais de estimação de jogos de informação incompleta 

tenderiam a subestimar o efeito do embandeiramento, assim como das demais variáveis 

explicativas (HAUSMAN; ABREVAYA; SCOTT-MORTON, 1998). Isto ocorre porque 

postos de qualidade baixa, mas não fiscalizados, seriam tratados como de qualidade alta. 

Para obter estimativas consistentes, este artigo mostra como combinar os métodos de 

estimação de modelos de variáveis dependentes com erros de classificação com a 

                                                 
2 Se o índice de inconformidade é de X%, então X postos de cada 100 amostrados 

apresentavam combustíveis incompatíveis com os padrões regulados pela ANP. 
3 Vide o histórico em http://www.anp.gov.br/?id=498. 

http://www.anp.gov.br/?id=498
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metodologia de estimação de jogos de informação incompleta. Os resultados indicam que 

o tamanho da má classificação é importante e viesa, para baixo, a importância do 

embandeiramento. Estimando seu efeito de forma consistente, encontrou-se que a 

probabilidade de fornecer um combustível de qualidade baixa é 8,9 p.p. menor para postos 

bandeirados. 

A próxima seção realiza uma breve revisão da literatura. A seção 3 apresenta 

alguns detalhes sobre o ambiente institucional, como aspectos regulatórios do varejo de 

combustíveis. Em seguida, na seção 4, a estratégia empírica é apresentada, especificando 

o modelo a ser estimado. Na seção 5, os dados obtidos são caracterizados e os resultados 

obtidos são apresentados na seção 6. A seção 7 conclui. 

2.2 Revisão da literatura 

No lado teórico da literatura, a escolha da qualidade de um produto tem sido 

amplamente estudada e pode ser separada em diversas abordagens, como qualidade 

observada ou não observada e diferenciação horizontal ou vertical. Por exemplo, modelos 

à la Hotelling (HOTELLING, 1929) podem descrever a escolha de posicionamento do 

produto quando a qualidade é observada e a diferenciação é horizontal, enquanto modelos 

no estilo mussa-rosen (MUISSA; ROSEN, 1978) lidam com diferenciação vertical. Com 

bens de experiência, nos quais a qualidade só é observada após a transação, uma 

modelagem considerando risco moral pode ser elaborada e as restrições de incentivo 

necessárias para a provisão de alta qualidade podem ser investigadas. Em relação a 

regulação, a escolha da qualidade também tem sido um tópico de interesse, visto a 

tendência de oferta de qualidade sub-ótima (do ponto de vista do bem-estar social) por 

firmas com poder de mercado, gerando recomendações como tetos de preços e padrões 

mínimos de qualidade (CRAWFORD; SHUM, 2007). 

Já a maior parte da literatura empírica tem abordado a questão da qualidade 

como algo a ser controlado ao se analisar alguma outra variável. Exemplos disso são a 

inclusão de proxies de qualidade como deslocadores de demanda, efeitos fixos de marca, 

ou permitindo um componente de qualidade não observada específica ao produto na 

estimação de modelos de escolha discreta4. Isto se deve, em parte, à dificuldade de se 

definir o que é qualidade de forma objetiva, uma vez que a maioria dos modelos teóricos 

                                                 
4 Vide Nevo (2000, p.24), por exemplo, definindo como “qualidade não observada” o termo não observado 

específico ao produto da utilidade indireta no contexto de modelos mixed-logit ou de coeficientes 

aleatórios. 



16 

 

 

 

a definem como um parâmetro de utilidade marginal do consumo do produto. Entretanto, 

existem estudos com medidas mais objetivas de qualidade, embora mais escassos, Por 

exemplo, Brueckner & Luo (2014) utilizam dados de partidas e chegadas de voos para 

estimar uma função de reação de frequência de voo, sua medida de qualidade para linhas 

aéreas. Ai, Martinez, & Sappington (2004), por sua vez, medem a qualidade de serviços 

de telefonia utilizando dados de qualidade como rapidez na instalação, ocorrência de 

problemas em linhas existentes e atrasos na resolução de problemas, para investigar os 

efeitos de diferentes foram de regulação na indústria: fixação de taxas de retorno, repasse 

limitado de custos (earnings sharing) e limites na variação dos preços. 

O embandeiramento é uma forma de contrato de exclusividade, que se 

encaixa no contexto maior de restrições verticais. A literatura teórica analisou diferentes 

formas de restrições verticais e, em geral, resultados a respeito de sua eficiência 

econômica dependem das especificidades das situações analisadas. Por exemplo, em 

relação à competição intramarca, integração vertical e restrições verticais devem, em 

geral, ser eficientes, argumenta Motta (2004, p.347). Sem a coordenação gerada pela 

integração vertical ou restrição contratual, o preço final do produto pode ser 

excessivamente alto se fornecedores e revendedores, por exemplo, possuírem poder de 

mercado. Agindo independentemente, revendedores devem aplicar uma margem de 

revenda ao escolherem o preço ao consumidor final e fornecedores também aplicarão uma 

margem sobre o preço de aquisição dos insumos pelos revendedores. A presença desta 

dupla-margem (nos custos do revendedor e nos preços finais) pode gerar um preço final 

acima do ótimo de monopólio, levando à redução das vendas e do lucro total da indústria. 

A integração vertical, ao eliminar a competição entre fornecedor e revendedor, permite 

que os insumos sejam repassados aos revendedores a um preço igual ao custo marginal 

de produção, levando a um preço de revenda, ainda que com margem aplicada, mais baixo 

do que no caso de dupla-margem. Empiricamente, Vita (2000), apresenta evidências de 

que preços de postos de combustíveis eram menores antes de divorcement laws (leis que 

proíbem que refinarias controlem postos de abastecimento) existirem em seis estados dos 

EUA. 

Contratos de exclusividade, apesar de também serem restrições verticais, não 

necessariamente alinham os incentivos de fornecedores e revendedores. Uma forma de 

resolver o caso da dupla-margem seria com o fornecedor oferecendo um contrato com 

tarifa de duas partes, cobrando um preço linear igual ao seu custo marginal e uma 

cobrança fixa adicional para extrair o lucro obtido pelo revendedor, que aplica sua 
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margem de revenda. Todavia, se contratos mais eficientes não forem utilizados, os preços 

podem ficar acima do ótimo. Além disso, a exclusividade também pode gerar fechamento 

de mercado, se um fornecedor conseguir limitar o acesso de seus concorrentes. No 

mercado de combustíveis, entretanto, apesar do grande poder exercido pela Petrobrás na 

etapa de produção, a etapa de distribuição tem maior nível de concorrência, como será 

observado na seção seguinte. Portanto, os efeitos benéficos de contratos de exclusividade, 

como incentivos à qualidade e manutenção de reputação, podem sobrepujar preocupações 

a respeito do fechamento de mercado. 

No âmbito dos preços, as evidências costumam confirmar aumentos do preço 

dos combustíveis quando existem contratos de exclusividade. Pinto & Silva (2008), 

através de um modelo teórico, argumentam que a diferenciação nos contratos 

estabelecidos (com ou sem exclusividade) afeta os preços de equilíbrio, concluindo, que 

a presença de postos de bandeira branca (sem exclusividade) reduz os preços e torna o 

mercado mais competitivo. Empiricamente, Nunes & Gomes (2005) encontram uma 

relação positiva entre a proporção de postos de bandeira branca e a dispersão dos preços 

em São Paulo. Já Golfín (2016) analisa o impacto das bandeiras na probabilidade de 

entrada de novos postos, encontrando que a proibição do uso de contratos de 

exclusividade poderia aumentar em 50% o número de postos operando em pequenos 

municípios brasileiros. 

Estudos empíricos sobre a qualidade dos combustíveis são mais raros, devido 

à escassez dos dados. Os únicos estudos que aborda diretamente a questão da qualidade 

no varejo brasileiro são Soares, Oriani, & Candolo (2011) e Dalmonech et al (2010), que 

utilizaram os dados de “quebras de contrato”, traduzidas pela proporção de 

inconformidades nos combustíveis e falta de apresentação de nota fiscal pelos postos. Os 

autores encontraram que a presença mais forte de fiscalização e a adoção de controles 

mais fortes de qualidade pelas distribuidoras com marca têm efeitos significantes sobre a 

qualidade. Contudo, os autores notam que uma das dificuldades do trabalho foi a 

necessidade de trabalhar com dados agregados a partir dos Boletins da ANP. Neste 

trabalho, com uma nova base de microdados de qualidade, procura-se suprir essa lacuna 

na literatura. 

2.3 Ambiente institucional 

O setor de combustíveis é estruturado em etapas de produção, distribuição e 

revenda. Na primeira etapa, dominada pela Petrobrás no nível nacional, refinarias e 
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petroquímicas produzem gasolina A, diesel, óleo combustível, querosenes e a gasolina de 

aviação. Usinas de cana produzem etanol hidratado ou anidro. Na segunda, distribuidoras 

compram os combustíveis das refinarias e os armazenam, realizando as misturas 

necessárias, como na composição da gasolina C (em 2016 com 27,5% de etanol anidro). 

Uma primeira fonte de concorrência é gerada na distribuição, em que 

empresas nacionais e estrangeiras se diferenciam entre marcas comerciais, também 

chamadas bandeiras. De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP, 2011), 501 bases de distribuição estavam autorizadas 

para operar em 2010. Ainda assim, aproximadamente 80% do mercado é dominado pelas 

empresas associadas à SINDICOM, incluindo BR, Ipiranga, Shell e Cosan. 

No varejo de combustíveis, 98% das vendas de gasolina, etanol e GNV e 

56,8% das vendas de diesel é efetuada por postos revendedores, em que o restante é 

comercializado por Transportadoras Revendedoras Retalhistas (TRRs). Os destinos finais 

dos combustíveis vendidos em postos são veículos automotivos, enquanto as TRRs 

vendem diretamente para indústrias, agricultura e aviação. 

Ao final de 2011, 39.449 postos de gasolina operavam no país. A Tabela 2.1 

mostra sua distribuição entre unidades da federação e a proporção de postos de bandeira 

branca em cada estado. Apesar da grande quantidade de estabelecimentos, na prática o 

segmento se caracteriza por mercados locais que podem variar muito no nível de 

competitividade. Por exemplo, o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, possuía 28 

postos, enquanto a cidade de São Paulo possuía 2.049. 
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Tabela 2.1 - Distribuição estadual de postos revendedores de combustíveis e proporção de 

postos de bandeira branca em 22/11/2011 

Estado 
Total de 

postos 
Band. Branca Estado 

Total de 

postos 
Band. Branca 

Acre 149 34% Paraíba 653 53% 

Alagoas 513 46% Pará 955 52% 

Amapá 120 39% Pernambuco 1.384 40% 

Amazonas 598 30% Piauí 730 68% 

Bahia 2.270 57% Rio de Janeiro 2.210 42% 

Ceará 1.313 42% Rio Grande do Norte 562 31% 

Distrito Federal 319 21% Rio Grande do Sul 3.155 18% 

Espírito Santo 623 26% Rondônia 503 50% 

Goiás 1.474 61% Roraima 111 56% 

Maranhão 1.189 66% Santa Catarina 2.156 26% 

Mato Grosso 1.058 62% Sergipe 260 22% 

Mato Grosso do Sul 598 32% São Paulo 9.152 45% 

Minas Gerais 4.212 43% Tocantins 383 66% 

Paraná 2.799 48% 
         

Brasil 39.449 43% 
   

Fonte: Consulta Web de postos revendedores em http://www.anp.gov.br. 

Nota: Apenas postos autorizados pela ANP estão contabilizados. 

 

Postos de abastecimento e distribuidoras se tornaram livres para precificar 

seus produtos após o processo de liberalização do mercado. Entretanto, o governo 

brasileiro costumeiramente influencia os preços da gasolina, reduzindo impostos e, mais 

recentemente, a proporção de etanol anidro de 25% para 20% em sua composição no ano 

de 2011. 

O mercado internacional também influencia os preços nacionais, devido a 

oscilações no preço internacional do petróleo. Todavia, a Petrobrás mantém uma política 

de redução do repasse da volatilidade externa aos preços internos, realizando reajustes 

nos preços da gasolina A com menor frequência e intensidade que o mercado. 

Sendo produtos homogêneos, os combustíveis automotivos são vendidos, 

essencialmente, sob competição em preços. Como o maior componente de custos de um 

posto é o custo de mercadorias vendidas, a modelagem econômica desse segmento 

costuma considerar que os custos marginais sejam constantes (preço de atacado). Sob 
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estas condições, espera-se que a competição seja acirrada, com pouco espaço para mark-

ups significantes. Porém, a diferenciação horizontal tanto entre marcas (ou entre postos 

de bandeira colorida e bandeira branca) como entre aspectos particulares de cada posto 

(localização, loja de conveniência, qualidade do serviço, etc.) podem motivar certa 

retenção de poder de mercado. 

De fato, a marca é de alta importância neste mercado. Tomada como uma 

indicadora de qualidade, Soares (2016), por exemplo, encontra que postos de bandeira 

branca comparáveis precisam dar um desconto de 1,5% para atraírem consumidores. 

Contudo, o embandeiramento não é garantia de qualidade. Em 2007, ano relevante para 

este estudo, o percentual de inconformidade de postos bandeirados teve marcas tão altas 

quanto postos de bandeira branca, que apresentou uma inconformidade média de 33% no 

país inteiro. Algumas bandeiras tiveram índices menores, como a BR com 18% de 

inconformidade. Já a AleSat apresentou um percentual de 34,7%. 

Para controlar o nível da qualidade dos combustíveis, a ANP tem uma 

pesquisa permanente de qualidade, chamada de Pesquisa Mensal de Qualidade dos 

Combustíveis (PMQC). As ações de monitoramento e de fiscalização não se confundem, 

mas têm estreita relação, pois o monitoramento contínuo da qualidade dos combustíveis 

ajuda a informar e melhorar os esforços de fiscalização. Anualmente, por volta de 20 mil 

postos são monitorados apenas no estado de São Paulo (em torno de 80 mil no país inteiro) 

e, no município de São Paulo, aproximadamente mil postos são monitorados por 

trimestre. As amostras colhidas nos monitoramentos são analisadas em laboratórios 

conveniados, mas cabe à fiscalização da ANP decidir se um posto deve ou não ser autuado 

e interditado. Outras fontes que orientam a ação de fiscalização da ANP menos 

sistemáticas são 

Desde 1999 a 2013, o total de fiscalizações soma 308.934 ações, e um total 

de 15.435 de infrações por qualidade, gerando inclusive 12.534 interdições. Como o total 

de postos registrados na ANP5 (ativos e inativos) soma 68.111, cada posto poderia ter 

sido fiscalizado 4,5 vezes, em média6. 

Por outro lado, a própria regulação do mercado tem papel importante para 

explicar os incentivos aos quais os postos estão sujeitos. Desde 20007, é proibido que 

                                                 
5 Busca realizada em 27/07/2014 em http://anp.gov.br/postos/consulta.asp. 
6 Na prática, a fiscalização também abrange distribuidoras e TRRs, por exemplo. Contudo, em termos de 

quantidade, o número de postos revendedores representa quase a totalidade dos agentes econômicos 

fiscalizados. 
7 PORTARIA ANP Nº 116, DE 5.7.2000 

http://anp.gov.br/postos/consulta.asp
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revendedores de combustíveis, os postos, vendam combustíveis oriundos de distribuidora 

diferente daquela cuja marca comercial é exibida pelo posto, o que se aplica apenas a 

postos bandeirados. Em 20078, a regulação da atividade das distribuidoras de 

combustíveis recebeu um adendo, explicitando que distribuidoras só podem vender 

combustíveis para postos que carregam sua marca comercial. Em 20089, a 

regulamentação de 2000 foi ligeiramente alterada para constar explicitamente que o 

posto, além de não poder vender combustível de distribuidora de outra bandeira, também 

não pode adquirir combustível de distribuidora de outra bandeira. Assim, a legislação tem 

se aperfeiçoado, de um ponto de vista jurídico, para atingir o objetivo de estabelecer uma 

relação clara entre marca do posto e a fonte do combustível fornecido. 

2.4 Estratégia empírica 

Nesta seção, apresenta-se um modelo empírico para analisar a escolha de 

qualidade pelo posto de combustível e como estar sob um contrato de exclusividade afeta 

essa decisão. Além disso, seus concorrentes também podem escolhem piorar a qualidade 

para oferecer preços mais competitivos, afetando assim os lucros do posto. Devido à 

natureza da escolha e os dados disponíveis, escolhe-se modelar essa interação como um 

jogo estático de informação incompleta, o qual é apresentado na próxima subseção. Na 

seguinte, questões de estimação são discutidas. 

2.4.1 Modelo 

Jogos de informação completa, argumentam Draganska et al. (2008), tendem 

a caracterizar melhor um mercado em equilíbrio de longo prazo, pois se supõe que os 

jogadores agem conhecendo plenamente seus concorrentes. No caso deste estudo, porém, 

trata-se de condutas ilegais ou que dificilmente podem ser aferidas sem um conhecimento 

maior das atividades do concorrente, sua displicência, e seus custos de oportunidade 

afetados, inclusive, pela sua impaciência. Ainda que existam meios de comprovar a 

qualidade do combustível sem sombra de dúvidas, através de testes sobre marcadores 

químicos e coloração do combustível, o mercado é caracterizado por uma alta frequência 

de reabastecimento dos tanques dos postos. Postos podem ter arranjos de fornecimento 

ilegais com distribuidoras não registradas, por vezes literalmente de “fundo de quintal”, 

devido à facilidade de realizar as misturas necessárias. Assim, é difícil imaginar que seja 

                                                 
8 Resolução ANP nº 7, de 7.3.2007 
9 Resolução ANP nº 33, de 13.11.2008 
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possível antecipar perfeitamente os concorrentes jogarão “limpo” ou não. Assim, o 

modelo desenvolvido a seguir adota uma especificação comum à literatura de jogos de 

informação incompleta, que incluem os efeitos competitivos dos concorrentes separados 

por níveis de significância, da mesma forma que em Seim (2006) e Golfín (2016).10 

Considere o seguinte modelo para o payoff do posto 𝑖, no mês 𝑡, bandeirado 

𝑏𝑖𝑡 = 1 ou não 𝑏𝑖𝑡 = 0, que escolhe fornecer um combustível de baixa qualidade. A 

escolha da qualidade é discreta: 𝑑𝑖𝑡 = 1 para qualidade baixa e 𝑑𝑖𝑡 = 0 para qualidade 

alta, que cada posto pode realizar a qualquer momento. Em um primeiro estágio, a 

qualidade é escolhida. Em um segundo estágio, os preços são formados e os resultados, 

considerando as características contemporâneas do mercado (𝑋𝑖𝑡, 𝑏𝑖𝑡, 𝑏−𝑖𝑡) e a 

configuração da competição (𝑑𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡), geram os lucros adicionais: 

 

 𝜋𝑖𝑡(𝑑𝑖𝑡 = 1, 𝑑−𝑖𝑡|𝑋𝑖𝑡, 𝑏𝑖𝑡, 𝑏−𝑖𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑏𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛾 + 𝜓𝑖(𝑏−𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡; 𝜃) + 𝜖𝑖𝑡

  (1) 

 

onde 𝜋𝑖𝑡 é o quanto a mais o posto ganha por adulterar e 𝜖𝑖𝑡 são demais características do 

posto 𝑖. 

Cabe adiantar que, com os dados disponíveis, é impossível observar 𝑑𝑖𝑡, o 

que seria o caso mais comum na literatura. Dados de autuação por infração de qualidade 

revelam postos de baixa qualidade, condicional a terem sido investigados, mas não é 

possível ter certeza a respeito dos postos não investigados. Como esta discussão se 

relaciona intimamente com a abordagem econométrica de estimação, a mesma será 

relegada à próxima seção. Nesta, por enquanto, pode-se supor que 𝑑𝑖𝑡 é observável, para 

facilitar a compreensão do modelo. 

Como é comum em modelos de escolha discreta, normaliza-se o payoff de 

não reduzir a qualidade para zero, em esperança. O lucro esperado pelo posto depende do 

seu estado de bandeirado e 𝛽 é o parâmetro de maior interesse. Como o payoff é o lucro 

adicional com a escolha de baixa qualidade, se o contrato de exclusividade estiver 

gerando os incentivos corretos sobre os gerentes dos postos, então se esperaria que 𝛽 <

0, ou seja, o posto bandeirado, sob as mesmas condições de mercado observadas e não 

observadas, tem menos incentivos ou custos esperados maiores ao fornecer um produto 

de baixa qualidade. 

                                                 
10 A metodologia de estimação, entretanto, possui algumas adaptações, como serão apresentadas na 

subseção seguinte. 
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A diferença entre o posto bandeirado e o não bandeirado pode surgir de 

diversas formas. Com um maior monitoramento dos postos de sua rede, uma distribuidora 

pode elevar o custo esperado com multas ou, possivelmente, rescisão do contrato com o 

posto. Com efeito, Soares (2012) mostram, através de pesquisas realizadas com empresas 

do mercado, que a questão da qualidade é de alta importância para as distribuidoras, e que 

as mesmas monitoram os postos associados à sua bandeira. 

Na equação (1), 𝑋𝑖𝑡 é o vetor de estado relevante para o posto 𝑖, como o nível 

de renda na sua região e custos dos combustíveis. 𝜓𝑖(⋅) é uma função sobre as escolhas 

dos concorrentes de 𝑖, ou seja, os efeitos de competição em qualidade. Permite-se que os 

efeitos dependam também do estado de bandeiramento dos concorrentes, para adicionar 

flexibilidade ao modelo. A função é indexada por 𝑖, ou seja, para dois postos diferentes, 

as escolhas dos demais 𝑁 − 2 postos podem surtir efeitos distintos. Como comentado 

anteriormente, uma forma de considerar essa distinção é especificando 𝜓𝑖(⋅) como função 

da distância entre 𝑖 e algum −𝑖 . Como (𝑑𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡) não é observado perfeitamente nos 

dados, a especificação utilizada para 𝜓𝑖(⋅) também será abordada na próxima seção. 

No modelo, a escolha de entrada e de embandeiramento são tomados como 

dados, escolhidos em estágios anteriores à escolha de (𝑑𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡). Em parte, a escolha por 

modelar desta forma é devido a uma dificuldade empírica de manter a identificação dos 

parâmetros em um modelo generalizado para múltiplas escolhas. Contudo, em parte isto 

também se dá pelo tipo de dados que está sendo analisado. Na literatura, a forma mais 

comum de dados são observações de múltiplos mercados (cross-section) com diferentes 

estruturas, como escolhas de qualidade, localização, entrada, etc., feitas pelas mesmas 

empresas (global players) ou empresas específicas a cada mercado (local players). Nesta 

base, observa-se os mesmos jogadores em um mesmo mercado repetido. Nestas 

condições, uma escolha de médio/longo prazo como embandeiramento e entrada (e 

localização) se dá em uma frequência muito distinta das observações de qualidade, uma 

vez que o posto não precisa ter compromisso nenhum com continuar adulterando 

combustíveis. Desta forma, optou-se por controlar pela estrutura (composição de 

bandeirados e localizações de postos) ao invés de permitir que sejam escolhas. 

Para colocar o jogo no contexto de informação incompleta, faz-se a seguinte 

suposição: 
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Pressuposto 1: As características 𝜖𝑖𝑡 são informação privada do posto 𝑖, mas 

sua distribuição 𝐹 é de conhecimento comum. Além disso, 𝜖𝑖𝑡 são distribuídos 

identicamente e independentemente entre postos e no tempo. 

Uma possível fonte da informação privada 𝜖𝑖𝑡 é a chegada de uma oferta pelo 

fornecimento de combustível adulterado, observável apenas pelo posto que recebeu a 

proposto da distribuidora ilegal. Dependendo desconto recebido, o ganho com a escolha 

de qualidade baixa pode ser maior ou menor. Por outro lado, 𝜖𝑖𝑡 pode medir diferentes 

custos de oportunidades dos donos dos postos que, impacientes por um lucro alto e 

instantâneo ou míopes em relação às represálias que receberia dos agentes fiscalizadores, 

enxergam um lucro adicional maior ou menor do que seus concorrentes.11 

Sob a suposição 1, o posto 𝑖 não conhece as realizações 𝜖𝑖𝑡 de seus 

concorrentes e, assim, não pode antecipar perfeitamente as escolhas 𝑑−𝑖𝑡. Sua escolha é 

então pautada pelo seu payoff esperado, a partir de suas crenças 𝜎−𝑖(𝑑−𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡) de que 

os jogadores −𝑖 escolherão a combinação 𝑑−𝑖𝑡, dado o vetor de estados e composição de 

bandeirados. Assim, o payoff esperado ao escolher qualidade baixa é dado por: 

 𝐸[𝜋𝑖𝑡(𝑑𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡)] = ∑ 𝜋𝑖𝑡(𝑑𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡)𝜎−𝑖(𝑑−𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡)

𝑑−𝑖𝑡

= 

= 𝛼 + 𝛽𝑏𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛾 + ∑ 𝜓𝑖(𝑏−𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡; 𝜃)𝜎−𝑖(𝑑−𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡)

𝑑−𝑖𝑡

+ 𝜖𝑖𝑡
  

(2) 

Assim, o payoff esperado para o posto 𝑖 depende de suas expectativas a 

respeito da configuração do mercado, isto é, quais competidores escolherão reduzir a 

qualidade, e da realização de sua informação privada, 𝜖𝑖𝑡. Adotando o conceito de 

equilíbrio bayesiano de Nash, a distribuição de 𝜖𝑖𝑡 gerará uma probabilidade de escolha 

Pr[𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡]. Em equilíbrio, as crenças se igualam às probabilidades de escolha, 

Pr[𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡] = 𝜎𝑖(𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡) para cada 𝑖 no mercado. 

Como notam Bajari, Hong, Krainer, & Nekipelov (2010) (doravante, BHKN), 

o sistema de 𝑁𝑡 equações dificilmente terá uma solução analítica. A probabilidade de 𝑖 

reduzir a qualidade depende de suas crenças a respeito de −𝑖 também reduzir a qualidade. 

Porém, qualquer −𝑖 também tem uma crença de que 𝑖 reduzirá a qualidade, afetando sua 

decisão. Devido à estrutura do jogo, entretanto, garante-se que o sistema terá algum ponto 

                                                 
11 A simetria é adotada por conveniência, mas é uma formulação típica da literatura. Vide Draganska et al., 

(2008), que elencam diferentes aplicações de modelos do tipo analisado neste trabalho. 
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fixo pelo Teorema de Brouwer, de modo que algum de possivelmente muitos equilíbrios 

será observado. 

Caso questões estratégicas fossem desconsideradas, isto é, 𝜓𝑖(⋅) fosse 

simplesmente substituído com dados observados de números de postos bandeirados e não 

bandeirados fornecendo qualidade baixa ou alta, a estimação dos parâmetros em 

Pr[𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡] seria facilmente feita por algum modelo de escolha binária, como Probit ou 

Logit. Entretanto, trocar as crenças de configuração de mercado pelos dados realizados 

induziria um viés de má especificação do modelo. Desta forma, a literatura de jogos 

discretos desenvolveu metodologias para recuperar as crenças de equilíbrio. As duas 

principais alternativas são métodos de cálculo do ponto fixo para cada iteração na 

estimação dos parâmetros, em que Seim (2006) foi pioneiro, e os métodos em dois 

estágios desenvolvidos por BHKN e Aguirregabiria & Mira (2007). Este estudo optou 

pela segunda opção, como será argumentado na subseção seguinte. 

2.4.2 Metodologia de estimação 

Duas metodologias de estimação de modelos de escolha discreta com 

informação incompleta são prevalentes na literatura. O primeiro, aplicado por Seim 

(2006) para identificar os efeitos competitivos na escolha de localizações, é conhecido 

como o Nested Fixed Point algorithm (NFXP). O algoritmo se baseia em resolver, 

numericamente, o equilíbrio (encontrar o ponto fixo) do sistema que iguala as 

probabilidades das ações às crenças dos jogadores. Isso deve ser feito a cada iteração de 

parâmetros ao se calcular a verossimilhança, eventualmente encontrando seu máximo. A 

principal desvantagem desse método é que é computacionalmente intenso. 

Como alternativa BHKN apresentam um estimador que consiste em uma 

estimação em duas etapas. Os autores sugerem primeiramente estimar 𝜎𝑖(𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡). 

Uma vez que a solução do sistema gera uma forma reduzida, ainda que desconhecida, 

métodos não-paramétricos, idealmente, poderiam ser utilizados para estimar as crenças 

em função de todas as características do mercado, (𝑋𝑡, 𝑏𝑡), e não apenas (𝑋𝑖𝑡, 𝑏𝑡). Esta 

etapa é chamada de estimação das probabilidades condicionais de escolha (Conditional 

Choice Probabilities – CCP). 

Em uma segunda etapa, as CCPs estimadas podem substituir as crenças 

𝜎−𝑖(𝑑−𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡) de cada indivíduo 𝑖 sobre seus concorrentes. Dessa forma, é possível 

tratar as CPPs como regressores observados. Os autores mostram que, apesar da primeira 
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etapa não paramétrica, o estimador da segunda etapa, que pode ser um simples Logit ou 

Probit, converge à velocidade usual 𝑁
1

2 e em distribuição a uma normal. 

Para aplicação dessa metodologia, entretanto, é necessária uma nova 

suposição para identificação. Como as crenças são estimadas em função de todas as 

variáveis que definem o equilíbrio (forma reduzida), existe o potencial de 

multicolinearidade ao se regredir a escolha observada nas características 𝑋𝑖𝑡 e nas crenças 

dos concorrentes 𝜎−𝑖(𝑋𝑡, 𝑏𝑡). Em particular, se 𝑋𝑖𝑡 contiver apenas variáveis que 

caracterizam todo o mercado, isto é, 𝑋𝑖𝑡 = 𝑋𝑡, então não existirá fonte de variação que 

distinga 𝛾 de 𝜓𝑖 . Sendo assim, faz-se a suposição: 

Pressuposto 2: As características 𝑋𝑖𝑡 contém elementos específicos a 𝑖, como 

características da zona de pesquisa (renda, número de automóveis, etc.), que só afetam 

−𝑖 indiretamente no equilíbrio. 

Por fim, outra suposição necessária que é, na hipótese de existirem múltiplos 

equilíbrios gerados por este tipo de jogo, o mesmo esteja sendo jogado por cada agente 

em todos os períodos. Esta suposição é mais forte quando se utiliza uma amostra de vários 

mercados distintos com diferentes jogadores. Nesta base, entretanto, observa-se os 

mesmos agentes em 3 anos, logo é mais razoável de se supor que se trate de várias 

observações de um mesmo equilíbrio. 

Pressuposto 3: Qualquer que seja o equilíbrio 𝜎(𝑋𝑡, 𝑏𝑡), esse é o único sendo 

jogado em todos os períodos. 

Uma dificuldade adicional neste estudo é que as escolhas dos agentes não são 

efetivamente observadas. O método de BHKN pressupõe a disponibilidade dos dados 𝑑𝑖𝑡, 

isto é, conhecimento de qual posto está vendendo combustível de baixa qualidade em 

cada mês. Fosse esse o caso, bastaria especificar 𝜓𝑖 e 𝐹 para estimar os parâmetros por 

máxima verossimilhança, após obter as CCPs. Porém, tal informação não está 

publicamente disponível, pois a ANP não tem como fiscalizar continuamente todos os 

postos de combustíveis no mercado. Os dados disponíveis de autos de infração por 

qualidade de São Paulo revelam apenas aqueles postos que escolheram a qualidade baixa 

e, concomitantemente, foram fiscalizados. Assim, a variável que indica a presença de 

infração, quando usada como proxy da escolha por baixa qualidade, geram uma variável 

dependente com erro de mensuração, também conhecido como erro de classificação. 

Para utilizar tais dados na estimação, deve-se considerar a relação entre a 

variável dependente observada e a variável latente que se deseja caracterizar, 𝑑𝑖𝑡. 
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Chamando de 𝑎𝑖𝑡 a variável indicadora de autuação por motivo de qualidade, o objetivo 

é escrever a função de verossimilhança das observações (𝑎𝑖𝑡|𝑋𝑖𝑡, 𝑏𝑖𝑡) incorporando a 

verossimilhança formulada para a variável latente 𝑑𝑖𝑡, Pr[𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡]. Para tanto, coloca-

se o problema no arcabouço de variáveis dependentes que sofrem de má classificação, 

isto é, quando um dado observado pode ser um falso positivo ou falso negativo. 

Hausman et al. (1998), analisaram a questão no contexto de escolhas binárias 

com a seguinte formulação. Chamando de 𝛼0 a probabilidade de um falso positivo e de 

𝛼1 a probabilidade de um falso negativo, tem-se, simplificando a notação: 

 
𝛼0 = Pr[𝑎 = 1|𝑑 = 0] e 

𝛼1 = Pr[𝑎 = 0|𝑑 = 1] 
(3) 

Tal modelagem é comum, por exemplo, ao se analisar pesquisas em que o 

público tem incentivos de mentir, como em pesquisas de opinião sobre assuntos 

polêmicos (imigração, aborto, etc.). Neste estudo, 𝛼0 é a probabilidade de encontrar um 

posto autuado, quando o mesmo não fornecia qualidade baixa. Já 𝛼1 é a probabilidade de 

não observar um posto como autuado, quando na verdade estava fornecendo qualidade 

baixa. Hausman et al. (1998) mostram que, se a probabilidade de 𝑑 = 1, dadas covariadas 

Z, for dada por 𝐹(𝑍′𝜃), onde 𝐹 pode ser a distribuição logística ou a cumulativa da 

normal, por exemplo, então: 

 Pr[𝑎 = 1|𝑍] = 𝛼0 + (1 − 𝛼0 − 𝛼1)𝐹(𝑍′𝜃) (4) 

 

No trabalho, os autores discutem a identificação e estimação dos parâmetros 

de interesse, 𝛽, quando existem 𝛼0 e 𝛼1. No caso, a única suposição adicionalmente 

necessária para identificação é: 

 𝛼0 + 𝛼1 < 1 (5) 

 

Caso (5) não seja verdade, (1 − 𝛼0 − 𝛼1) seria negativo, podendo estimar – 𝛽 

ao invés de 𝛽. Em outras palavras, a má classificação não pode ser muito forte e, caso não 

seja, os dados ainda são suficientes para identificar a distribuição da variável latente. 

Hausman et al. (1998) sugerem estimar o modelo acima diretamente por 

mínimos quadrados não-lineares ou por máxima verossimilhança, relacionando a variável 

dependente observada com erro, Pr[𝑎|𝑍], ao modelo de probabilidade de fato de 

interesse, Pr[𝑑|𝑍]. Operacionalmente, a não linearidade garante a identificação. 
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Para avaliar se a condição (5) é satisfeita no caso de dados de autuação, basta 

notar que 𝛼0 deve ser muito próximo de zero. Ou seja, a probabilidade de a fiscalização 

da ANP autuar por qualidade um posto quando o mesmo não fornece um combustível de 

baixa qualidade é irrisória. Isso se dá porque os testes necessários para substanciar a 

autuação são padrões, seguindo metodologias estabelecidas em lei e com resultados 

objetivos. Em geral, também não existem incentivos para a ANP autuar um posto de boa 

qualidade. Desta forma, faz-se a suposição: 

Pressuposto 4: A probabilidade de um posto autuado ser de qualidade baixa 

é zero, i.e., 𝛼0 = 0. 

Assim, a condição de Hausman et al (1998) é imediatamente satisfeita, tendo 

em vista que 0 < 𝛼1 < 1 em cenários empiricamente relevantes (sempre existe um posto 

autuado). 

Dada a Suposição 4, tem-se: 

 Pr[𝑎 = 1|𝑍] = (1 − 𝛼1)𝐹(𝑍′𝜃) (6) 

 

Aplicação a notação da subseção anterior, pode-se escrever então: 

 Pr[𝑎𝑖𝑡|𝑋𝑡, 𝑏𝑡] = 𝑝𝑖𝑡 Pr[𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡𝑏𝑡] (7) 

 

Onde 𝑝𝑖𝑡 = (1 − 𝛼1𝑖𝑡) é a probabilidade de a fiscalização autuar um posto, 

dado que o mesmo fornece qualidade baixa. Dado o argumento de que os testes químicos 

para constatar adulteração são de alta confiança, 𝑝𝑖𝑡 pode ser interpretado como a 

probabilidade de o posto ser fiscalizado. 

Implicitamente, para chegar em (7), supôs-se que a fiscalização é 

independente da escolha verdadeira 𝑑. Lewbel (2000) chega nas mesmas conclusões 

supondo que tal independência só é válida uma vez que se condiciona nas variáveis que 

determinam a classificação, ou seja, a fiscalização. Denotando por 𝑊𝑡 = (𝑋𝑡, 𝑏𝑡, 𝑔𝑡) o 

vetor de todas as variáveis observadas, em que 𝑔𝑡 são as relevantes para a determinar a 

ação de fiscalização da ANP, em esperança, então o modelo completo para calcular a 

verossimilhança dos dados é: 

 Pr[𝑎𝑖𝑡|𝑊𝑡] = 𝑝𝑖𝑡(𝑔𝑖𝑡) Pr[𝑑𝑖𝑡|𝑋𝑡𝑏𝑡] (8) 

 

Sabe-se que o principal meio de monitoramento para orientar as ações de 

fiscalização da ANP e a Pesquisa Mensal de Qualidade dos Combustíveis (PMQC). 
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Mensalmente, a ANP, por meio de convênios com universidades e laboratórios de 

pesquisa, coleta amostras de qualidade dos combustíveis, identificando inconformidades. 

Para autuar um posto, entretanto, um fiscal da ANP ou autoridade relacionada (como uma 

autoridade tributária) deve fazer sua própria investigação. Assim, é plausível supor que o 

principal determinante de que uma investigação ocorrerá em uma região é o nível de 

inconformidades encontrado nos últimos boletins de qualidade do PMQC, que será a 

variável explicativa 𝑔𝑖𝑡 adotada neste estudo. Como a pesquisa é por região, todos os 

postos 𝑖 na mesma região 𝑅𝑖 apresentarão a mesma probabilidade 𝑝𝑖𝑡(𝑔𝑖𝑡) de serem 

autuados. 

Por fim, para aplicar o método de BHKN, estima-se as CCPs de 𝑎𝑖𝑡, �̂�𝑖𝑡(𝑊𝑡), 

ao invés de 𝑑𝑖𝑡 através de um modelo logit flexível (quadrático com interações de 𝑋𝑡). 

Note que 𝑊𝑡 inclui como variáveis explicativas, para 𝑖, tanto 𝑋𝑖𝑡 como 𝑋−𝑖𝑡. Devido ao 

alto número de variáveis explicativas utilizadas neste trabalho, optou-se por utilizar 

médias de 𝑋−𝑖𝑡 particionando o mercado concorrente em 6 subdivisões: postos na mesma 

região que 𝑖, postos nas regiões com maiores fluxos para a zona de 𝑖 e postos nas regiões 

com menores fluxos para a zona de 𝑖, separando cada um dos casos entre postos 

bandeirados e não bandeirados. Denota-se sucessivamente essas partições por 𝑅𝑖
0, 𝑅𝑖

1, 𝑅𝑖
2, 

que representam conjuntos distintos para cada 𝑖. Esta separação é a utilizada no lugar de 

“bandas de distância”, comumente utilizada em modelos de localização. 

Aplicando as seguintes especificações, o modelo é estimado por máxima 

verossimilhança: 

 𝐹(𝑧) =
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧
, um modelo logit para a escolha discreta, (9) 

 
𝑝𝑖𝑡(𝑔𝑖𝑡) = 𝐹(𝜌0 + 𝜌1𝑔𝑖𝑡), igualmente logit para a probabilidade de 

fiscalização 
(10) 

 

𝜓𝑖(𝑏−𝑖𝑡, 𝑑−𝑖𝑡; 𝜃)

= 𝜓00 ∑ (1 − 𝑏𝑗𝑡)𝑑𝑗𝑡

𝑗∈𝑅𝑖
0

+ 𝜓01 ∑ 𝑏𝑗𝑡𝑑𝑗𝑡

𝑗∈𝑅𝑖
0

+ 𝜓10 ∑ (1 − 𝑏𝑗𝑡)𝑑𝑗𝑡

𝑗∈𝑅𝑖
1

+ 𝜓11 ∑ 𝑏𝑗𝑡𝑑𝑗𝑡

𝑗∈𝑅𝑖
1

+ 𝜓20 ∑ (1 − 𝑏𝑗𝑡)𝑑𝑗𝑡

𝑗∈𝑅𝑖
2

+ 𝜓21 ∑ 𝑏𝑗𝑡𝑑𝑗𝑡

𝑗∈𝑅𝑖
2

 

(11) 
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onde 𝑅𝑖
𝑘 é o conjunto de postos que, para 𝑖, se situam em regiões ordenadas por 

importância 𝑘 = 0,1,2. Como será apresentado mais à frente, define-se a ordem das 

regiões em termos de importância a partir do fluxo de viagens que existem entre as 

mesmas. O método de BHKN consistiria em substituir 𝑑𝑗𝑡, 𝑗 ∈ −𝑖, pelas CCPs  �̂�𝑗𝑡(𝑊𝑡), 

mas, como d não é observado, inverte-se (8) para obter  �̂�𝑗𝑡(𝑊𝑡) = (𝑝𝑗𝑡(𝑔𝑗𝑡))
−1

�̂�𝑗𝑡(𝑊𝑡). 

Note que 𝑝𝑗𝑡 não é observado, logo o procedimento estima (10) em (8) simultaneamente 

criando todos os ajustes para inverter (8) para recuperar �̂�𝑗𝑡(𝑊𝑡). 

2.5 Base de dados 

Para realizar este estudo, a principal fonte de informações é a ANP, com (i) 

dados de preços dos combustíveis; (ii) características dos postos de abastecimento, (iii) 

informações de autos de infração por motivo de qualidade e (iv) informações 

monitoramento da qualidade do combustível. Essas informações permitem a construção 

de uma base de dados de postos com suas características e da qualidade do produto 

fornecido. A base foi complementada com informações da Pesquisa Origem e Destino 

2007, do Metrô de São Paulo, para adicionar dados socioeconômicos aos locais em que 

os postos operam e criar variáveis com base nos fluxos de viagens entre as diferentes 

zonas da região metropolitana. Por esta razão, o período de análise está restrito entre 2006 

e 2008 

A RAIS, do Ministério do Trabalho e Previdência Social também foi 

utilizada, para identificar a presença de postos ao longo do tempo, bem como os custos 

médios com remuneração de empregados. Desta forma, foi possível estimar o estoque de 

postos no passado, bem como se era bandeirado ou não, e as condições de concorrência 

em que se tomou a decisão por fornecer um combustível de qualidade baixa ou não. 

Nas subseções a seguir, apresenta-se uma descrição de cada fonte dos dados 

compilados e  

2.5.1 Fontes 

A base de preços da ANP consiste em um banco de dados proveniente de seu 

Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis12, com 

frequência semanal, que pesquisa os preços de bomba e custos de aquisição da gasolina 

                                                 
12 http://anp.gov.br/preco 
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C (R$/litro), etanol, diesel e GNV para 20.868 postos de gasolina distribuídos ao longo 

de 555 municípios. Além disso, são registradas outras informações no momento da coleta, 

tais como a bandeira do posto, logradouro, bairro e outras características.13 

De acordo com a metodologia da pesquisa, os municípios e sua participação 

na amostra foram escolhidos a partir de critérios econômicos, para que preços municipais 

sejam representativos. Dentro de cada município, porém, os postos são semanalmente 

selecionados aleatoriamente para a pesquisa (ANP, 2010b, p. 3). Para fins deste trabalho, 

limita-se a amostra à Região Metropolitana de São Paulo, em virtude da intersecção com 

a Pesquisa Origem e Destino 2007 do Metrô de São Paulo. Apenas nos 24 municípios 

também presentes na Pesquisa Origem e Destino, são por volta de 750 postos amostrados 

toda semana. A partir de uma estimativa de 2.782 postos ativos em 2007, isto significa 

que, potencialmente, todos os postos da região podem ser amostrados ao menos uma vez 

no mês. Desta forma, optou-se por agregar os dados ao à frequência mensal. 

Neste estudo, a principal contribuição da base de preços foi auxiliar na 

identificação de status de bandeirado ou não para os postos. Embora o site da ANP 

forneça dados cadastrais dos postos de combustíveis, incluindo sua bandeira, tais dados 

são atualizados pelos postos obrigatoriamente sempre que houver alguma alteração. 

Assim, não seria possível saber se o posto era bandeirado ou não vários anos atrás. 

Entretanto, a base de preços, por anotar a bandeira do posto, permite essa identificação, 

ao menos nos períodos em que o posto foi amostrado. A presença do posto na pesquisa 

também confirma sua existência na semana em que foi amostrado. 

Os dados do Levantamento de Preços foram cruzados com informações de 

cadastros de postos, também disponíveis no site da ANP. Por meio de acesso web14, pode-

se consultar as informações cadastradas pelos postos, contendo informações de: data de 

despacho de autorização para funcionamento, data de revogação de autorização para 

funcionamento, lista de produtos ofertados pelo posto, data de início de vinculação com 

a atual bandeira, entre outros. O cruzamento com essa fonte de dados foi essencial para 

montar o estoque de postos de gasolina no ao longo do tempo, pois postos não amostrados 

no Levantamento de Preços também puderam ser contabilizados. Em particular, as 

informações de vinculação à bandeira permitiram uma estimação melhorada do 

embandeiramento. Os dados cadastrais indicam qual é a distribuidora associada à 

                                                 
13 Esta base foi gentilmente fornecida pela ANP. 
14 http://anp.gov.br/postos 
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bandeira do posto e desde quando a vinculação existe. Portanto, pode-se atribuir a 

bandeira do posto com confiança nesse período. Em contrapartida, postos inativos não 

têm tal informação, logo a base de preços foi a principal fonte para determinar se o posto 

era bandeirado. Nestes casos, devido à rigidez contratual inerente a tais contratos, fez-se 

a suposição de que um posto observado em dois instantes de tempo dentro de 12 meses 

não pulou, por exemplo, de bandeira colorida para bandeira branca e, novamente, para 

bandeira colorida nesse intervalo. Devido à alta probabilidade de um posto aparecer 

dentro de um ano, esta metodologia se mostrou satisfatória para completar os dados de 

embandeiramento. 

Por fim, a partir dos CNPJs dos postos cadastrados, realizou-se consultas nos 

microdados da RAIS vínculos, identificando os períodos em que o posto constava com 

ao menos um vínculo ativo. Para tanto, combinou-se as informações de tempo no 

emprego, data de admissão e data de desligamento para inferir a existência do posto. Ao 

todo, encontraram-se 3.299 postos ativos no período de análise, sendo que, em média, 

2.876 são observados em um mês qualquer. 

Os dados de autos de infração se encontram na seção de Fiscalização do site 

da ANP. Mensalmente, a ANP atualiza uma lista de postos autuados ou interditados15 por 

problemas de qualidade. Vide Anexo 1. Nessas publicações, constam a razão social e 

logradouro do posto autuado, permitindo o cruzamento com os dados do Levantamento 

de Preços e dos dados cadastrais. Buscando o histórico dessas publicações, construiu-se 

uma variável que indica se o posto foi autuado em cada mês. Esta nova base de dados 

permite uma análise em microdados para investigar a relação entre o uso da bandeira e 

qualidade do combustível. 

Os dados da ANP foram complementados pelas informações de postos de 

combustíveis cassados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pela Operação 

De Olho na Bomba.16 Como a adulteração de combustíveis (e.g. trocando etanol por 

metanol) é relacionada com a sonegação fiscal, os dados de postos cassados indicam a 

presença de um combustível de qualidade baixa. Desde seu início em 2005, mais de mil 

postos foram cassados e a lista dos mesmos, com endereço e CNPJ, se encontram no site 

da Fazenda estadual. 

                                                 
15 http://anp.gov.br/?id=2872 
16 O Fisco paulista tem permissão, amparada na lei 11.929, de 12 de abril de 2005, regulamentada pelas 

Portarias CAT 28, 32, 61 e 74/05, de cassar a inscrição estadual dos estabelecimentos com a finalidade de 

coibir a comercialização de combustível adulterado. Disponível em: 

http://www.fazenda.sp.gov.br/postocombustivel/Sistema/Publico/Pesquisa2.aspx 
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Uma segunda fonte de dados de qualidade também está disponível, ainda que 

a nível agregado: os Boletins de Monitoramento de Qualidade17, empregados no estudo 

de Dalmonech et al. (2010). Os boletins apresentam séries históricas trimestrais, 

atualizadas mensalmente18, do número de postos encontrados com combustíveis fora de 

conformidade com as especificações técnicas estabelecidas pela ANP. O total amostrado 

e inconforme é apresentado por “região”, separadamente para cada combustível e estado. 

O estado de São Paulo é dividido em 43 regiões, que podem ser constituídas por um único 

município, um grupo de municípios, ou grupos de bairros do município de São Paulo. Na 

intersecção com a Região Metropolitana de São Paulo e a base de preços da ANP, 

entretanto, apenas 9 regiões de monitoramento são relevantes, conforme listadas na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Regiões de monitoramento pelo PMQC na RMSP 

Região Municípios/Grupos de distritos 

R11 Osasco, Barueri, Cotia 

R13 Santo André, Diadema, São Bernardo 

R14 Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano 

R16 Norte de São Paulo 

R17 Leste de São Paulo (1) 

R18 Leste de São Paulo (2) e Guarulhos 

R19 Sul de São Paulo (1) 

R20 Sul de São Paulo (2) 

R21 Oeste de São Paulo 
Nota: Apenas regiões que interseccionam com a RMSP. 

Fonte: elaboração própria a partir dos Boletins PMQC 

 

Os Boletins de Monitoramento também apresentam a proporção de 

inconformidades por bandeira, porém apenas no nível nacional. Seria interessante poder 

obter informações de proporções de inconformidades, ou mesmo microdados dos 

Boletins. Porém, os dados do PMQC só podem ser utilizadas pela ANP, não podendo ser 

cedidas à população, conforme site da ANP. 

A Pesquisa Origem e Destino da Região Metropolitana de São Paulo é 

realizada uma vez a cada dez anos, coletando informações sobre o uso de transporte e 

realização de viagens entre diferentes locais da RMSP.  Ao todo, a pequisa de 2007 

                                                 
17 Instituído em 1998, criado com a intenção de orientar e aperfeiçoar a atuação da área de fiscalização.  
18 O Boletim do PMQC é publicado mensalmente, apresentando, atualmente, estatísticas mensais, isto é, 

quantidade de amostras coletadas no mês e as quantidades de amostras não conformes para cada 

combustível. Porém, publicações mais antigas apresentam resultados agregados nos últimos 3 três meses 

ao invés de separar o resultado de cada mês (amostra total ao longo dos últimos três meses e número total 

de inconformidades nos últimos três meses).  
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entrevistou 54.500 domicílios, em 39 municípios, estes por sua vez divididos em zonas. 

São 460 zonas de pesquisa para as quais as informações são representativas. A partir dos 

dados georreferenciados dos postos de combustíveis, cada posto foi atribuido a uma zona. 

O procedimento serve para associar, a cada posto, dois tipos de características: (i) 

variáveis de controle, como renda e quantidade de automóveis, as quais o posto herda de 

sua zona associada e (ii) os fluxos de viagens de idas e vindas a partir de outras regiões 

até o posto, de modo a separar a amostra em diferentes níveis de concorrência. 

No que tange a construção dos níveis de concorrência, adotou-se esta 

abordagem alternativa à comumente empregada na literatura. Postergando maiores 

detalhes à próxima subseção, cabe mencionar que, em geral, modelos que levam em conta 

a competição local tendem a classificar os concorrentes de cada indivíduo pela sua 

distância até o rival. Como em Seim (2007) e Golfín (2016), adota-se “bandas” de 

distância, (e.g. até 1km, até 5km e  mais de 5km) para definir a intensidade com os quais 

os agentes se interagem. No caso de São Paulo, entretanto, tal especificação subestimaria 

a importância dos fluxos intermunicipais. Por exemplo, as três zonas que mais geram 

viagens para o centro de São Paulo (Sé) são dois bairros do mesmo município (Limoeiro, 

em primeiro lugar, e Parque São Lucas, em terceiro) e a região de Planalto em São 

Bernardo do Campo. Como São Bernardo do campo fica a mais de 19km e 30 minutos 

de viagem a carro, seu potencial competitivo poderia ser subestimado, mesmo sendo a 

segunda maior fonte de viagens para a zona da Sé por automóveis e motos. A Figura 2.1 

apresenta um mapa da RMSP, dividido nas 460 zonas, com destaque para o município de 

São Paulo, e as localizações dos postos de gasolina marcadas com pequenos “x” para 

retratar a densidade dos postos. O mapa também apresenta algumas das principais grandes 

avenidas e rodovias, mostrando que postos geograficamente distantes ainda podem estar 

competindo, pois as pessoas atravessam essas distâncias pelas grandes avenidas 

diariamente. Além disso, as bandas de distância gerariam cortes arbitrários de níveis de 

competição em regiões muito densas em postos, como bairros próximos ao centro de São 

Paulo. Assim, a próxima subseção utiliza uma medida alternativa de dependência entre 

zonas, baseado no fluxo total de idas e vindas. 
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Figura 2.1 – Região Metropolitana de São Paulo, com destaque para a capital, 

grandes vias e postos de combustíveis 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Pesquisa Origem Destino 2007 da RMSP, dados 

cadastrais da ANP e dados de vias do DNIT e Open Street Maps.
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2.5.2 Construção da base e estatísticas descritivas 

A base de dados se restringe aos municípios da RMSP abrangidos pela 

pesquisa de preços da ANP, totalizando 24 municípios. O espaço temporal é de janeiro 

de 2006 a dezembro de 2008. Esta escolha se deveu a dois fatores: primeiramente, a 

Pesquisa Origem e Destino é de 2007, contribuindo com importantes dados das regiões 

em que postos se situam. Portanto, evitou-se de distanciar muito da data de referência da 

pesquisa. Em segundo lugar com a deflagração da operação De Olho no Combustível em 

2005, os anos de 2006 a 2008 apresentam uma quantidade maior de fechamento de postos 

de baixa qualidade, somando-se às informações da ANP. 

A Tabela 2.3 apresenta estatísticas descritivas de algumas das principais 

variáveis na base, para o mês de outubro de 2007. A partir dos dados da ANP, nesse mês, 

observou-se 2.782 postos ativos, com uma clara concentração no município de São Paulo. 

Os preços da gasolina também variam regionalmente, como seu custo. Em média, a 

margem bruta do posto é de 33 centavos na amostra, implicando em um markup de 

aproximadamente 14%. Em geral, postos se localizam fora de estradas ou rodovias, mas 

alguns municípios claramente dependem do fluxo intermunicipal, como Itapecerica da 

Serra, com 58,8% dos postos naquele mês localizados em estradas ou rodovias. 

Os dados da Pesquisa Origem Destino 2007 apresentam o fluxo diário de 

viagens de cada umas das 460 zonas de pesquisa. Totalizando o fluxo de e para uma 

determinada zona, a coluna na Tabela 2.3 mostra que, em média, são feitas 71.562 

viagens. Os dados não são pesados pelas zonas, e sim pelos postos. Logo, a medida não 

é uma média de fluxos de uma zona qualquer, e sim a média de fluxo que um posto 

qualquer observa em sua zona, o que é uma característica mais relevante para este estudo. 

A coluna seguinte mostra que postos estão em zonas onde há uma média de 12,27 mil 

automóveis particulares. Há uma elevada dispersão nesses dados, muito relacionada com 

a disponibilidade de transporte público e quantidade de postos. São Bernardo do Campo 

tem, para um posto médio, quase 3 vezes mais carros circulando do que São Paulo, por 

exemplo. A renda per capita, numa média de R$900,00, também varia significativamente 

na dimensão geográfica, chegando a apenas R$ 260,00 em Barueri. O salário médio em 

postos de combustíveis oscilam em torno de R$ 827,19, pouco mais de duas vezes o 

salário mínimo do período. A proporção de postos bandeirados é maior em Cotia, onde 

apenas um quarto dos postos não têm bandeira, e o mínimo fica em Francisco Morato, 

com apenas 11,1% de postos bandeirados. 
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Foram exatamente os dados de totais de viagens de/para zonas as utilizadas 

para montar as “bandas” de relevância dos postos. Computando, para cada zona, quanto 

cada uma das outras zonas contribuir para seu fluxo total, as zonas foram ordenadas em 

níveis de fluxos conjuntos. Agregando-as, então, nas regiões do boletim de 

monitoramento, foram divididas em 3 grupos, para cada posto: própria região, região com 

fluxo acima da mediana e região com fluxo abaixo da mediana. Respectivamente, 

referem-se aos grupos 𝑅0, 𝑅1 e 𝑅2. 

Tabela 2.3 - Estatísticas descritivas dos municípios na amostra – outubro de 2007 

Município #Postos 
Preço da 
Gasolina 

(R$/L) 

Custo 
da 

Gasolina 
(R$/L) 

Posto 
em 

estrada 
ou 

rodovia 

Total de 
viagens 
de/para 

zona 

Qtde de 
Automóveis 
Particulares 

103 

Renda 
per 

capita 
(R$mil) 

Salário 
médio 
(R$) 

Proporção 
de 

Bandeirados 

BARUERI 33 2,42 2,04 15,2% 59.278,82 5,20 0,26 892,65 69,7% 

CARAPICUIBA 24 2,34 2,03 25,0% 70.470,40 17,89 0,43 853,59 29,2% 

COTIA 34 2,42 2,02 17,6% 54.568,79 10,47 0,58 789,27 76,5% 

DIADEMA 63 2,29 2,02 4,8% 148.764,50 25,11 0,49 797,23 46,0% 

EMBU 17 2,44 2,02 35,3% 37.467,02 17,03 0,43 813,34 41,2% 

FERRAZ DE 
VASCONCELOS 

7 2,53 2,04 0,0% 19.063,54 8,96 0,39 753,86 42,9% 

FRANCISCO 
MORATO 

9 2,42 1,98 0,0% 41.447,43 13,40 0,40 816,21 11,1% 

FRANCO DA ROCHA 8 2,36 2,04 25,0% 28.906,18 15,94 0,48 776,71 75,0% 

GUARULHOS 127 2,36 2,02 15,0% 103.313,40 28,56 0,71 827,85 63,0% 

ITAPECERICA DA 
SERRA 

17 2,40 2,07 58,8% 68.917,26 22,66 0,53 907,62 52,9% 

ITAPEVI 11 2,46 2,03 9,1% 83.182,24 16,16 0,32 833,45 63,6% 

ITAQUAQUECETUBA 28 2,38 1,99 71,4% 88.784,43 29,34 0,49 786,43 50,0% 

JANDIRA 9 2,41 2,03 11,1% 40.849,63 15,35 0,45 816,16 66,7% 

MAUA 24 2,33 2,03 0,0% 100.664,10 22,27 0,57 790,39 50,0% 

MOGI DAS CRUZES 65 2,43 2,02 7,7% 68.383,36 12,17 0,55 805,13 38,5% 

OSASCO 110 2,32 2,02 0,9% 70.231,17 14,60 0,70 828,94 38,2% 

POA 12 2,34 1,97 0,0% 38.876,35 14,68 0,40 773,02 25,0% 

RIBEIRAO PIRES 17 2,36 2,03 17,6% 55.665,20 14,71 0,64 847,13 47,1% 

SANTO ANDRE 128 2,33 2,02 2,3% 150.357,40 24,17 0,83 831,50 64,1% 

SAO BERNARDO DO 
CAMPO 

97 2,34 2,04 9,3% 251.381,40 32,67 0,84 821,63 66,0% 

SAO CAETANO DO 
SUL 

45 2,38 2,02 4,4% 111.287,70 12,66 0,96 802,60 55,6% 

SAO PAULO 1.847 2,36 2,03 3,9% 52.174,15 8,01 1,02 829,61 61,1% 

SUZANO 26 2,41 2,02 19,2% 71.973,51 18,33 0,49 779,80 42,3% 

TABOAO DA SERRA 24 2,33 1,99 41,7% 79.228,28 16,17 0,55 895,82 33,3% 

Total 2.782 2,36 2,03 7,01% 71.562,15 12,27 0,90 827,19 58,4% 

  Nota: R$ de outubro de 2007 valorizados pelo IPCA. 

  Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa Origem e Destino da RMSP 2007 e dados da ANP. 

 

A Figura 2.2 apresenta a evolução das inconformidades na RMSP. Trata-se 

da média da inconformidade entre os três combustíveis. Nota-se um crescimento na 

segunda metade de 2006 com subsequente declínio, e nova subida no primeiro semestre 

de 2008. Em parte, a variância se deve a pequenas amostras em municípios pequenos. 
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Entretanto, a tendência geral de queda das inconformidades é clara, passando de 10% no 

início da amostra para menos de 2%. Também é possível notar que as regiões apresentam 

níveis bem distintos na segunda metade de 2006 e começo de 2007, permitindo o uso 

desta variável com variação transversal do monitoramento dos combustíveis. Com efeito, 

a inconformidade defasada em um mês é usada para a variável 𝑔𝑖𝑡 como variável 

explicativa da fiscalização. 

 

 
Figura 2.2 – Evolução das Inconformidades na RMSP 

Fonte: Boletins de Qualidade PMQC 

 

Foram verificados, para os municípios e período relevantes, 1.781 autos de 

infração. A Tabela 2.4 cruza as informações de bandeira e qualidade, medida pela 

presença do auto no mês. A primeira linha em cada categoria apresenta a quantidade e a 

segunda linha apresenta a proporção na linha, para a amostra toda. Entre postos não 

bandeirados, aproximadamente 1,76% de suas observações são com autos de infração. 

Para bandeirados, a proporção é menos de um terço do tamanho, indicando a possibilidade 

de efeito do bandeiramento na qualidade. Na amostra toda, apenas 1% dos dados são de 

meses com autos de infração.  
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Tabela 2.4 - Relação entre qualidade e bandeira 

  Qualidade baixa 

Tipo do Posto 
Qualidade 
conforme 

Qualidade 
baixa Total 

Sem bandeira 71,367 1,275 72,642 

% 98.24 1.76 100 
    

Com bandeira 99,688 506 100,194 

% 99.49 0.51 100 
    

Total 171,055 1,781 172,836 

  98.97 1.03 100 

  Fonte: Boletins e autos de infração da ANP, dados da SEFAZ-SP e Pesquisa de Preços da ANP 

 

Contudo a Tabela 2.4 subestima a importância dos dados de autos de infração. 

Dos 4801 postos diferentes em toda a amostra, 512 já foram autuados por qualidade, ou 

seja, por volta de 10%, considerando os níveis de inconformidade do boletim de qualidade 

apresentados acima, os dados são consistentes com uma relativamente elevada frequência 

de adulteração de combustíveis. 

2.6 Resultados 

A Tabela 2.5 apresenta os resultados obtidos. Optou-se por utilizar, como 

variáveis explicativas 𝑋𝑖𝑡, além do status de bandeirado, o número de automóveis e renda 

per capita na zona de 𝑖 em logs, os salários médios de postos na zona de 𝑖, bem como os 

custos médios de aquisição na zona dos combustíveis (todos em logs), se o posto está em 

uma estrada ou rodovia, seu tempo de vida em anos desde 2001 e a probabilidade de 

inspeção pelo programa de qualidade PMQC em sua região. Essa probabilidade de 

inspeção é dada pelo número de postos pesquisados pelo PMQC na região do posto, 

dividido pelo número de postos ativos na mesma região. 

 Nas primeiras duas especificações, (1) e (2), aplica-se um logit simples, 

utilizando as CCPs estimadas em primeiro estágio. Logo, trata-se da metodologia de 

estimação de BHKN, supondo que a qualidade da informação fosse perfeita, isto é, todo 

posto de qualidade baixa é observado como autuado. A única diferença de (1) para (2) é 

a remoção de variáveis estatisticamente pouco relevantes.  

Observa-se que o embandeiramento é a variável com maior importância na 

especificação e é altamente significativa estatisticamente. O fato de um posto de revenda 

ser bandeirado reduz a probabilidade de oferta de combustível de qualidade baixa. As 
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variáveis socioeconômicas de controle, renda e número de automóveis na zona de 

pesquisa, também foram relevantes Postos em locais com mais carros e renda maior 

tendem a adulterar menos. Já as variáveis de custos  em salários e combustíveis, não foram 

significativas, bem como o fato de o posto estar localizado em uma estrada ou rodovia e   

o  número de anos ativos. A probabilidade de ser inspecionado pelo PMQC, por sua vez, 

é  significante e com sinal positivo, provavelmente  capturando qualidades não observadas 

do mercado, uma vez que sua intensidade varia regionalmente. A atuação do PMQC é, 

assim, mais intensa onde se tem maior propensão a adulterar. Contudo, sob a suposição 

de erros i.i.d., não se aventa a hipótese de endogeneidade, uma vez que as ações de 

pesquisa do PMQC seguem roteiros predeterminados. Em geral, as variáveis que medem 

a intensidade da competição são significantes.  É interessante notar que a 

complementaridade ou substitutabilidade da estratégia varia. Competidores na mesma 

região que o posto exercem complementaridade: quanto mais escolhem a qualidade baixa, 

maior a probabilidade de que o próprio posto também escolha uma qualidade menor. Esse 

efeito é maior se o posto concorrente é bandeirado. Já postos em regiões intermediárias 

de importância apresentam sinais discrepantes entre bandeirados e não bandeirados. 

Postos de bandeira branca, quando significativo, tendem a exercer pressão contrária. O 

mesmo se inverte para postos nas últimas regiões de importância, sendo dessa vez os 

bandeirados exercendo uma pressão na outra direção. 

As especificações (3) a (6) consideram a possibilidade de má especificação 

da variável dependente, apresentando adicionalmente os parâmetros estimados para a 

probabilidade de fiscalização. A variável explicativa no caso, a proporção de 

inconformidade defasada da região, não aparece significante. Assim, apenas a constante 

é relevante. Contudo, apenas essa diferença gera um grande impacto na estimativa do 

coeficiente do embandeiramento, que estava subestimado em -0,9, passando para por 

volta de -1,3. Assim, considerar a má especificação no modelo parece ter consertado um 

viés que se teria caso os dados de autos fossem tomadas como proxy perfeita da qualidade. 

Na especificação (4), portanto, obtém-se o mesmo modelo, excluindo essa 

variável. O mesmo ocorre em (5), mas excluindo também as variáveis explicativas da 

decisão que não foram relevantes. Em (6), introduz-se uma dummy que separa as regiões 

do município de São Paulo das demais regiões da RMSP, levando à adição do coeficiente 

𝜌2, porém o mesmo não foi significativo. Ao que tudo indica, a má classificação parece 

ser razoavelmente independente nestes dados. Com o coeficiente estimado por volta de -

3, isto significa uma probabilidade esperada de fiscalização de 4,74%, o que é um 
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tamanho razoável do ponto de vista de um posto de gasolina que, conhecendo as 

limitações de pessoal da ANP, entende que é improvável ser investigado em um mês 

qualquer, em um mercado com quase 3 mil postos ativos a qualquer momento do tempo. 

Demais coeficientes apresentam sinais e intensidades largamente consistentes com a 

análise das primeiras duas especificações. É interessante notar que a variável de 

embandeiramento e as de competição são sempre significantes. Utilizando a 

especificação (5), o efeito do embandeiramento, em pontos percentuais na média dos 

dados de outubro de 2007 foi de 8,9p.p. 

Por fim, nas especificações (7) e (8), aventou-se uma estimação Logit com 

efeitos fixos. Evitou-se utilizar este modelo porque, como a frequência de autuações é 

baixa, a metodologia de estimação joga fora grande parte dos dados (todos aqueles nunca 

autuados) e se torna difícil identificar o efeito do embandeiramento, pois apenas aqueles 

postos que trocaram de bandeirado para bandeira branca contribuem na estimação. 

Ignorando a possibilidade de má classificação, o estimador obtém mesmo assim os sinais 

esperados das variáveis. Curiosamente, as variáveis antes não significantes, como custos, 

passaram a ser significantes, mas um tanto instáveis. O custo do salário, quando 

significante, é um forte determinante para a qualidade baixa, o que é intuitivo, pois o 

posto pode buscar retornos maiores na ilegalidade. Por outro lado, o custo da gasolina 

aparece forte e significante na equação (7), mas negativo e significante em (8). Esperar-

se-ia que o sinal seja positivo, dado que um custo maior de aquisição deve levar o posto 

a substituir o produto original por alternativas de baixa qualidade. Em sua maioria, as 

variáveis de competição também perderam significância. Assim, tudo indica que o 

modelo logit com efeitos fixos não capturou bem as relações nos dados, sendo assim 

preferível utilizar as demais especificações. Mesmo que fosse válido, o resultado 

importante, que é a contribuição da bandeira para a redução da propensão a fornecer 

qualidade baixa, ainda se mantém. 

Todas as especificações, excluindo os modelos de efeitos fixos, também 

foram estimados por probit, ou seja, supondo que 𝐹 e seja Normal. Os resultados foram 

qualitativamente idênticos, suprimindo-se então sua apresentação. 

  



42 

 

 

 

 

Tabela 2.5 – Resultados das estimações para probabilidade de baixa qualidade 

    (1) (2)   (3) (4) (5) (6)   (7) (8) 

    Logit simples   Logit com ajuste de escolha latente   
Logit Efeitos Fixos 

Simples 

                        

Bandeirado=1   -0,900*** -0,949***   -1,311*** -1,312*** -1,370*** -1,293***   -0,455** -0,449** 

    (0,0656) (0,0636)   (0,115) (0,110) (0,105) (0,116)   (0,182) (0,182) 

#Automóveis   -0,0686** -0,0671**   -0,424** -0,424** -0,101** -0,0845*       

    (0,0269) (0,0269)   (0,206) (0,205) (0,0462) (0,0506)       

Renda   -0,351*** -0,373***   -0,318* -0,318* -0,587*** -0,650***       

    (0,0719) (0,0700)   (0,179) (0,179) (0,114) (0,123)       

Salários   -0,0528     -0,234 -0,233       -0,159 9,282*** 

    (0,179)     (0,253) (0,253)       (0,212) (2,466) 

Custo da gasolina   -0,514     -0,0689 -0,0687       9,202*** -0,671** 

    (1,064)     (1,603) (1,605)       (2,469) (0,331) 

Custo do etanol   -0,415     -0,375 -0,373       -0,702** -3,991*** 

    (0,297)     (0,486) (0,475)       (0,334) (1,365) 

Custo do diesel   -1,320     -1,600 -1,599       -3,908***   

    (1,145)     (1,700) (1,699)       (1,366)   

Estrada ou Rodovia   0,0107     -0,0105 -0,0104           

    (0,108)     (0,175) (0,175)           

Tempo de vida (2002+)   -0,0158     -0,0117 -0,0117       1,058*** 1,084*** 

    (0,0184)     (0,0300) (0,0300)       (0,158) (0,154) 

Prob. Inspeção   0,398*** 0,398***   2,310*** 2,310*** 2,354*** 2,980**   -0,0508   

    (0,0645) (0,0637)   (0,602) (0,603) (0,614) (1,217)   (0,515)   

𝜓0_0   0,0668** 0,0602**   0,00657** 0,00657** 0,00588** 0,00699*   0,0375 0,0347 

    (0,0307) (0,0305)   (0,00261) (0,00261) (0,00259) (0,00370)   (0,0550) (0,0541) 

𝜓0_1 (conc. bandeirado)   0,125** 0,144**   0,0127** 0,0127** 0,0151*** 0,0127**   0,351*** 0,358*** 

    (0,0613) (0,0605)   (0,00587) (0,00582) (0,00577) (0,00604)   (0,116) (0,115) 

𝜓 1_0   -0,0134 -0,0210**   -0,00164** -0,00164** 
-

0,00207*** -0,00195**   0,0498*** 0,0477*** 

    (0,00934) (0,00883)   (0,000804) (0,000801) (0,000761) (0,000909)   (0,0163) (0,0160) 

𝜓 1_1 (conc. bandeirado)   0,0570*** 0,0832***   0,00472** 0,00473** 0,00566*** 0,00729**   -0,0120 -0,0131 

    (0,0211) (0,0191)   (0,00201) (0,00202) (0,00189) (0,00313)   (0,0365) (0,0364) 

𝜓 2_0   0,0681*** 0,0565***   0,00592*** 0,00591*** 0,00556*** 0,00580***   -0,0810*** -0,0794*** 

    (0,0162) (0,0152)   (0,00151) (0,00144) (0,00140) (0,00173)   (0,0285) (0,0283) 

𝜓2_1 (conc. bandeirado)   -0,0719** -0,0484   -0,00697** -0,00695** -0,00557* -0,00925**   0,171*** 0,175*** 

    (0,0358) (0,0346)   (0,00336) (0,00327) (0,00316) (0,00368)   (0,0649) (0,0645) 

Constante   -3,494*** -5,057***   -0,413 -0,416 -2,535*** -1,826**       

    (1,216) (0,0937)   (1,882) (1,881) (0,203) (0,835)       

𝜌0         -2,984*** -2,983*** -2,985*** -3,104***       

          (0,141) (0,133) (0,141) (0,176)       

𝜌1         0,0570   -1,093         

          (3,028)   (2,768)         

𝜌1 (𝑔 = dummy de capital)               0,269       

                (0,288)       

Observações   103.563 103.563   103.563 103.563 103.563 103.563   14.019 14.019 

Log-verossimilhança   -6685 -6690   -6669 -6669 -6672 -6671   -2996 -2996 

Número de postos                   495 495 

Notas: Erros padrões robustos em parênteses. Variáveis contínuas em logaritmo. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: elaboração própria.                   
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Estimando as probabilidades de oferta de qualidade baixa a partir da equação 

5 (utilizando os parâmetros estimados, exceto 𝜌0 e 𝜌1), obteve-se a Tabela 2.6, onde se 

observa a diferença nas probabilidades de oferta de qualidade baixa de acordo com ser ou 

não bandeirado. A probabilidade média de fornecer um combustível de baixa qualidade 

é quase 10p.p. mais alta para postos de bandeira branca, na amostra considerada. Em 

média, postos bandeirados ofertam combustíveis de qualidade baixa com 3,42% e 

probabilidade, enquanto postos de bandeira branca escolhem a qualidade baixa com 

probabilidade de 13,16%. Os percentis indicam que toda a distribuição das probabilidades 

de baixa qualidade para postos de bandeira branca está à direita dos postos bandeirados, 

levando à conclusão de que a diferença persiste em toda a distribuição. 

 

Tabela 2.6 – Probabilidade de baixa qualidade, bandeirados e não bandeirados 

    Percentis 

  Média 10 25 Mediana 75 90 

Bandeira Branca 13.16% 8.57% 10.01% 12.11% 13.89% 16.06% 

Bandeirados 3.42% 2.10% 2.47% 3.04% 3.70% 4.28% 

Total 7.99% 2.33% 2.96% 4.68% 11.94% 14.34% 
       Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 2.7 apresenta regressões de preços da gasolina sobre variáveis de 

controle, como custos, salários, se está em uma estrada ou rodovia e tempo de vida do 

posto, e as variáveis dummy de bandeirado e sua probabilidade de ofertar um combustível 

de baixa qualidade, bem como as probabilidades de seus concorrentes (somadas por 

regiões de influência e se são ou não concorrentes bandeirados). As especificações (1), 

(2) e (3), bem como (4), (5) e (6), alternam na inclusão da dummy de bandeirado, da 

probabilidade estimada de baixa qualidade, e incluindo ambos. As primeiras três colunas 

utilizam o custo de aquisição observado na nota fiscal do posto como uma importante 

variável de controle. Porém, alguns postos não apresentam a nota fiscal quando a coleta 

de preços é realizada, levando à redução do tamanho da amostra. Assim, as colunas (4) a 

(6) substituem os custos próprios dos postos pelo custo médio da gasolina na zona do 

posto. 

Os resultados mostram que preços são afetados positivamente quando o posto 

é bandeirado. Em média, o efeito é de uma elevação em 1,29% dos preços pela 

especificação (1). O custo da gasolina, salários, e demais variáveis de controle também 

são significantes, excetuando o total esperado de concorrentes bandeirados que ofertam 
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qualidade baixa nas regiões intermediárias (𝜓11) e nas de menor importância (𝜓21). Na 

especificação (2), incluir a probabilidade de reduzir a qualidade não afeta quase nenhum 

coeficiente de forma notável, mas aumenta levemente o efeito de ser bandeirado. O 

coeficiente da probabilidade de qualidade baixa é, entretanto, estatisticamente 

insignificante mesmo a 10%. Cabe notar que seu valor estimado é positivo, o que vai de 

encontro com a expectativa de que postos de qualidade baixa escolham preços mais 

baixos. Contudo, a especificação (3) mostra que, excluindo a dummy de bandeirado, o 

coeficiente da probabilidade de qualidade baixa se torna negativo e altamente 

significante, sem afetar qualitativamente os demais coeficientes. Este resultado indica 

que, de fato, ser bandeirado é uma proxy de qualidade, pois a qualidade esperada deixa 

de ser um previsor significante dos preços. Para verificar se o coeficiente estatisticamente 

não significante da especificação (2) não seria um artifício da amostra reduzida, as 

regressões (4) a (6) com uma amostra maior foram estimadas substituindo o custo próprio 

do posto pelo custo médio na sua área, corroborando os resultados obtidos. Cabe notar 

que o uso do custo médio, não altera qualitativamente os resultados dos demais 

coeficientes, com exceção das qualidades esperadas dos concorrentes bandeirados menos 

influentes (𝜓21). Regressões similares foram estimadas para os preços de etanol e diesel 

e os resultados são qualitativamente idênticos. Desta forma, as estimativas para etanol e 

diesel são apenas apresentadas no Apêndice I. 
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Tabela 2.7 – Regressões de preços da gasolina 

  Variável dependente: log do preço da gasolina na bomba 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Custo de aquisição próprio Custo de aquisição médio 

              

Bandeirado=1 0,0129*** 0,0175***   0,0183*** 0,0230***   

  (0,00131) (0,00454)   (0,00113) (0,00439)   
Probabilidade de qualidade 
baixa   0,0555 -0,138***   0,0577 -0,199*** 

    (0,0537) (0,0155)   (0,0516) (0,0133) 

Custo da gasolina 0,639*** 0,640*** 0,648***       

  (0,0283) (0,0284) (0,0285)       

Custo da gasolina       0,329*** 0,332*** 0,359*** 

        (0,0234) (0,0232) (0,0236) 

Salários 0,00663*** 0,00661*** 0,00661*** 0,00614*** 0,00618*** 0,00588*** 

  (0,00230) (0,00230) (0,00230) (0,00215) (0,00215) (0,00214) 

Estrada ou Rodovia 0,00563* 0,00560* 0,00574* 0,00857*** 0,00854*** 0,00872*** 

  (0,00319) (0,00318) (0,00322) (0,00289) (0,00288) (0,00291) 

Tempo de vida 0,00261*** 0,00262*** 0,00264*** 0,00194*** 0,00195*** 0,00200*** 

  (0,000666) (0,000665) (0,000666) (0,000547) (0,000547) (0,000546) 

𝜓0_0 0,00146*** 0,00136*** 0,00165*** 0,00204*** 0,00194*** 0,00228*** 

  (0,000175) (0,000201) (0,000184) (0,000161) (0,000184) (0,000167) 

𝜓0_1 (conc. bandeirado) -0,00269** -0,00323** -0,00116 -0,00397*** -0,00449*** -0,00176* 

  (0,00120) (0,00127) (0,00118) (0,000961) (0,00106) (0,000956) 

𝜓 1_0 0,000927*** 0,000928*** 0,000904*** 0,00151*** 0,00151*** 0,00142*** 

  (0,000131) (0,000131) (0,000132) (0,000109) (0,000109) (0,000109) 

𝜓 1_1 (conc. bandeirado) 0,00111 0,00105 0,00140 -0,00122 -0,00124 -0,000843 

  (0,00105) (0,00105) (0,00105) (0,000839) (0,000839) (0,000840) 

𝜓 2_0 0,000677*** 0,000667*** 0,000683*** 0,00126*** 0,00125*** 0,00122*** 

  (0,000138) (0,000139) (0,000139) (0,000114) (0,000113) (0,000114) 

𝜓2_1 (conc. bandeirado) 0,000559 0,000528 0,000754 -0,00232*** -0,00231*** -0,00206** 

  (0,00104) (0,00104) (0,00104) (0,000831) (0,000831) (0,000833) 

Constante 0,148* 0,149* 0,134 0,419*** 0,416*** 0,399*** 

  (0,0858) (0,0858) (0,0859) (0,0704) (0,0704) (0,0704) 

              

Observações 40.735 40.735 40.735 71.673 71.673 71.673 

R² ajustado 0,774 0,774 0,773 0,701 0,701 0,700 

Nota: Erros padrões robustos para heterocedasticidade e correlação serial em parênteses. Regressões incluem efeitos fixos de 
tempo e zona. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Variáveis contínuas em logaritmo. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

2.6.1 Discussão 

Estimando a probabilidade de um posto escolher fornecer um combustível de 

qualidade baixa, encontrou-se que o posto bandeirado tem menos incentivos para tanto. 

Adicionalmente, observou-se que a interação estratégica é relevante, um resultado 

esperado quando se analisa a Região Metropolitana de São Paulo, onde uma grande 

quantidade de postos compete muito próximos um do outro. Apesar deste efeito benéfico, 
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as regressões de preços constatam um efeito positivo e significante de ser bandeirado 

sobre o preço de revenda dos combustíveis, levando-se à indagação de qual seria o efeito 

líquido sobre o bem-estar. Porém, com um efeito elevado de redução em quase 9 p.p.  na 

probabilidade de ofertar um combustível de qualidade baixa, o que pode gerar gastos com 

reparos no veículo, além dos potenciais custos gerados com sonegação fiscal, é 

plenamente plausível que uma elevação em torno de 1,3% a 2,3% no preço da gasolina 

não seja um custo muito alto por qualidade. 

Interessantemente, as regressões de preços também confirmam que ser 

bandeirado é uma boa proxy de qualidade, uma vez que, na presença dessa variável, a 

probabilidade de ser de qualidade baixa é uma variável se torna estatisticamente 

insignificante. Cabe indagar, entretanto, por quê não seria o caso de a dummy de 

bandeirado perder a significância, dado que se controla por qualidade. Uma possibilidade 

é que o contrato de exclusividade tem efeitos em outras dimensões, como a elevação do 

poder de barganha da distribuidora. 

Os resultados também apontam para uma grande relevância em se considerar 

a possibilidade de má classificação de variáveis dependentes no caso em mãos. Com uma 

probabilidade baixa de ser investigado, dados de autos de infração não podem ser 

empregados simplesmente como se fossem suficientes para determinar a qualidade do 

posto. Portanto, possíveis extensões à pesquisa devem considerar a modelagem da má 

classificação. 

Infelizmente, tal exercício não é nada trivial, especialmente em modelos 

multinomiais ou dinâmicos. Quando há mais de uma possibilidade de escolha, a 

probabilidade conjunta inteira deve ser especificada e sua relação com a má classificação 

deve ser explicitada, o que pode ou não ser analiticamente possível. 

Do ponto de vista de modelos dinâmicos, seria natural buscar modelar a 

reputação do posto utilizando estes dados. Porém, devido à não ser possível observar a 

qualidade diretamente, é plenamente possível que o estoque de reputação seja muito mal 

estimado com o passar do tempo, acumulando erros ao longo do tempo. Portanto, várias 

dificuldades empíricas surgem, requerendo hipóteses mais fortes para identificação. 

Por fim, cabe discutir a possibilidade de endogeneidade do embandeiramento. 

Embora o modelo estático estudado aqui tenha desconsiderado esse fator como uma 

escolha devido ao lapso temporal distinto entre as escolhas de contrato de médio prazo e 

ganhos de curto prazo fornecendo qualidade baixa, é de se aventar que em outras bases 

de dados isso seja possível. Sendo natural que o posto tenha características não 
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observadas que comumente afetam o embandeiramento e a escolha da qualidade, uma 

saída clássica seria modelar a probabilidade conjunta das decisões especificando a matriz 

de covariância e aplicando, por exemplo, um modelo de probit bivariado. Porém, devido 

a dificuldades de considerar, ainda por cima, a má classificação da variável dependente, 

relegou-se tal exercício para futuras investigações. 

2.7 Conclusões 

Neste trabalho, analisou-se a relação entre embandeiramento, que forma um 

contrato de exclusividade entre posto e distribuidora, e o fornecimento de combustíveis 

de baixa qualidade. Se, por um lado, os dados de autos de infração são medidas objetivas 

e contundentes a respeito da qualidade do posto, a razoavelmente baixa frequência de 

investigação dos postos gera uma dificuldade empírica em se estabelecer a relação entre 

exclusividade e qualidade neste mercado. 

Controlando pelas estratégias endógenas dos concorrentes, obteve-se 

resultados que confirmam o papel do embandeiramento na manutenção da qualidade dos 

combustíveis. A dummy de presença de bandeira é significante sob todas as abordagens 

aventadas, apresentando assim um efeito robusto de que reduz os incentivos dos postos 

adulterarem combustíveis. Na média de outubro de 2007, estima-se uma queda de 8,9p.p. 

na probabilidade de adulteração. Analisando-se os preços, obteve-se resultados robustos 

de que o embandeiramento eleva os preços e servem de proxy de qualidade do posto, uma 

vez que a probabilidade de ofertar qualidade baixa deixa de ser significativa para explicar 

os preços. 

Uma limitação do trabalho é, devido à utilização de uma forma reduzida para 

a parte não estratégica do payoff do posto, não ser capaz de identificar explicitamente os 

mecanismos pelos quais os incentivos dos postos são alterados. Por exemplo, pode haver 

apenas um custo fixo esperado maior para um posto bandeirado, refletindo expectativas 

de multas da distribuidora. Por outro, podem existir considerações dinâmicas mais 

importantes, como perda de reputação para a marca ou mesmo uma redução de fluxos 

futuros de demanda devido a uma rescisão contratual. 

Desta forma, apesar dos resultados já obtidos, futuras pesquisas podem focar 

nos aspectos dinâmicos ou especificar um jogo completo para o mercado, o que pode ser 

difícil devido à natureza das estratégias (potencial ação oculta). Além disso, este trabalho 

confirma a necessidade de considerar a má classificação da variável endógena. Com uma 

probabilidade estimada de fiscalização de apenas 4,47%, os dados não podem ser 
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empregados de forma leviana como indicadoras de qualidade. Eventuais estudos de 

efeitos de tratamento, por exemplo, se deparariam com um grupo de controle altamente 

contaminado. 
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Capítulo 3 

 

Impactos ambientais e competitivos de reduções direcionadas de impostos: evidências a 

partir da queda do ICMS em Minas Gerais 

 

Resumo 

Este artigo estima contribuição da queda do ICMS para o etanol em Minas 

Gerais em 2015, passando de uma alíquota de 19% para 14% e aumentando em 2 p.p. a 

alíquota para gasolina. O impacto sobre as vendas estaduais dos combustíveis é estimado 

através da metodologia de controle sintético, aproveitando o fato de que o estado se 

adiantou à maioria das outras unidades de federação em alterar suas alíquotas. Encontrou-

se um efeito significante e esperado de grande aumento das vendas de etanol e redução 

das vendas de gasolina, gerando uma economia de emissões de CO2 na ordem de 600 a 

800 toneladas. Através da análise de impacto sobre os preços empregando uma estratégia 

de diferenças-em-diferenças, verificou-se que o aumento de preços da gasolina e a 

redução do etanol foi diferenciado para distribuidoras com maior poder de mercado e 

menor, indicando que a política pode ser menos eficaz em ambientes menos competitivos. 

Em geral, um posto de combustível com bandeira associada às grandes distribuidoras 

recebe um impacto menor nos seus custos com a redução do ICMS. Os resultados 

apontam para um grande papel da política tributária para gerar impactos ambientais, mas 

a estrutura de mercado deve ser levada em conta para avaliar sua eficácia. 

 

3.1 Introdução 

Na literatura sobre mercados de combustíveis, um dos tópicos de amplo 

debate é a questão de como induzir a mudança de uma economia baseada em 

combustíveis fósseis para uma baseada em recursos energéticos renováveis, inibindo o 

potencial de poluição do transporte individual e coletivo. Dessa forma, o etanol como um 

substituto para a gasolina tem sido uma área com intensa pesquisa acadêmica, seja no 

cálculo de estimativas de elasticidades cruzadas (ANDERSON, 2012) seja em estudos 

sobre emissões de gases do efeito estufa (CARVALHO, 2011). Uma das formas de se 

induzir tal substituição é através de políticas tributárias que incentivem a competitividade 

do combustível renovável, mas, embora os governos federal e estaduais tenham amplo 

controle sobre os impostos incidentes sobre os combustíveis, chegando a uma carga de 
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37% sobre a gasolina, não parece haver uma política tributária de longo prazo para o setor 

(FECOMBUSTÍVEIS, 2016). 

Em março de 2013, o Estado de Minas Gerais reduziu a alíquota do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre o 

etanol de 19% para 14% e, simultaneamente, elevou a alíquota sobre a gasolina de 27% 

para 29%. Essa redução relativa dos tributos incidentes sobre o etanol em mais de 7 p.p. 

tem sido apontada como a causa do crescimento vertiginoso de 139% observado nas 

vendas do etanol hidratado no estado em 2015 ante 2014, enquanto as vendas totais das 

demais unidades da federação cresceram 31%, acima do crescimento médio de 15% ao 

ano desde 2007. Apesar da redução da alíquota, a arrecadação com o ICMS sobre o etanol 

cresceu em Minas Gerais, de R$ 4,3 bilhões para R$ 6,5 bilhões, em um contexto de crise 

fiscal dos Estados. Para completar, sendo um biocombustível renovável e com baixíssima 

emissão de gases relacionados ao efeito estufa, o incentivo fiscal também pode trazer 

benefícios ambientais consideráveis. Porém, no mesmo período, tributos federais sobre a 

gasolina foram aumentados e um cenário externo desfavorável para a produção de açúcar 

também induziram a maior produção e consumo de etanol. Assim, este artigo visa 

investigar os efeitos da política tributária aplicada em Minas Gerais, identificando o 

quanto do crescimento observado nas vendas do etanol deve ser atribuído à redução do 

ICMS, como as vendas de gasolina foram afetadas e se a estrutura de mercado pode ser 

um fator relevante para potencializar esses efeitos. 

O caso de Minas Gerais permite uma estratégia empírica clara para estimar 

os efeitos da política aplicada, pois o estado se adiantou em um ano na redução do ICMS 

do etanol, enquanto diversas outras unidades da federação também reduziram suas 

alíquotas em 2016. Dessa forma, torna-se possível identificar o efeito da política em 2015, 

controlando por características observáveis e, inclusive, não observáveis, mas pré-

existentes, utilizando as outras unidades de federação como um grupo de comparação. O 

impacto também ocorre em um contexto em que veículos flex-fuel já dominam as vendas 

de automóveis e 35% da frota mineira pode abastecer tanto com gasolina como com 

etanol19. Assim, a substitutabilidade da gasolina pelo etanol é muito maior do que quando 

São Paulo abriu uma grande diferença entre as alíquotas de ICMS da gasolina e etanol, 

                                                 
19 Baseado nas estimativas de junho de 2016 do Denatran. Disponível em: 

http://www.denatran.gov.br/frota.htm. 
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em 2004.20 À época, os veículos flex-fuel ainda começavam a ser introduzidos ao 

mercado. 

Por outro lado, os efeitos da política podem depender da estrutura de mercado. 

Em particular, o poder de mercado exercido pelas grandes distribuidoras, que dominam 

o mercado, é um potencial impeditivo. Face a uma demanda negativamente inclinada, 

empresas com poder de mercado tendem a não repassar inteiramente as mudanças nos 

seus custos marginais, um fato explorado por Bresnahan (1982) para identificar 

empiricamente o poder de mercado21 ou mesmo a presença de colusão. Como o ICMS da 

revenda de etanol é cobrado, por substituição tributária, das distribuidoras e, no caso da 

gasolina, das refinarias, grandes distribuidoras podem não repassar a redução de impostos 

no etanol nem aumentar tanto os custos da gasolina com o aumento da alíquota. Verlinda 

(2008), por exemplo, encontra uma influência significativa de fatores que afetam o poder 

de mercado de postos de combustíveis na Califórnia sobre a resposta dos preços de 

revenda a variações nos preços de atacado. 

Para investigar esse efeito do poder de mercado das distribuidoras, utiliza-se 

os preços semanais coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) com informações das bandeiras dos postos de combustíveis, 

estimando o diferencial de impacto da política sobre os preços quando os postos estão 

associados a uma marca pertencente ao Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 

de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), que reúne as maiores distribuidoras do 

setor22. 

Os resultados mostram que a maior parte do crescimento das vendas de etanol 

em 2015 realmente se deveu à política implementada, sendo limitada apenas à capacidade 

produtiva da oferta. Além disso, substituindo gasolina pelo etanol gerou uma economia 

acumulada em 2015 entre 600 mil toneladas e 800 mil toneladas de CO2. Os resultados 

das regressões de preços de aquisição e na bomba mostraram que custos e preços da 

gasolina aumentaram e do etanol caíram, porém, esse efeito foi diferenciado entre postos 

e distribuidoras e entre distribuidoras grandes e pequenas. Em geral, postos com bandeiras 

associadas à Sindicom são mais sensíveis aos custos de aquisição, repassando maior parte 

                                                 
20 O governo do Estado de São Paulo reduziu o ICMS do etanol de 25% para 12%, com efeitos a partir de 

2004, e a diferença de 13 p.p. permanece ainda em 2016. 
21 O autor utiliza variáveis que mudam a inclinação da demanda para identificar a equação de relação de 

oferta. 
22 Desde 2011, são as distribuidoras ALE, Petrobras, Ipiranga e Raízen. 
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da variação dos custos, mas distribuidoras grandes reduziram seus preços de venda de 

etanol de forma bem mais tímida. 

O artigo está organizado da seguinte forma. Após esta introdução, a seção 2 

apresenta uma revisão bibliográfica da literatura. Em seguida, a seção 3 descreve o 

mercado de combustíveis e a tributação do setor. Na seção 4, a base de dados e a 

abordagem empírica são apresentadas. A seção 5 apresenta os resultados e a seguinte 

conclui. 

3.2 Revisão Bibliográfica 

O uso de impostos “Pigouvianos” para fazer com que produtores de bens 

poluentes, inclusive de combustíveis, internalizem seus custos sociais é um exemplo de 

política tributária amplamente difundida na literatura e na experiência internacional 

(HSU, 2008). Inclusive, se uma reforma tributária eficiente for almejada, os benefícios 

podem transpor os agentes diretamente afetados (consumidores e produtores do bem), se 

a hipótese de “duplo dividendo” for válida. Sob essa hipótese, a elevação de um tributo 

que iniba o consumo de um bem ambientalmente indesejável pode criar espaço fiscal para 

a redução de algum tributo distorcivo em outro setor, elevando a eficiência econômica e 

gerando efeitos positivos sobre o mesmo, como aumento de empregos ou investimentos. 

Bovenberg (1999) alerta, entretanto, que tais efeitos indiretos (ou efeitos não-ambientais) 

podem gerar conflitos distributivos, pois os representantes das indústrias taxadas podem 

demandar compensações na forma de incentivos fiscais, por exemplo. Dessa forma, os 

ganhos arrecadatórios do imposto sobre o bem poluente devem ser distribuídos em um 

processo político que podem ou não beneficiar a distribuição de renda ou outros setores 

empregando tecnologias sustentáveis. O autor argumenta, portanto, que tais impostos 

devem ser defendidos primordialmente pelos seus efeitos diretos sobre o meio ambiente, 

questionando a viabilidade do duplo dividendo. Assim, quem sai ganhando com a política 

tributária é um aspecto importante a ser analisado, tanto quanto o seu efeito ambiental. 

 No que tange os benefícios econômicos da diferenciação do ICMS da 

gasolina e do etanol, Costa & Guilhoto (2011) analisam o caso de São Paulo, que reduziu 

a alíquota do etanol de 25% para 12% em 2004. Utilizando matrizes insumo-produto, os 

autores analisam os impactos sobre o PIB, emprego, valor bruto da produção, importações 

e arrecadação do governo, caso a redução não tivesse ocorrido. Seus resultados apontam 

para uma piora em todas essas dimensões, caso o ICMS não tivesse sido reduzido, por 

exemplo gerando a perda de mais de 50 mil empregos. Cavalcanti et al., (2012), por sua 
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vez, projetaram o consumo de etanol e gasolina até 2019 e calcularam a montante perdido 

em arrecadação devido às políticas de incentivo ao etanol atualmente presentes no 

mercado. Comparando essa estimativa com o valor esperado das reduções de emissões 

em CO2, os autores encontram que as políticas atuais não se justificam. Assim, 

recomenda-se uma revisão das políticas em curso, mantendo a competitividade do etanol, 

mas com menores incentivos fiscais. Em um tema relacionado, Vilela (2015) estima o 

efeito da política de preços do governo federal, que controla os preços de refinaria da 

gasolina. Comparando os preços praticados com um cenário alternativo em que o governo 

deixaria os preços internos flutuarem com os preços externos do petróleo, a autora estima 

que a manutenção artificial dos preços da gasolina reduziu o consumo de etanol em seu 

lugar, gerando emissões de CO2 29% maiores do que no cenário alternativo. 

Uma vez que os impostos afetam diretamente os preços e custos dos 

combustíveis, este artigo também tangencia a extensa literatura de estimação de 

elasticidade-preço da demanda. Vilela & Pinto Junior (2010), por exemplo, analisam a 

sensibilidade do consumo de gasolina C em relação ao ICMS. Os autores investigam sete 

estados brasileiros entre 2001 e 2008, encontrando demandas por gasolina distintas, mas 

inelásticas, a partir de uma abordagem econométrica de séries temporais e de painéis 

dinâmicos. Para etanol, Orellano, Souza, & Azevedo (2013) utilizam um painel dos 

estados brasileiros e encontram uma elasticidade-preço própria, em geral, elástica, e 

elasticidade-preço cruzadas positivas e significantes com a gasolina. Os autores 

separaram a estimação entre o período com menos e maior difusão de veículos flex-fuel e 

estimaram elasticidades distintas para estados pobres e ricos e com preços mais próximos 

da razão de equivalência energética entre gasolina e etanol23. Em geral, as elasticidade-

preço próprias do etanol são maiores, em magnitude, no período com maior difusão de 

veículos flex-fuel e para estados pobres. Além disso, as elasticidades-cruzadas tendem a 

ser maiores quando os preços estão próximos da razão energética. Esses resultados 

indicam que aspectos locais têm relevância para explicar a substitutabilidade da gasolina 

pelo etanol e uma alta sensibilidade dos consumidores aos preços do etanol e, em alguma 

medida, aos preços da gasolina, potencializando os efeitos de políticas tributárias sobre o 

padrão de consumo. Salvo & Huse (2011) também investigam o papel dos veículos flex 

como indutores de covariância nos preços da gasolina e do etanol. Podendo arbitrar entre 

os dois combustíveis na bomba, consumidores induzem o produtor de álcool a permitir 

                                                 
23 Quando o preço do etanol é menor do que 70% do preço da gasolina, o preço do etanol compensa seu 

menor conteúdo energético. 
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certa fixação de seu preço pelo de gasolina para que a demanda não desapareça. Os 

autores empregam a metodologia VAR e VEC e encontram efeitos cruzados 

significativos entre preços de gasolina e etanol e que o preço da gasolina causa o preço 

de etanol no sentido de Granger. 

As elasticidades obtidas também são consistentes com estudos da demanda 

de gasolina e etanol no exterior. Luchansky & Monks (2009) obtêm estimativas para a 

elasticidade da demanda por etanol derivado do milho nos Estados Unidos e estimam uma 

elasticidade própria do etanol entre -1,6 e -2,9, indicando alta sensibilidade ao preço. 

Anderson (2012) também analisa o mercado americano obtém uma equação de demanda 

por etanol consistente com primitivas microeconômicas dos consumidores e obtém 

também uma elasticidade-preço própria alta para o combustível, entre -3,2 e -3,8, e 

elasticidade-preço cruzada com a gasolina entre 2,3 e 3,2. 

3.3 Ambiente Institucional 

3.3.1 Estrutura de Mercado e a participação do etanol no setor de combustíveis 

O setor de combustíveis é estruturado em etapas de produção, distribuição e 

revenda. Na primeira etapa, dominada pela Petrobrás no nível nacional, refinarias e 

petroquímicas produzem gasolina A, diesel, óleo combustível, querosenes e a gasolina de 

aviação. Usinas de cana produzem etanol hidratado ou anidro e, quando os preços 

internacionais forem favoráveis, açúcar. Minas Gerais é o terceiro estado produtor de 

etanol do país, possui 37 usinas das 392 em funcionamento autorizadas a operar pela ANP 

e emprega 80 mil trabalhadores diretos24.  

 Na segunda etapa, distribuidoras compram os combustíveis das refinarias e 

os armazenam, realizando as misturas necessárias, para então venderem os combustíveis 

aos postos de abastecimento. Existem por volta de 500 bases de distribuição de 

combustíveis, segmentadas em três grandes grupos: as empresas associadas ao Sindicom, 

as quais dominam o segmento, distribuidoras regionais e distribuidoras independentes. 

Segundo estatísticas da Sindicom, a participação de mercado de suas empresas associadas 

tem caído pouco, mas gradativamente ao longo do tempo no caso de gasolina, ao passo 

que a participação em etanol é mais volátil. Pela Figura 3., vê-se que sua participação no 

mercado de gasolina é por volta de 10 p.p. maior do que em etanol, mas em ambos os 

casos a participação é alta: por volta de 70% a 75% e 55% a 65%, respectivamente. 

                                                 
24 Vide https://www.novacana.com/usinas-brasil/.  

https://www.novacana.com/usinas-brasil/
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Figura 3.1 – Participação nas vendas pelas associadas Sindicom 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Sindicom e ANP. 

 

Como no exterior, o Brasil regulamenta a adição de um percentual de etanol 

anidro à gasolina A, para formar a gasolina comum (Gasolina C). A medida serve tanto 

para elevar a octanagem do combustível, como um instrumento duplo de política: devido 

ao menor preço praticado pelo etanol anidro, a elevação de sua proporção na gasolina 

reduz o preço do combustível na bomba e, além disso, cria uma reserva de mercado para 

um combustível ecologicamente vantajoso, contribuindo para a redução de emissão de 

gases estufa. A proporção obrigatória variou entre 20% e 27% desde 2000, sendo o nível 

de 27% o mais recente, conforme a Figura 3.2. Atualmente, o etanol, em particular o 

brasileiro, é considerado uma peça chave para a transição para energia renovável no setor, 

pois a relação entre a energia renovável produzida e a energia fóssil usada na sua produção 

é de 8,9, em comparação a entre 2 e 3 para o biodiesel e entre 1,3 e 1,8 para o etanol de 

milho, mais comum nos EUA. 
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Figura 3.2 – Proporção obrigatória de Etanol Anidro na Gasolina C 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados organizados pela Sindicom. 

 

Além do etanol anidro misturado à gasolina, o etanol hidratado é 

comercializado como um combustível próprio. A diferença entre o etanol anidro e o 

hidratado é apenas no teor de água, que fica em torno de 0,5% no primeiro e 5% no 

segundo. Cerca de 80% do etanol produzido é destinado ao setor de combustíveis 

(UNICA, 2007). 

A grande difusão do uso do etanol no Brasil teve sua origem no Proálcool, 

criado pelo Decreto nº 76.593 de 14 de novembro de 1975, em uma reação aos choques 

do petróleo em 1973 e 1978. O Programa objetivou a expansão da oferta de matérias 

primas, com ênfase na produção agrícola e na modernização e ampliação das destilarias. 

Como resultado, grande parte da frota brasileira era composta por carros movidos a 

álcool, o que eventualmente levou a uma crise de abastecimento e uma reversão à 

preferência por carros a gasolina. 

Em 2003, entretanto, com a introdução de carros flex-fuel, hoje dominando as 

vendas de veículos particulares de passeio, a demanda do brasileiro pelo etanol recuperou 

sua força. Devido à possibilidade de abastecer com gasolina ou etanol em qualquer 

proporção desejada, o consumidor pode comparar os preços da gasolina C e etanol 

hidratado e escolher o combustível mais vantajoso em termos energéticos. A razão de 

equivalência disseminada na mídia é de 0,7, ou seja, quando o preço do etanol for abaixo 

de 70% do preço da gasolina, a quantidade de energia que um litro de etanol provê estará 

mais barata que o mesmo volume de gasolina. 
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3.3.2 Tributação de combustíveis 

Os principais tributos a incidirem sobre a comercialização de combustíveis 

são os impostos e contribuições federais, quais sejam, PIS/COFINS e CIDE, e, no nível 

estadual, o ICMS. Em parte para recuperar a situação fiscal do governo federal, o 

PIS/COFINS, que é um imposto específico (cobrado por quantidade vendida), sofreu uma 

elevação em 2015, passando dos 0,2616 R$/Litro que vigorava desde 2005 para 0,4816 

de fevereiro de 2015 a abril de 2015 e para 0,3816 a partir de maio. Já a CIDE, que 

também é um imposto específico, estava zerada desde 2012, mas subiu para 10 centavos 

por litro em maio de 2015. Ambos são cobrados apenas na etapa de produção, seja na 

refinaria (gasolina A) ou nas usinas (etanol anidro e hidratado), sendo que o etanol é 

isento de CIDE. 

O ICMS é um imposto sobre valor agregado, passou a incidir sobre a gasolina 

C em 1989. A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Estados brasileiros a 

competência de tributar as operações de comercialização de combustíveis. Por ser um 

imposto estadual, as alíquotas referentes ao ICMS podem ser diferentes entre os Estados. 

Para inibir a sonegação, o recolhimento do ICMS, que originalmente caberia 

a cada etapa da cadeia produtiva, em valores acrescidos, passou a ser cobrado no regime 

de substituição tributária. Dessa forma, o ICMS que seria pago pelo posto de combustível 

passou a ser pago pela distribuidora ou refinaria, facilitando a fiscalização da arrecadação. 

No caso da gasolina, é a refinaria quem paga o imposto de sua venda, da distribuidora e 

do posto. O ICMS do etanol anidro é pago juntamente com a gasolina A, de acordo com 

o percentual de mistura vigente. No caso do etanol hidratado, a distribuidora é o substituto 

tributário, pagando o ICMS da revenda. Para obter a base de cálculo do tributo, o 

Conselho Nacional de Política Fazendária divulga preços médios ponderados ao 

consumidor final (PMPF) para cada unidade da federação. A partir desse valor, a alíquota 

referente ao produto e estado são aplicados. 

As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam as alíquotas estaduais do ICMS da gasolina 

e do etanol, respectivamente. Em geral, as alíquotas do etanol estão por volta de 25% e 

27%, exceto no Rio de Janeiro, onde está no nível de 31%. Em 2013 e 2014, não se 

observaram alterações nas alíquotas, mas em 2015 houve aumentos na Bahia, Minas 

gerais e Paraná. O aumento em Minas Gerais foi de 2 p.p., o dobro dos demais estados. 

Em 2016, entretanto, diversos estados seguiram com seus aumentos, em geral de 2 p.p., 

mas chegando a 5 p.p. no Rio Grande do Sul. No caso do etanol, apenas Minas Gerais 
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reduziu sua alíquota em 2015, sendo seguido por outros estados apenas em 2016. A 

redução em Minas Gerais foi de 5 p.p., ao passo que 4 estados reduziram em 2 p.p. em 

2016: Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Já Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins aumentaram suas alíquotas. 

 

Tabela 3.1 – Alíquotas de ICMS da Gasolina 

UF 2012 2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 

  Nível (%)   Variação t/t-1 (p.p.) 

AC 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

AL 27 27 27 27 29   0 0 0 2 

AM 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

AP 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

BA 27 27 27 28 28   0 0 1 0 

CE 27 27 27 27 29   0 0 0 2 

DF 25 25 25 25 28   0 0 0 3 

ES 27 27 27 27 27   0 0 0 0 

GO 29 29 29 29 30   0 0 0 1 

MA 27 27 27 27 27   0 0 0 0 

MG 27 27 27 29 29   0 0 2 0 

MS 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

MT 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

PA 28 28 28 28 28   0 0 0 0 

PB 27 27 27 27 29   0 0 0 2 

PE 27 27 27 27 29   0 0 0 2 

PI 25 25 25 25 27   0 0 0 2 

PR 28 28 28 29 29   0 0 1 0 

RJ 31 31 31 31 32   0 0 0 1 

RN 27 27 27 27 29   0 0 0 2 

RO 25 25 25 25 26   0 0 0 1 

RR 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

RS 25 25 25 25 30   0 0 0 5 

SC 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

SE 27 27 27 27 29   0 0 0 2 

SP 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

TO 25 25 25 25 29   0 0 0 4 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Sindicom. 
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Tabela 3.2 – Alíquotas de ICMS do Etanol 

UF 2012 2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 

  Nível (%)   Variação t/t-1 (p.p.) 

AC 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

AL 27 27 27 27 25   0 0 0 -2 

AM 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

AP 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

BA 19 19 19 19 20   0 0 0 1 

CE 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

DF 25 25 25 25 28   0 0 0 3 

ES 27 27 27 27 27   0 0 0 0 

GO 22 22 22 22 22   0 0 0 0 

MA 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

MG 19 19 19 14 14   0 0 -5 0 

MS 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

MT 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

PA 26 26 26 26 26   0 0 0 0 

PB 25 25 25 25 23   0 0 0 -2 

PE 25 25 25 25 23   0 0 0 -2 

PI 25 25 25 25 19   0 0 0 -6 

PR 18 18 18 18 18   0 0 0 0 

RJ 24 24 24 24 25   0 0 0 1 

RN 25 25 25 25 23   0 0 0 -2 

RO 25 25 25 25 26   0 0 0 1 

RR 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

RS 25 25 25 25 30   0 0 0 5 

SC 25 25 25 25 25   0 0 0 0 

SE 27 27 27 27 27   0 0 0 0 

SP 12 12 12 12 12   0 0 0 0 

TO 25 25 25 25 29   0 0 0 4 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Sindicom. 

 

3.4 Base de dados e abordagem empírica 

Para identificar os efeitos da queda relativa do ICMS em Minas Gerais, duas 

metodologias diferentes são utilizadas, devido a restrições de disponibilidade de dados. 

Como a política entrou em efeito em 2015, a única medida de vendas de combustíveis 

disponível no momento em que se escreve este artigo é no nível estadual. Assim, utilizou-

se a abordagem de Controle Sintético, comparando o desempenho das vendas em Minas 

Gerais e demais unidades da federação no nível agregado. Já para investigar os efeitos 

sobre os preços, microdados semanais dos postos de combustível foram utilizados, 

permitindo distinguir os preços e custos entre postos com bandeiras associadas à 

Sindicom e postos que compram de distribuidoras menores ou independentes. Neste caso, 

uma abordagem de diferenças-em-diferenças foi utilizada. Apesar de algumas diferenças 

metodológicas, a estratégia de identificação é a mesma: comparar a evolução das 
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variáveis utilizando demais unidades da federação como um grupo de controle, 

controlando por diferenças não observadas entre os mesmos. 

3.4.1 Controle sintético para vendas 

O caso da redução da alíquota de ICMS para etanol e aumento para gasolina 

em Minas Gerais estabelece uma clara data de início da política (março de 2015). Como 

diversos estados alteraram suas alíquotas em 2016, abril a dezembro de 2015 é um período 

em que apenas Minas Gerais teve alíquotas reduzidas de etanol, sendo assim o único 

estado “tratado” no período. Assim, demais estados são potenciais membros de um grupo 

de comparação. Como Bahia e Paraná também elevaram suas alíquotas de gasolina em 

2015, os mesmos não serão considerados na análise. 

Seguindo a metodologia de Abadie e Gardeazabal (2003) e Abadie, Diamond 

& Hainmueller (2010), constrói-se uma versão sintética de Minas Gerais utilizando os 

demais estados, como uma média ponderada entre os mesmos. Os pesos de cada estado 

são obtidos minimizando as diferenças pré-tratamento (até fevereiro de 2015) entre o 

estado sintético e Minas Gerais em diversas características relevantes para prever as 

vendas mensais de gasolina e etanol. 

As variáveis previstas são as vendas mensais, pelas distribuidoras, de gasolina 

C e etanol hidratado, em milhares de metros cúbicos. A Figura 3. apresenta a evolução 

recente dessas séries disponibilizadas pela ANP em Minas Gerais, contrastando com a 

razão de preços entre etanol e gasolina, obtida também com a ANP através de sua 

pesquisa semanal de Levantamento de Preços. Para a série de gasolina, nota-se uma 

tendência ascendente até início de 2015, quando a mesma se interrompe e mantém a série 

abaixo do patamar de 400 mil m³. Concomitantemente, a série de vendas de etanol 

apresenta uma elevação notável em 2015, mas perde a força no final do ano. A razão de 

preços, que flutuava acima de 70% entre 2010 e 2014, passa para baixo de 65% e, 2015, 

numa queda acentuada. De acordo com a Fecombustíveis (2016), o limite observado no 

crescimento das vendas de etanol ao final de 2015 se deve principalmente à incapacidade 

de a produção acompanhar a demanda, em virtude de seus aspectos sazonais, levando ao 

realinhamento de preços no fim de 2015 e começo de 2016. 
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Figura 3.3 – Vendas, pelas distribuidoras, de Gasolina C e Etanol Hidratado 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP. 

 

Como previsores das vendas, as seguintes variáveis foram utilizadas: (i) 

proporção de veículos flex e frota de veículos automotivos, obtidos no Denatran, (ii) PIB 

estadual, calculado pelo IBGE, (iii) a razão de preços (na bomba) entre etanol e gasolina 

e (iv) os custos dos combustíveis (preço das distribuidoras). A Tabela 3.3 descreve as 

variáveis, apresentando suas médias entre estados, mínimo e máximos. A proporção de 

veículos flex passou a ser divulgada pelo Denatran em âmbito municipal (sendo agregado 

para o nível estadual) apenas a partir de 2013, e pode variar entre estados de 23,2% em 

2013 a 48,2% em 2015, sendo que seu valor médio cresceu de 30% em 2013 até 35,5% 

em 2015. A frota de veículos automotivos também cresceu ao longo dos anos, e se observa 

uma grande variância entre estados. O PIB estadual, obtido agregando o PIB municipal 

divulgado pelo IBGE, está disponível até 2013 e também apresenta uma grande variância 

entre estados. Em relação aos preços, percebe-se que a razão média variou pouco entre 

2012 e 2014, em torno de 80%, ou seja, desfavorável para o etanol, mas caiu para 76,5% 

em 2015. Já para os preços em níveis, nota-se que as diferenças entre estados nos custos 

da gasolina e etanol podem chegar a 72 centavos por litro para a gasolina e mais de 

R$1,3/L para etanol.  

0
1

0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

V
e

n
d

a
s
 e

m
 m

ilh
a

re
s
 d

e
 m

³

.6
5

.7
.7

5
.8

.8
5

R
a
z
ã

o
 d

e
 p

re
ç
o

s
 E

ta
n

o
l/
G

a
s
o

lin
a

20
10

m
1

20
10

m
7

20
11

m
1

20
11

m
7

20
12

m
1

20
12

m
7

20
13

m
1

20
13

m
7

20
14

m
1

20
14

m
7

20
15

m
1

20
15

m
7

20
16

m
1

Mês

Razão Gasolina Etanol



62 

 

 

 

 

Tabela 3.3 – Estatísticas descritivas dos previsores de vendas 

Ano Variável Média Mínimo Máximo 

          

2012 Proporção flex - - - 

 Frota (milhares) 1,533.0 47.4 14,551.0 

 PIB (R$ bi) 178.0 7.7 1555.0 

 Razão de preços 80.0% 62.1% 89.6% 

 Custo da Gasolina (R$/L) 2.960 2.703 3.425 

 Custo do Etanol (R$/L) 2.393 1.758 2.995 
     

2013 Proporção flex 30.0% 23.2% 43.4% 

 Frota (milhares) 1,640.0 82.6 13,424.0 

 PIB (R$ bi) 196.9 9.0 1708.0 

 Razão de preços 79.4% 64.1% 91.6% 

 Custo da Gasolina (R$/L) 2.894 2.654 3.162 

 Custo do Etanol (R$/L) 2.326 1.639 2.837 
     

2014 Proporção flex 32.9% 26.0% 46.1% 

 Frota (milhares) 1,748.0 89.2 14,094.0 

 PIB (R$ bi) - - - 

 Razão de preços 80.5% 62.0% 97.6% 

 Custo da Gasolina (R$/L) 2.855 2.626 3.191 

 Custo do Etanol (R$/L) 2.304 1.624 2.905 
     

2015 Proporção flex 35.5% 28.1% 48.2% 

 Frota (milhares) 1,842.0 95.5 14,669.0 

 PIB (R$ bi) - - - 

 Razão de preços 76.5% 57.3% 94.0% 

 Custo da Gasolina (R$/L) 2.948 2.629 3.356 

  Custo do Etanol (R$/L) 2.232 1.546 2.937 

Nota: Todos os preços estão em R$ de julho de 2015. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Denatran, IBGE e ANP. 

 

Para montar o controle sintético, os meses de janeiro de 2012 a fevereiro de 

2015 foram utilizados, minimizando as distâncias das variáveis acima separando por 

médias anuais. Também foram incluídas as vendas defasadas em um mês e em um ano. 

3.4.2 Diferenças-em-diferenças para preços 

Para avaliar os impactos da política sobre os preços na bomba e de aquisição 

dos combustíveis, optou-se por aplicar uma abordar de diferenças-em-diferenças. Isto se 

deve principalmente às características dos dados disponíveis: microdados do 

Levantamento de preços da ANP, coletados semanalmente desde 2011 até final de 2015. 

Os microdados apresentam preços no nível do posto, identificando sua localização, 
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bandeira e preços praticados e pagos. Uma opção seria aplicar a metodologia de controle 

sintético tirando médias estaduais, porém séries de preços são mais voláteis e têm menor 

precisão, por se tratar de uma amostra de 554 municípios. Assim, o uso do controle 

sintético é pouco recomendado, quando as séries são muito pouco suaves e existe maior 

incerteza nos dados, sendo preferível sua aplicação em dados populacionais. 

A base de dados, a partir da informação das bandeiras dos postos, permite 

identificar aqueles que são associados a marcas pertencentes à Sindicom. Devido ao alto 

poder de mercado dessas empresas que atuam em nível nacional, e o fato de que postos 

de bandeira colorida precisam manter uma relação de exclusividade de fornecimento com 

suas distribuidoras, o repasse dos custos associados aos impostos pode ser diferente para 

postos com bandeiras da Sindicom. Assim, examina-se não só o efeito total da política 

sobre os preços, mas também como ela difere entre esses dois tipos de postos. 

Para comparar os preços pagos e praticados pelos postos com e sem a 

mudança do ICMS, todos os estados, exceto Bahia e Paraná, são usados como um grupo 

de controle para Minas Gerais. Os preços afetados pela política compreendem os meses 

março de 2015 a outubro de 2015. Para controlar por diferenças permanentes entre 

tratados e controle, utiliza-se os meses de março de 2014 a outubro de 2014 como período 

pré-tratamento. Assim, torna-se possível expurgar diferenças não observadas entre os 

postos em Minas Gerais e nos demais estados a partir dos dados de 2014. Adicionalmente, 

para retirar os efeitos gerais dos aumentos dos impostos federais, bem como aumento da 

produção de etanol e outros impactos macroeconômicos, a regressão também controla 

pelo crescimento médio geral dos preços (além da inflação, utilizando preços de julho de 

2015). Para obter esses efeitos, a seguinte equação é estimada: 

 

𝑝𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽2𝑑2015𝑡 + 𝛽3𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 × 𝑑2015𝑡 + 𝛽4𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 × 𝑀𝐺𝑖

+ 𝛽5𝑑2015𝑡 × 𝑀𝐺𝑖 + 𝛽6𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 × 𝑑2015𝑡 × 𝑀𝐺𝑖 + 𝛽7𝑐𝑖𝑡 + 𝛽8𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡

× 𝑐𝑖𝑡 + 𝜆𝑐 + 𝜆𝑚 + 𝜀𝑖𝑡 

 

onde sind é uma variável dummy indicando posto bandeirado de marca da Sindicom, 

d2015 indica o ano de 2015 (sendo zero em 2014), MG é uma dummy indicando 

observações no estado tratado, e 𝜆𝑐 e 𝜆𝑚 são efeitos fixos de cidade e mês, controlando, 

consequentemente, por diferenças permanentes entre os estados e sazonalidade. A 

variável dependente, 𝑝𝑖𝑡 varia entre postos i e semanas t e pode ser o preço na bomba da 
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gasolina ou do etanol, ou o preço da distribuidora. Quando a variável dependente é um 

preço na bomba, inclui-se o preço da distribuidora (custo de aquisição) 𝑐𝑖𝑡 na regressão. 

Se ser posto de marca associada ao Sindicom não for relevante, então a 

interação 𝑑2015 × 𝑀𝐺 capturaria o efeito causal da mudança no ICMS nos custos de 

aquisição e preços na bomba, pois seu coeficiente mede o crescimento médio dos preços 

em minas gerais além daqueles observados nos demais estados onde a política não ocorreu 

ainda em 2015. Interagindo com sind¸pode-se obter efeitos diferentes para postos de 

distribuidoras dominantes. As estimações são realizadas por MQO, com uma matriz de 

variância-covariância robusta para correlação serial intra-municípios. 

3.5 Resultados 

A Tabela 3.4 apresenta a composição do estado sintético para cada 

combustível. Para gasolina, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo 

foram utilizados, com maior peso para o Rio Grande do Sul. Já no caso do etanol, 6 

unidades da federação foram utilizadas, incluindo-se o distrito Federal, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, mas excluindo o Rio Grande do Sul. 

 

Tabela 3.4 – Composição do controle sintético 

Unidade da Federação Gasolina Etanol 

DF 0.0% 3.1% 

MT 0.0% 22.4% 

MS 0.0% 29.2% 

RJ 19.7% 34.9% 

RS 59.3% 0.0% 

SC 0.0% 5.2% 

SP 21.0% 5.1% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As Figuras 3.4 e 3.5 mostram os efeitos da redução relativa do ICMS do 

etanol sobre as vendas, pelas distribuidoras, dos combustíveis, através da inspeção das 

diferenças entre a evolução das vendas no estado de Minas Gerais e no estado sintético. 

A linha vertical marca março de 2015, quando a redução da alíquota do etanol e o aumento 

da alíquota da gasolina entraram em efeito.  

Para o caso da gasolina, na, observa-se que o estado sintético consegue imitar, 

com alguma precisão, a sazonalidade das vendas e a tendência de crescimento da série. O 

ajuste é muito bom, no último trimestre de 2012 e de 2014, com poucos períodos de 
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descolamento. Em particular, os últimos meses antecedentes à política apresentam uma 

boa aderência à série de Minas Gerais. Após a política, as vendas de gasolina em Minas 

Gerais caem de 370 mil m³ para até 325 mil m³ ao longo de 2015, abrindo um 

distanciamento da série com o estado sintético. Essa distância pode ser tomada como 

sendo o efeito da política, pois o estado sintético também sofre as mesmas alterações nos 

tributos federais e mesma queda sazonal de início de ano, principalmente em fevereiro. 

Ao fim de 2015, a distância entre as duas séries mingua, indicando que o efeito foi 

limitado aos primeiros três trimestres de 2015. 

 

 

Figura 3.1 – Comparação entre Minas Gerais e seu Controle Sintético: vendas de 

gasolina 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No caso do etanol, o estado sintético acompanha bem a tendência da série de 

Minas Gerais, apesar de não conseguir replicar bem toda a flutuação da série, 

principalmente em 2013. Também é possível observar um descolamento das séries já no 

início de 2015, mesmo antes da mudança das alíquotas, possivelmente refletindo a 

antecipação das vendas pelas distribuidoras. O efeito da redução do ICMS é, entretanto, 

incontestável, sendo que a série de vendas de etanol mais que duplica em 2015. 
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Figura 3.2 – Comparação entre Minas Gerais e seu Controle Sintético: vendas de 

etanol 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Realizando um teste de permuta, obteve-se as Figuras 3.6 e 3.7. Para tanto, o 

controle sintético de cada unidade da federação foi construído, excetuando-se Bahia e 

Paraná, e as diferenças entre as séries realizadas e séries sintéticas foram obtidas, gerando 

efeitos “placebo”. Na Figura 3.6, a linha escura é a diferença entre Minas Gerais e o seu 

estado sintético, e as demais se referem às outras unidades da federação. Nota-se que a 

evolução das vendas da gasolina em Minas Gerais efetivamente se distingue dos demais 

estados para baixo e o efeito de crescimento de vendas de etanol é ainda mais claro na 

Figura 3.7, quando comparado aos demais estados25. 

 

                                                 
25 O estado de Rio de Janeiro foi excluído da construção da Figura 3.6, pois apresentou uma evolução 

decrescente muito acentuada (chegando a um efeito de -50 mil m³), dificultando a visualização do gráfico. 

Após inspeção, observou-se que o controle sintético para o Rio de Janeiro, baseando-se nas mesmas 

variáveis que Minas Gerais, teve uma aderência muito ruim. 
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Figura 3.3 – Efeitos da redução relativa do ICMS sobre vendas de gasolina 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 3.4 – Efeitos da redução relativa do ICMS sobre vendas de gasolina 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para obter o efeito sobre as emissões de CO2, a diferença da série de vendas 

de Minas Gerais e do estado sintético é obtida e um fator de conversão é aplicado. Utiliza-

se os mesmos fatores de conversão que Vilela (2015), retirados da Agência Internacional 

de Energia (IEA). Para a gasolina, o fator é de 2,8 kg/L, enquanto para etanol é 0,3 kg/L. 

A Figura 8 apresenta as emissões adicionais mensais de CO2 causadas pela elevação das 

vendas do etanol e redução das vendas de gasolina. No caso da gasolina, economiza-se 

até quase 125 mil toneladas de CO2 em outubro de 2015, o ápice dos efeitos da política, 

enquanto a emissão extra associada ao etanol é de 35 mil toneladas no mesmo mês. 

 

 

Figura 3.5 – Emissões adicionais de CO2 devido às vendas de gasolina e etanol 

(milhares de toneladas) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 3.9 apresenta a economia acumulada de emissões de CO2 no 

período de março de 2015 a dezembro de 2015. Como muitos autores supõem que o fator 

de conversão de etanol pode ser zero, apresenta-se tanto a economia apenas reduzindo as 

vendas de gasolina e a economia também aumentando as vendas de etanol. O fator de 
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conversão do etanol pode ser próximo de zero se apenas as emissões oriundas do uso do 

combustível forem contabilizadas, mas pode ser positivo se considerado o consumo de 

energia elétrica e outros combustíveis nas etapas de produção e distribuição. Os resultados 

apontam que a mudança nas alíquotas de ICMS pode ter gerado até mais de 800 mil 

toneladas em economia de emissões de CO2 em 2015, para Minas Gerais. Se o fator de 

emissão do etanol for utilizado, então a economia atinge 600 mil toneladas. 

 

 

Figura 3.6 – Emissões adicionais de CO2 acumuladas (milhares de toneladas) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 3.5 apresenta os resultados das regressões em preços e custos da 

gasolina, sempre incluindo efeitos fixos de município e de mês. O efeito da redução 

relativa do ICMS do etanol hidratado é capturado nas variáveis dummy MG x d2015 e 

MG x d2015 x sindicom, separando respectivamente o efeito em um impacto para postos 

de distribuidoras menores e um impacto adicional para postos bandeirados com a marca 

das distribuidoras associadas à Sindicom. A regressão (1) mostra que a política teve efeito 

significante no custo da gasolina, elevando-o em 7,23 centavos, em média. Já postos 

bandeirados com marcas da Sindicom tiveram o mesmo aumento nos seus custos, pois, 

apesar de seu sinal positivo, a dummy de tripla interação não capturou nenhum efeito 



70 

 

 

 

estatisticamente significante. O efeito não significativo é obtido controlando pelo: (i) fato 

de que postos com bandeiras da sindicom pagam, em média, 1,63 centavos a mais pelo 

combustível, (ii) aumento geral de preços de aquisição acima da inflação em 2015, com 

elevação ainda maior em Minas Gerais e para postos com bandeiras da Sindicom, (iii) 

fato de postos com bandeiras da sindicom terem custos relativamente menores em Minas 

Gerais e (iv) preços médios dos praticados nos municípios e mês. 

Na regressão (2), observa-se o efeito sobre os preços na bomba sem controlar 

pelos custos. O coeficiente estimado para a interação tripla é negativo e próximo de zero, 

mas estatisticamente não significativo. Assim, como o efeito para postos que compram 

de distribuidoras menores (MG x d2015) é de um aumento de 5,76 centavos, os postos 

com bandeiras da Sindicom sofrem o mesmo efeito que o restante do mercado. Demais 

coeficientes seguem com o mesmo sentido e significância. Como existem mais 

informações com preços do que custos, dado que alguns postos não apresentam a nota 

fiscal quando da visita pela pesquisa de levantamento de preços, a regressão (3) re-estima 

o modelo (2) apenas para a amostra em que informações de custos também estão 

disponíveis. Apesar da amostra reduzida, o efeito negativo estimado em (2) se tornou 

maior em magnitude e passa a ter significância estatística, sendo estimado em -1,94 

centavos, ou seja, parece que postos com bandeiras da Sindicom repassaram menos, para 

os preços na bomba, os efeitos adversos da política. Enquanto um posto sem marca da 

Sindicom aumentou o preço na bomba em 6,2 centavos, o posto de bandeiras da Sindicom 

somente aumentou em 4,26 centavos. 

A quarta coluna estima o efeito da política incluindo o custo de aquisição na 

regressão do preço, inclusive adicionando uma interação com a dummy sindicom. Os 

resultados mostram que a cada um real de aumento no custo de aquisição, o posto não 

bandeirado ou de bandeiras regionais repassa 64,1 centavos ao consumidor. Porém, se o 

posto é de bandeira da sindicom, o repasse é mais alto em 10,5 centavos. Assim, se a 

elevação do ICMS da gasolina elevou os custos da distribuidora, postos bandeirados com 

marcas da Sindicom repassariam ainda mais os custos. O efeito da política em si, uma 

vez controlado pelo seu canal (o custo de aquisição do combustível), permanece positivo 

para o posto médio, aumentando o preço na bomba em 1,15 centavos. Porém, para postos 

com marcas da Sindicom, o efeito adicional se torna negativo e significante em 1,45 

centavos, somando os coeficientes. Assim como nas regressões (2) e (3), o efeito da 

política parece ser atenuado para postos associados a distribuidoras com maior poder de 
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mercado, apesar de serem mais sensíveis aos custos. Também é interessante notar que o 

efeito da dummy sindicom sozinha é também de uma redução de preço. 

 

Tabela 3.5 – Regressões de preços de gasolina 

  (1) (2) (3) (4) 

  Custo Preço Preço Preço 

          

sindicom 0.0163*** 0.0196*** 0.0203*** -0.280*** 

  (0.000684) (0.000645) (0.000998) (0.0119) 

sindicom x d2015 0.0592*** 0.0503*** 0.0583*** 0.0101*** 

  (0.00108) (0.00100) (0.00159) (0.00149) 

d2015 0.0131*** 0.0261*** 0.0169*** 0.00857*** 

  (0.000776) (0.000696) (0.00113) (0.00101) 

MG x sindicom -0.0110*** -0.00796*** -0.00135 0.00107 

  (0.00119) (0.00134) (0.00196) (0.00185) 

MG x d2015 0.0723*** 0.0576*** 0.0620*** 0.0154*** 

  (0.00211) (0.00199) (0.00365) (0.00339) 

MG x d2015 x sindicom 0.00378 -0.000707 -0.0194*** -0.0299*** 

  (0.00259) (0.00257) (0.00441) (0.00406) 

Custo       0.641*** 

        (0.00436) 

Custo x sindicom       0.105*** 

        (0.00428) 

Constante 2.842*** 3.308*** 3.300*** 1.478*** 

  (0.000444) (0.000441) (0.000679) (0.0124) 

          

Observações 143,045 333,321 143,045 143,045 

R² ajustado 0.776 0.736 0.730 0.783 

Notas: Erros padrões robustos em parênteses. Todas as especificações incluem efeitos 
fixos de município e de mês. d2015=1 se o período for entre abril e outubro de 2015, caso 
contrário (abril a outubro de 2014) é zero. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Os resultados das regressões para etanol hidratado se encontram na Tabela 

3.6. Em qualquer regressão, o efeito da política para o posto médio, como esperado, é 

negativo e significante, ou seja, o oposto do caso da gasolina. Nas regressões (1) a (3), o 

efeito é de redução entre 9,04 centavos e 17,7 centavos, ou seja, a distribuidora e o posto 

reduzem seus preços. Quando se controla pelos custos de aquisição do etanol hidratado, 

permanece um efeito negativo e estatisticamente significante de reduzir os preços na 

bomba em 1,2 centavos. Como no caso da gasolina, postos com bandeiras da Sindicom 

são mais sensíveis ao custo de aquisição, repassando 65,35 centavos para cada 1 real de 

aumento no custo do combustível, enquanto o posto médio repassa 57,7 centavos. 

O efeito da interação tripla de dummies, capturando o efeito da política sobre 

os postos associados a distribuidoras com maior poder de mercado, é positivo na primeira 

regressão, mas negativo nas demais. Isto significa que a redução relativa do imposto do 



72 

 

 

 

etanol hidratado não foi tão importante para as distribuidoras grandes, tendo um efeito 

líquido (somando MG x d2015 e MG x d2015 x sindicom) próximo de zero (4 décimos 

de centavo) no custo de aquisição do etanol. Porém, para o preço na bomba, o efeito da 

política se tornou mais negativo, ou seja, postos com marcas da Sindicom reduziram ainda 

mais seus preços do que o posto médio. 

 

Tabela 3.6 – Regressões de preços de etanol 

  (1) (2) (3) (4) 

  Custo Preço Preço Preço 

          

sindicom -0.0121*** 0.0143*** 0.0120*** -0.132*** 

  (0.00123) (0.000871) (0.00143) (0.00442) 

sindicom x d2015 0.0896*** 0.0639*** 0.0825*** 0.0354*** 

  (0.00182) (0.00126) (0.00209) (0.00179) 

d2015 -0.176*** -0.156*** -0.159*** -0.0571*** 

  (0.00123) (0.000817) (0.00141) (0.00136) 

MG x sindicom -0.0188*** -0.0152*** -0.0185*** -0.00959*** 

  (0.00234) (0.00175) (0.00278) (0.00258) 

MG x d2015 -0.177*** -0.0904*** -0.114*** -0.0120*** 

  (0.00348) (0.00229) (0.00417) (0.00363) 

MG x d2015 x sindicom 0.0173*** -0.0214*** -0.0340*** -0.0347*** 

  (0.00447) (0.00336) (0.00568) (0.00505) 

Custo       0.577*** 

        (0.00370) 

Custo x sindicom       0.0765*** 

        (0.00225) 

Constante 2.127*** 2.540*** 2.482*** 1.253*** 

  (0.000809) (0.000588) (0.000943) (0.00792) 

          

Observações 116,000 300,187 116,000 116,000 

R² ajustado 0.891 0.864 0.862 0.897 

Notas: Erros padrões robustos em parênteses. Todas as especificações incluem efeitos 
fixos de município e de mês. d2015=1 se o período for entre abril e outubro de 2015, caso 
contrário (abril a outubro de 2014) é zero. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fonte: elaboração própria. 

 

3.6 Conclusões 

Para utilizar impostos como uma ferramenta de incentivo a práticas 

sustentáveis, estudar sua viabilidade econômica e seus efeitos sobre os agentes é 

imprescindível. Para tanto, é necessário estimar os ganhos e perdas associados às 

políticas, o que este artigo buscou realizar para o caso da redução relativa do ICMS em 

Minas Gerais. Estimou-se os efeitos efetivamente associáveis à política sobre as vendas 

de gasolina e etanol e sua contribuição para a redução de emissão de CO2. 

Adicionalmente, investigou-se como o repasse de preços funciona, distinguindo os efeitos 
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entre postos bandeirados associados a marcas de distribuidoras com grande poder de 

mercado e aqueles associados a bandeiras regionais ou distribuidoras independentes. 

Os resultados mostram que, de fato, a maior parte do crescimento vertiginoso 

das vendas de etanol em 2015 se deveu à política implementada, sendo limitada apenas à 

capacidade produtiva da oferta. A redução das vendas de gasolina devido ao aumento de 

seu ICMS e substituindo pelo etanol, que se tornou mais barato, gerou uma economia 

acumulada em 2015 entre 600 mil toneladas e 800 mil toneladas de CO2. 

Os resultados nas regressões de preços de aquisição e na bomba mostraram 

que a mudança no ICMS relativo entre gasolina e etanol teve efeitos significantes. Como 

o ICMS da gasolina aumentou em 1 p.p., os custos e preços da gasolina aumentaram. 

Porém, esse aumento foi diferenciado entre postos e distribuidoras e entre distribuidoras 

grandes e pequenas. O distribuidor elevou seus preços de gasolina em 7,23 centavos (a 

preços de julho de 2015), mas o aumento não foi maior ou menor para distribuidoras 

grandes. Porém, no caso do etanol, a redução de 17,7 centavos no custo do combustível 

obtido para a média é praticamente anulada quando a distribuidora é grande. Isto indica 

que distribuidoras associadas à Sindicom, devido ao seu poder de mercado e aos contratos 

de exclusividade com seus postos, podem não ter repassado suas reduções de custos com 

impostos. No âmbito dos preços, porém, postos com bandeiras associadas à Sindicom 

reduziram seus preços de etanol na bomba mais do que o posto médio, em geral entre 2 

centavos e 3,4 centavos a mais. É possível que, como seus custos de aquisição não se 

reduziram tanto quanto seus competidores, os postos tiveram que cobrir a diferença para 

permanecerem competitivos. Assim, a política parece favorecer o consumidor final de 

etanol e as distribuidoras, mas não os postos. 

Os resultados apontam para uma grande eficácia da política implementada e 

contribuem com evidências de que o uso de impostos tem um grande papel também na 

política ambiental. Contudo, seriam necessários dados de mais longo prazo para se ter 

maior certeza a respeito dos efeitos da política, principalmente no que tange a outros 

indicadores que poderiam ser afetados positivamente, como o nível de emprego no setor 

sucroalcooleiro. Os impactos também mostram que os consumidores podem ser 

incentivados a trocar o combustível fóssil por energias renováveis, mais agora do que 

nunca, com o aumento da participação dos veículos flex, indicando a importância de se 

ampliar e modernizar a produção de etanol baseado em cana de açúcar. 

Entretanto, os resultados levam a crer que o poder de mercado das 

distribuidoras deve ser considerado ao se aplicar tais políticas. Há evidências de que o 
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repasse da queda dos custos do etanol é menor para postos de bandeiras associadas à 

Sindicom e que, assim, esses postos precisam reduzir ainda mais preços na bomba para 

se manterem competitivos. Assim, além dos efeitos ambientais, existem efeitos 

distributivos da política entre a etapa de revenda e distribuição. Em termos de eficácia da 

política, estados com maior presença de postos associados a bandeiras regionais e 

distribuidoras independentes, por elevar a competitividade do mercado, tenderão a 

observar maiores impactos. 
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Capítulo 4 

 

Os custos de Políticas de Compras Públicas “Verdes”: Evidências a partir de políticas de 

exclusividade para produtos sustentáveis em Minas Gerais 

 

Resumo 

 

Compras públicas verdes é uma política que visa atingir objetivos ambientais 

e uma gestão de recursos mais inteligente dando prioridade à compra de itens 

considerados sustentáveis. Contudo, quando o governo restringe a participação ao limitar 

a variedade de produtos licitáveis, preços podem ser adversamente afetados. Este artigo 

estima o impacto da aplicação de critérios de sustentabilidade pelo Estado de Minas 

Gerais em licitações via pregões eletrônicos, fazendo uso de microdados detalhados sobre 

firmas, especificações de produtos e características das licitações. Também apresentamos 

um modelo teórico de entrada e etapa de lances para mostrar como a política favorecendo 

produtos sustentáveis afeta a competição e aplicamos tanto uma abordagem econométrica 

por forma reduzida como estrutural para investigar esses efeitos. Nossos resultados 

mostram um efeito claro sobre os lances, que se elevam em 30%-33% em licitações 

verdes viz. Licitações similares por produtos não verdes. Por outro lado, encontram-se 

evidências mistas sobre a decisão de entrada: estimativas por Probit indicam um efeito 

positivo contraintuitivo na probabilidade de entrada, mas estimativas por Poisson no 

número de entrantes não encontram efeitos estatisticamente significantes. Analisando as 

densidades de lances homogeneizados, confirma-se que a preferência por produtos verdes 

não só leva a preços mais altos, mas também afetam as assimetrias das distribuições. 

Assim, encontram-se evidências preliminares de que a política gerou impactos sobre as 

distribuições de custos dos participantes de licitações. 

 

4.1 Introdução 

A elevação da percepção da importância de questões relacionada ao 

aquecimento global e o aumento do apoio público a favor de políticas de desenvolvimento 

econômico ambientalmente responsáveis levaram diversos governos a admitirem seu 

papel não só como autoridades legislando marcos regulatórios ambientais mas também 

como importantes consumidores capazes de deslocar a demanda a favor da 

sustentabilidade. Através de Compras Públicas Verdes (CPV), o setor público pode 

diminuir as barreiras de entrada para pequenos fornecedores de produtos “verdes”, induzir 
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investimento em tecnologias sustentáveis reduzindo a incerteza na demanda futura e gerar 

spillovers para o setor privado se a oferta for limitada em capacidade e economias de 

escopo. Contudo, esses efeitos podem vir com um custo, cuja estimação é o objetivo deste 

trabalho. 

Políticas de favorecimento a determinados produtos ou tipos de empresas em 

licitações em geral são comuns. O governo federal dos EUA tem a meta de direcionar 

quase um quarto dos seus contratos para empresas pequenas e outros tipos de empresas 

preferidas (ATHEY; COEY; LEVIN, 2013). No Brasil, a Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa estabeleceu, em 2006, diversos benefícios para Micro e Pequenas Empresas 

(MPE), incluindo preferências para lances em licitações do governo federal. 

Aproximadamente 60% do emprego formal são em MPEs, contabilizando uma 

contribuição de 20% do PIB (CABRAL; REIS; SAMPAIO, 2015), então políticas 

públicas mirando MPEs surgiram naturalmente na forma de leilões de participação 

exclusiva para este tipo de empresa. 

De fato, políticas de exclusividade para MPEs têm sido um tópico de vasta 

pesquisa acadêmica. Por exemplo, Marion (2007) e Krasnokutskaya & Seim (2011) 

estudam leilões de licitação de rodovias na Califórnia; Nakabayashi (2013) utiliza dados 

de construções públicas no Japão onde quase metade do orçamento é direcionado a MPEs; 

Susan Athey, Coey & Levin (2013) simulam uma mudança nos leilões de madeira do 

governo americano, na qual se trocaria os subsídios nos lances para pequenos madeireiros 

para uma política de exclusividade para os mesmos; e Reis e Cabral (2014) investigam os 

efeitos da implementação da Lei Geral das MPEs nas licitações públicas federais no 

Brasil. Em geral, esses estudos encontram efeitos significantes das políticas que 

dependem do tamanho da assimetria entre os potenciais participantes das licitações. 

Ganhos de eficiência são ambíguos a não ser que os participantes preferenciais entrem 

nas licitações com maior probabilidade ou participantes não preferenciais façam lances 

mais agressivos. 

Estudos a respeito de CPVs são, todavia, mais raros. Esse tipo de política 

funciona demandando que os produtos ou serviços licitados atendam a algum critério de 

sustentabilidade, como eficiência energética ou adoção de práticas ambientalmente 

responsáveis na sua produção ou utilização (como produtos químicos em serviços de 

limpeza). Nestes casos, é plausível que potenciais fornecedores sejam menos assimétricos 

do que comparando empresas grandes e médias com MPEs. Se fornecedores forem apenas 

revendedores, então sua localização (logística) e eficiência empresarial podem ter um 
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papel maior na determinação das assimetrias do que, por exemplo, limites na capacidade 

de produção em obras. Assim, achados gerais para políticas favorecendo MPEs podem 

não ser válidos para políticas de CPVs. 

Para preencher essa lacuna na literatura, este estudo coletou dados de pregões 

eletrônicos em licitações do Estado de Minas Gerais por produtos padronizados. Minas 

Gerais é o terceiro maior estado do Brasil em termos populacionais (por volta de 20 

milhões de residentes). O estado é comparável ao Texas nos EUA, em termos de 

população e área geográfica, apesar de seu PIB ser por volta de um décimo do estado 

americano.26 Recentemente, o Estado de Minas Gerais publicou manuais obrigando a 

adoção de critérios de sustentabilidade para a compra de suprimentos de escritórios, 

lâmpadas e suprimentos de tecnologia da informação.27 Embora estas publicações tornem 

a adoção dos critérios de sustentabilidade obrigatória, tal política já estava em prática por 

alguns anos como parte da Gestão Estratégica de Suprimentos, que almeja uma melhora 

na eficiência da provisão de suprimentos ao se importar com a totalidade do ciclo de vida 

dos produtos licitados. Os dados coletados contêm informações detalhadas sobre 

características dos produtos, incluindo a variável binária indicando que o produto é 

catalogado como um produto considerado sustentável, permitindo uma identificação clara 

das licitações verdes. Os detalhes institucionais também são utilizados para motivar um 

modelo teórico de entrada e competição, onde participantes potenciais descobrem seus 

custos privados antes de decidirem entrar. Se produtos verdes tiverem distribuições de 

custos diferentes dos produtos padrões, então isto pode elevar o custo máximo que uma 

empresa pode ter para achar lucrativo participar da licitação. 

Encontram-se resultados discrepantes para o efeito da política sobre a decisão 

de entrada. Estimativas por Probit encontraram efeitos positivos da política na 

probabilidade de entrada, mas uma abordagem de regressão Poisson não encontrou um 

efeito significativo. Por outro lado, as regressões sobre os lances encontraram efeitos 

robustos: licitações por produtos verdes levam a um aumento de 30%-33% dos lances. 

Após homogeneizar os lances por diferentes produtos para torná-los adequados ao 

modelo teórico, nós estimamos e analisamos a distribuição dos lances. Como lances 

ótimos são monotonicamente crescentes nos custos realizados, a análise das distribuições 

dos lances é informativa para os efeitos da política sobre as distribuições dos custos. 

                                                 
26 O PIB do Texas em 2013 foi de USD 1,414 trilhões. Sua população era de 26,96 milhões em 2014 e o 

estado cobre uma área de aproximadamente 700 mil km². 
27 Os manuais estão disponíveis no site do Compras MG e foram publicados em 2014. 
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Encontra-se que a política afeta as distribuições dos lances, antes e depois de expurgar os 

efeitos da política sobre a decisão e entrada. Em particular, observa-se alguns efeitos 

sobre a assimetria das distribuições, elevando a lances médios mais altos em licitações 

verdes. 

Este artigo é organizado da seguinte maneira. Após esta introdução, a seção 

2 brevemente apresenta a literatura pertinente. A seção 3 apresenta o arcabouço 

institucional e descreve o leilão. Baseado nessas características, a seção 4 desenvolve um 

modelo teórico e a seção 5 descreve a base de dados. A seção 6 apresenta os resultados e 

a seção 7 conclui. 

4.2 Revisão da literatura 

A habilidade de modelar leilões e recuperar parâmetros estruturais de seus 

participantes (distribuições de custos, por exemplo) levou à expansão de estudos 

avaliando os efeitos de mudanças no formato de leilões e suas regras de participação. 

Athey, Levin & Seira (2011), por exemplo, desenvolvem um modelo de leilão de valor 

privado para endogeneizar a entrada e comparar leilões de lances abertos e selados. Os 

autores encontram que leilões selados atraem mais participantes menores, que também 

tendem a ganhar proporcionalmente mais. Os autores primeiro estimam o modelo 

estrutural para leilões de lance selado e então calibram o modelo para prever os resultados 

sob lances abertos. Comparando as previsões aos dados, eles encontram que o 

desempenho do modelo “fora da amostra” é bom e então estimam os contrafactuais, 

encontrando que leilões de lance selado aumentam as receitas e são menos eficientes em 

favor a pequenos fornecedores, e que este efeito é intensificado ao se permitir entrada 

endógena. 

Alguns autores têm estudado políticas de exclusividade explicitamente, em 

geral no contexto de MPEs. Em Athey et al. (2013), os autores revisitam seus dados de 

leilões de madeira nos EUA e investigam os potenciais efeitos de subsídios concedidos a 

MPEs. Aproximadamente 14% das vendas são de pequenas empresas favorecidas por 

exclusividade nos seus dados, e os autores questionam se subsídios seriam mais eficientes 

para tingir essa meta distribucional. Estimando um modelo com custo de entrada, as 

estimativas dos autores sugerem que restringir a entrada do fornecedor grande 

substancialmente reduz a eficiência e receita, mas aumenta a participação das pequenas 

empresas. Mesmo assim, uma política alternativa de subsídios a pequenas empresas seria 

melhor para o governo e as próprias MPEs. Isto ocorre porque leilões exclusivos 



79 

 

 

 

inevitavelmente limitam a participação de empresas mais eficientes, então um pequeno 

subsídio sem essa limitação economiza proporcionalmente mais na receita que seria 

perdida, gerando maior impacto sobre as firmas preferidas. 

Krasnokutskaya & Seim (2011) usam leilões de licitações de rodovias sujeitos 

ao programa de Preferência ao Pequeno Negócio (“Small Business Preference program”), 

também modelando entrada e lances. Neste caso, contudo, a política toma a forma de um 

desconto de 5% para pequenas empresas. Por um lado, firmas menores podem ser menos 

eficientes, resultando em maiores custos de licitação. Porém, se as firmas participantes 

acabam fazendo lances mais agressivos, o resultado é ambíguo. Os autores também notam 

que a contribuição dessa política na probabilidade de entrada deve ser levada em conta, 

pois os resultados são viesados sem recalcular a quantidade de participantes. Seus 

resultados mostram que aumentar de 5% de desconto para 15% poderia ajudar a obtenção 

da meta distribucional a um custo adicional modesto. Apesar destes resultados, outros 

autores não encontram a mesma significância das preferências nos lances sobre a 

participação. Simulando um leilão de lances selados com participação endógena, Hubbard 

e Paarsch (2009) encontram um papel muito maior da agressividades dos lances por parte 

dos fornecedores não preferenciais e da inflação dos lances dos fornecedores 

preferenciais. Estes resultados sugerem que os efeitos totais de preferências nos lances e 

políticas de exclusividade  podem ser sensíveis ao contexto analisado. 

Analisando dados de licitações brasileiras, Cabral et al. (2015) estimam o 

aumento na probabilidade de MPEs participarem e vencerem em leilões reversos 

eletrônicos após uma mudança regulatória em 2005, que permitir que entes públicos 

estabelecessem uma cota de 25% dos objetos licitados para MPEs.28 Apesar de ter 

conseguido induzir mais entrada de pequenas firmas, os autores não encontraram efeitos 

significantes na probabilidade de vencer o certame. 

Apesar da riqueza de evidências sobre políticas voltadas a MPEs, políticas de 

CPVs são mais raras. Parte da literatura focou em construções “verdes”, quando as 

construtoras precisam utilizar certas tecnologias ou materiais de construção 

ambientalmente responsáveis, muitas vezes com alguma forma de certificação. Simcoe 

& Toffel (2014) estudam políticas de construções públicas municipais na Califórnia e 

examinam se os requerimentos de construções verdes aumentam essas mesmas práticas 

no setor privado, isto é, um efeito spillover. Eles mostram que os municípios em que o 

                                                 
28 Lei Federal 123/06. 
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governo tem maior adoção de práticas sustentáveis também têm uma taxa de crescimento 

maior da prática no setor privado. Lundberg, Marklund, Strömbäck & Sunström (2015) 

levam analisam os efeitos de padrões ambientais colocados pelo governo sueco para 

licitações de serviços de limpeza. Os autores não encontram efeitos significativos sobre 

a intensidade da competição nos certames nem na participação dos fornecedores. 

4.3 Ambiente institucional 

Esta seção caracteriza brevemente as compras públicas em geral e CPV no 

Brasil e no estado de Minas Gerais. Detalhes sobre o procedimento licitatório em Minas 

Gerais também são apresentados. 

4.3.1 Compras públicas no Brasil e em Minas Gerais 

A Lei das Licitações (Lei Federal 8.666/93) estabelece que a administração 

pública, seja a nível federal, estadual ou municipal, deve adquirir todos os itens e serviços 

a partir de um processo competitivo de lances. Existem exceções, como itens de baixo 

valor e casos de bens e serviços especializados.29 Além disso, dependendo do valor e do 

tipo de item, o modo licitatório pode variar, partindo de concorrência aberta para valores 

altos até participação por convite para valores mais baixos. Contudo, o modo mais comum 

no governo federal é o leilão reverso por pregão eletrônico, que contou com mais de um 

terço do valor total licitado em 2015. De acordo com o site “Painel de Compras”30, uma 

ferramenta online com estatísticas descritivas das compras públicas do governo federal, 

mais de R$ 16 bilhões foram adquiridos através de pregões eletrônicos de um total de R$ 

44 bilhões. Em termos de quantidade, de 105.496 compras em 2015, 21.784 (21%) foram 

feitas através dos pregões, atrás apenas de itens isentos de processo licitatório (compras 

diretas de itens de baixo valor). 

O pregão eletrônico é uma plataforma online oficial onde fornecedores 

potenciais podem competir em lances pelo contrato de suprir um bem ou serviço 

requisitado pelos gestores do setor público através de um edital de licitação. O edital deve 

conter especificações detalhadas dos itens e é público. Fornecedores são notificados 

eletronicamente se estiverem cadastrados com uma linha de fornecimento na plataforma. 

                                                 
29 Uma compra pública pode ser isenta de licitação se o bem ou serviço fornecido for necessário para suprir 

alguma demanda de emergência ou calamidade pública, ou se seu valor for abaixo de certo limite. O limite 

para obras e serviços de engenharia é R$ 15.000,00 e para outros bens e serviços é de R$ 8.000,00. Por 

outro lado, uma licitação não é aplicável se só existir um fornecedor de algum bem específico, como 

serviços de engenharia especializados ou apresentações de artistas. 
30 http://paineldecompras.planejamento.gov.br/ 
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De acordo com o Decreto 5.450 de 31 de maio 2005, o pregão eletrônico se tornou o 

modo obrigatório para licitação de bens e serviços padronizados, isto é, bens e serviços 

com medidas de qualidade e desempenho objetivas e padronizadas. Em 2015, 63% do 

valor total comprado através de pregões eletrônicos foram por bens e os 37% restantes 

foram por serviços. 

Como nos outros estados da federação, compras públicas em Minas Gerais 

seguem as mesmas regras gerais do nível federal, mas tem seu próprio sistema e legislação 

estadual dando suporte. A plataforma de licitações do estado, que se tornou de uso 

obrigatório para todos os entes dependentes do Tesouro do Estado, se chama SIAD – 

Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços. É através de buscas 

realizadas no SIAD que a base de dados deste estudo é construída. 

Minas gerais adquiriu uma média anual de R$ 8,5 bilhões31 em bens e serviços 

de 2009 a 2015, aproximadamente 1,7% do seu PIB. Similarmente ao nível federal, o 

leilão reverso é o mecanismo mais popular de licitação, totalizando uma média anual de 

R$ 782 milhões (9,2% do total) em compras.32 Bens e serviços tipicamente comprados 

nessa modalidade são suprimentos de escritório, alimentos, equipamentos sanitários, 

produtos de limpeza, materiais básicos de construção, equipamentos eletrônicos e 

serviços reprográficos. 

4.3.2 O pregão eletrônico 

Pregões eletrônicos são realizados em sessões públicas e deve ser precedidos 

de um edital, contendo detalhes das regras, data e horário da sessão e uma descrição 

completa dos itens sendo licitados. A descrição do item é tão específica quanto possível: 

por exemplo, a descrição de uma geladeira deve conter seu tamanho em litros, voltagem, 

potência, material predominante (plástico ou inox) e se vem ou não com rodas. 

Importantemente, é proibido especificar a marca. 

Um único edital de pregão pode especificar um ou mais itens. Além disso, os 

itens podem ser divididos em lotes. Embora a compra do conjunto de lotes é 

nominalmente tratado como um só procedimento de compra, cada lote tem sua própria 

sessão de lances, efetivamente funcionando como vários leilões. Cada licitante deve 

enviar uma proposta comercial para cada lote antes da sessão começar, e pode escolher 

                                                 
31 Todos os valores estão em reais de 2014, deflacionados pelo IPA. 
32 Os números excluem a aquisição de serviços de construção e engenharia que, por definição, não podem 

ser considerados bens e serviços padronizados. 
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livremente em quais lotes participar. O envio de propostas é online e deve ser válida por 

60 dias, mas o edital pode estipular uma validade mais longa. Fornecedores propõem 

preços unitários para os itens e o preço global de cada lote, não podendo estabelecer 

condições e todos os itens e quantidades especificadas nos lotes devem ser fornecidos. 

Todos os preços devem incluir impostos e taxas, frete ou outros custos envolvidos. 

A Figura 4.1 resume a linha de tempo de um pregão eletrônico, enumerando 

os períodos de t1 a t5. O período t1 ocorre poucos dias antes do início do certame, 

enquanto t2 a t5 podem ocorrer em um mesmo dia ou se estender por alguns dias ou 

semanas. Em t2, a sessão começa com a análise das propostas comerciais, que pode 

desclassificar participantes que não seguiram as regras do edital. Após anunciar os 

resultados para as propostas, o pregoeiro inicia a sessão de lances. Os resultados da etapa 

de qualificação são automaticamente publicados como um relatório que pode ser baixado 

por qualquer participante que tenha enviado uma proposta. O relatório indica os valores 

que cada firma propôs em cada lote e se o fornecedor foi classificado ou não. Assim, 

firmas classificadas conhecem o número efetivo de concorrentes, apesar de não conhecer 

suas identidades. 

 

 

Figura 4.1 – Linha de tempo do leilão por pregão eletrônico 

Fonte: elaboração própria baseada nos editais do Compras MG. 

 

Em t3, a sessão de lances efetivamente começa. O lance é pelo preço global 

do lote, e não por cada item individual. O valor e o horário do menor lance é exibido, 

assim como a janela de chat, enquanto as identidades dos fornecedores permanecem não 

reveladas. Os participantes só precisam cobrir seu próprio último lance (ou proposta, se 

primeiro lance), não sendo necessário cobrir o menor lance corrente. Dois participantes 

podem fazer o mesmo lance, mas o primeiro a fazê-lo vence no caso de empate. Se o 

fornecedor não fizer nenhum lance, então a proposta comercial é considerada seu único 

lance para o propósito de classificar os participantes. Para terminar a sessão em t3, o 

Edital é 
enviado. 
Firmas 
interessadas 
enviam 
propostas de 
preços. 

 

Pregoeiro 
aprova ou 
desclassifica 
propostas. 
Firmas 
remanescentes 
participam. 

Sessão de 
lances. 
Pregoeiro 
eventualmente 
inciia o tempo 
randômico. 

Tempo 
randômico 
entre 5 e 30 
minutos para 
final da sessão. 

Sessão de lances 
termina e 
vencedor envia 
sua 
documentação. Se 
válida, sessão 
encerra. 

t1 t2 t3 t4 t5 
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pregoeiro escolhe o início do tempo randômico, que pode durar de 5 a 30 minutos, durante 

o qual lances ainda podem ser feitos. O sistema online automaticamente encerra a sessão 

dentro desse período em t4. 

Os resultados da sessão são analisados em t5. Se só existir uma proposta, essa 

será aceita se for conforme ao edital e compatível com o valor estimado da licitação. 

Apesar de um tanto subjetivo, o valor estimado é baseado em preços de referência 

coletados em pesquisa de mercado ou alimentados pelo sistema de registros de preços. Se 

não houver lances, a menor proposta é analisada. Caso contrário, o vencedor da sessão de 

lances deve enviar uma cópia de todos os documentos legais e financeiros e uma versão 

atualizada de sua proposta com o lance vencedor. Se o vencedor não satisfizer todos os 

requisitos, o segundo melhor colocado é chamado e assim por em diante. Após um efetivo 

vencedor ser escolhido, o pregoeiro pode ainda pedir por descontos na proposta. Dentro 

de 2 dias, o efetivo vencedor deve enviar toda a documentação original. Se todas as 

informações forem validadas, então o pregoeiro aprova os preços das propostas. 

Cabe notar que, em relação à competição, apenas os períodos t2 e t4 são 

etapas relevantes. Em t2, os participantes descobrem o número de competidores e em t4, 

seus últimos lances são realizados. Lances em t3 não importam para o resultado da sessão 

se a firma também submeter um lance em t4: é em t4 que a verdadeira competição se 

inicia. Com um tempo randômico de encerramento, um participante só pode ter certeza 

de que terá tempo para cobrir a oferta do competidor nos primeiros 4 minutos e 99 

segundos. Dada alguma latência necessária para enviar o lance pela internet, o 

participante pode perder a sessão se não fizer seu lance logo. Assim, apesar de o pregão 

eletrônico ser formalmente um leilão de primeiro preço descendente, a existência do 

tempo randômico o torna estrategicamente mais similar ao leilão de primeiro preço com 

lance selado. De fato, durante o período t4, o participante não pode esperar ter tempo de 

observar o lance do concorrente e reagir a isso. Esta constatação tem consequências sobre 

nossa estratégia de identificação através da estimação estrutural das distribuições de 

custos subjacentes, porque o jogo é equivalente a um leilão de primeiro preço com lances 

selados. Assim, o modelo que se desenvolve na próxima seção e seu equilíbrio 

considerará esta formulação. 

4.3.3 Compras “Verdes” 

A Lei das Licitações lista a promoção de desenvolvimento nacional 

sustentável como um dos seus objetivos, um aspecto incluído pela Lei Federal 
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12.349/2010. O Decreto Estadual 46.104/2012 de Minas Gerais estabelece as diretrizes 

para a promoção de compras públicas sustentáveis no estado, requerendo que suas 

entidades públicas avaliem a possibilidade de adotar critérios de sustentabilidade 

enquanto preservando a competitividade e economicidade das licitações. Alguns desses 

critérios são o uso eficiente de água e energia, minimização de resíduos e lixo, redução 

de emissão de poluentes, utilização de bens reciclados e a escolha de itens com ciclos de 

vida mais longos. 

Através de um projeto chamado Gestão Estratégica de Suprimentos – GES, 

que já estava agindo desde 2006 para promover práticas mais racionais e sustentáveis nas 

licitações, o estado realizou estudos sobre a aplicabilidade dos critérios de 

sustentabilidade e publicou três manuais para guiar os entes públicos nesta questão. Estes 

manuais, publicados em 2013 e 2014, devem ser seguidos por todos os entes públicos ao 

comprar produtos relacionados nas famílias: equipamentos de computador, suprimentos 

de escritórios e lâmpadas e reatores. 

Para implementar essa política, a Secretaria de Planejamento e Gestão de 

Minas Gerais – SEPLAG – começou a incluir aspectos de sustentabilidade como 

características de itens no Catálogo de Materiais e Serviços, como selos de eficiência 

energética. Tais itens são marcados como “sustentáveis” ou não no Catálogo. Nós 

utilizamos essa clara separação dos produtos para estimar o impacto da adoção de critérios 

de sustentabilidade pelo estado de Minas Gerais. 

4.3.4 Preferências para Micro e Pequenas Empresas 

Junto com Compras Públicas Verdes, a legislação federal considera um 

conceito mais abrangente de políticas de desenvolvimento sustentável através de 

licitações, incluindo políticas de inovação, de margens de preferências para produtos 

locais e de exclusividade para firmas pequenas. Em Minas Gerais, micro e pequenas 

empresas (MPE) têm três principais vantagens em leilões de licitação, estabelecidas pelo 

Decreto Estadual 44.630/2007. 

Primeiramente, se o valor total estimado da licitação for menor que ou igual 

a R$ 80 mil, então a competição será exclusiva para MPEs. Uma microempresa é definida 

como uma com faturamento bruto anual de até R$ 460 mil e firmas pequenas são aquelas 

com até R$ 3,6 milhões. A empresa prova seu status de MPE através de documentos 

oficiais validados com a Receita Federal. 
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Em segundo lugar, para licitações acima de R$ 80 mil, MPEs também têm 

uma pequena vantagem se ocorre um empate técnico. Quando uma empresa média ou 

grande tem o menor lance e o certame termina, a MPE que tiver o menor lance até 5% 

maior do que o lance atualmente vencendo é convidada a cobrir a oferta. Se a MPE não 

cobre o lance, então a próxima MPE nas mesmas condições também é convidada. Assim, 

não há subsídio nos lances, mas MPEs recebem um tratamento preferencial. 

O terceiro ponto é que MPEs não precisam atender a todos os mesmos 

requisitos burocráticos para participar de pregões eletrônicos. Em geral, tais requisitos 

envolvem estar com documentação atualizada de quitação tributária com o Estado e 

outras obrigações laborais. Manter esses documentos em dia requer taxas e algum nível 

de desenvolvimento na organização e administração da empresa. Empresas médias e 

grandes não podem participar dos pregões sem apresentarem esses documentos de 

antemão, mas MPEs só precisam fazê-lo se vencerem a competição. 

4.3.5 Tributação 

Alguns dos principais impostos afetando o suprimento rotineiro de bens 

licitados é o “Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação” 

(ICMS), o “Imposto sobre produtos industrializados” (IPI) e o “Programas de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público / Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social” (PIS/COFINS). Como “sustentabilidade” dos 

produtos é uma das características dos itens, se alguma isenção de imposto direcionada 

afetar algum item do catálogo, então o efeito de restringir a licitação a um item sustentável 

pode ser confundido com o efeito do subsídio. Assim, deve-se eliminar primeiro o efeito 

de potenciais subsídios. Porém, neste trabalho, não se aventou tocar na questão de 

impostos sobre lucro, por exemplo, atendo-nos a apenas impostos relacionados a 

transações. 

O ICMS é um importo cobrado a cada movimentação do produto, 

funcionando como um imposto de valor adicionado. É definido a nível estadual e podem 

existir diferentes níveis de alíquotas em cada estado bem como diferenças para transações 

dentro do mesmo estado e entre diferentes estados. Cada estado tem sua própria legislação 

do ICMS, aplicando suas exceções desejadas. Contudo, essas exceções devem ser 

acordadas e aprovadas no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), um 
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órgão público coordenador de matérias fiscais. Assim, eventuais isenções de ICMS são 

publicadas pelo CONFAZ como acordos multilaterais. 

Contudo, a regulação do ICMS em Minas Gerais estabelece que todas as 

transações dentro do estado realizadas com entes públicos do Estado são isentas do ICMS. 

Isto significa que todas as empresas residindo em Minas Gerais não pagam ICMS quando 

vendem ao governo. Já fornecedores de outros estados podem ter pagos ICMS subsidiado, 

então uma investigação preliminar em potenciais isenções foi feita, como a seção de 

Dados descreverá. 

O IPI é um imposto federal para produtos industrializados. Em geral, 

fornecedores em licitações são revendedores, então eles podem não estar pagando esse 

imposto diretamente. Contudo, o IPI é rotineiramente utilizado como uma ferramenta de 

política econômica e alguns itens de fato estão subsidiados na nossa base de dados. Assim, 

considera-se estes fatores nas nossas estimações, supondo um repasse de 1 para 1 aos 

preços para consumidores finais. 

O PIS/COFISNS é um imposto com peso menor nas transações rotineiras 

estudadas aqui e tem como base as receitas ou pagamentos de salários das empresas. Não 

encontramos evidências de subsídios através deste imposto. 

4.4 O modelo 

Esta seção desenvolve um modelo de entrada e competição sob o paradigma 

de valores privados independentes baseado em Li e Zheng (2009), onde cada participante 

potencial descobre seu custo privado para suprir o produto antes de decidir participar no 

leilão. Isto é consistente com o arcabouço institucional dos pregões eletrônicos em Minas 

Gerais porque todas as empresas interessadas em fornecer o produto padronizado devem 

mandar uma proposta comercial antes do início da sessão e não podem realizar lances 

maiores do que a proposta. Modelando tanto a entrada e os lances, torna-se possível 

separar os efeitos da competição e dos custos gerados pela política de exclusividade a 

produtos sustentáveis. 

Começamos apresentando a estrutura básica do jogo antes de expandir a 

notação para se adequar à nossa aplicação empírica particular. Suponha que o governo 

deseje adquirir um único item e que existam 𝑁 empresas disponíveis para fornecê-lo, 

denotado por participantes potenciais. Esses participantes potenciais pagam um custo 

positivo 𝑘 para participar no leilões. Embora não exista uma taxa explícita para participar 

de licitações em Minas Gerais, certamente alguns custos são gerados. Por exemplo, a 
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subseção 3.4 mostrou que Minas Gerais permite que MPEs participem mesmo sem ter a 

documentação em dia, indicando que manter documentos atualizados são um custo 

relevante. Também podem existir custos relacionados à preparação das propostas 

comerciais associados com a cotação de preços com fabricantes. Por exemplo, ao comprar 

computadores, o governo precisa especificar todos os atributos do hardware e software, 

aos quais o fornecedor deve se ater completamente. Assim, o participante precisa 

consultar preços de uma grande gama de itens antes de poder chegar ao preço final. 

Seguindo o modelo 3 de Li e Zheng (2009), focamos em equilíbrios em 

estratégias puras, em que o lance ótimo é uma função estritamente crescente nos custos 

privados. Suponha que os participantes potenciais descubram seus custos privados 𝑐 para 

prover os produtos, através da realização da variável aleatória que segue uma distribuição 

cumulativa de conhecimento comum 𝐹(⋅), duas vezes continuamente diferenciável e com 

densidade estritamente positiva 𝑓(⋅) nos eu suporte [𝑐, 𝑐̅]. Custos são realizados 

independentemente da mesma distribuição para todos os participantes potenciais, assim 

todas as empresas são a priori idênticas e o jogo é simétrico. Sob estas condições, 

participantes potenciais decidem entrar no leilão pagando 𝑘 se seu lucro esperado for alto 

o suficiente, dada realização de seu custo privado. 

Esta entrada endógena pode levar a leilões com apenas um participante, em 

que o lance ótimo seria o preço mais alto possível, levando à vitória. Para contornar este 

resultado pouco provável, segue-se os autores citados e supõe-se que, se apenas um 

participante potencial entrar, então o governo compete fazendo lances após conhecer 

também seu próprio “custo”. Em outras palavras, sempre existem ao menos dois 

jogadores. De acordo com os autores, isto é equivalente ao governo ter um preço de 

referência aleatório, mesmo que não seja informação pública ou apresentada no edital. De 

acordo com o site do Compras MG, preços de referência são formados automaticamente 

pelo sistema, baseado em preços passados dos itens licitados até 6 meses antes do 

certame, ou incluídos após pesquisa de mercado. Esses preços guiam os pregoeiros 

quando tentam obter algum desconto adicional mesmo após o fim da competição. Assim, 

com efeito, vencedores sempre acabam “competindo” com o pregoeiro. Esta suposição é 

crucial para definir o participante potencial indiferente em entrar ou não. 
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4.4.1 Custo limite e entrada 

Para algum custo limite 𝑐∗, o entrante potencial será indiferente em participar 

ou não e só será o vencedor se for o único a entrar. Um segundo participante teria, por 

definição, um custo menor, levando-a à vitória no certame. O participante potencial 

indiferente ainda tem que competir com o governo, que também descobre seu custo 

privado. Assim, o número efetivo de participantes é dois, e o lucro esperado do 

participante potencial é: 

 

 (𝑏 − 𝑐∗)[1 − 𝐹(𝑠−1(𝑏))]  (12) 

 

onde 𝑠(𝑐) é a estratégia de equilíbrio nash-bayesiano estritamente crescente e o 

participante indiferente só vence se o custo realizado do governo estiver acima do 

participante. 

A solução única para a maximização de (1) é o resultado padrão da literatura33 

e é dada por: 

 

 𝑏∗ = 𝑐∗ +
∫ [1 − 𝐹(𝑥)]𝑑𝑥

𝑐̅

𝑐∗

1 − 𝐹(𝑐∗)
 (13) 

 

Substituindo (2) em (1) e fazendo o lucro esperado de entrada ser zero: 

 

 ∫ [1 − 𝐹(𝑥)]𝑑𝑥
𝑐̅

𝑐∗

[1 − 𝐹(𝑐∗)]𝑁−2 − 𝑘 = 0 (14) 

 

Definindo assim o custo limite 𝑐∗ em termos das primitivas 𝐹(⋅), 𝑘, 𝑁 e 𝑐̅.  

Para examinar os potenciais efeitos de exclusividade de produtos verdes, 

introduzimos o subscrito 𝑗 = 𝑔 ou 𝑛𝑔 para as distribuições de custos 𝐹𝑗(⋅) e potenciais 

participantes, 𝑁𝑗, indicando se o item é ou não “verde” ou sustentável 𝑗 = 𝑔 ou não 𝑗 =

𝑛𝑔. Permite-se que as distribuições de custos sejam distintas, 𝐹𝑔(⋅) ≠ 𝐹𝑛𝑔(⋅) pois nem 

toda empresa pode ter a tecnologia ou acesso a fornecedores de bens vertes, o que leva 

também à possibilidade de que 𝑁𝑔 ≠ 𝑁𝑛𝑔. Note que o edital do pregão especifica se o 

item será ou não um sustentável a um nível bem detalhado. Assim, dado um leilão com 

                                                 
33 Veja Paarsch e Hong (2006), por exemplo. 
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𝑁𝑔 or 𝑁𝑛𝑔 com potenciais participantes, todas as empresas considerando participar terão 

seus custos realizados a partir de  𝐹𝑔, resp. 𝐹𝑛𝑔, ou seja, participantes ainda são simétricos. 

Recolocando a equação de limite de custo (3), torna-se claro que o limiar 

dependerá da imposição ou não de um produto sustentável: 

 

 ∫ [1 − 𝐹𝑗(𝑥)]𝑑𝑥
𝑐̅

𝑐𝑗
∗

[1 − 𝐹𝑗(𝑐𝑗
∗)]

𝑁𝑗−2
− 𝑘 = 0 (15) 

 

Implicitamente definindo os custos limites 𝑐𝑔
∗ e 𝑐𝑛𝑔

∗  e diferentes probabilidades de entrada 

para licitações verdes e não verdes.34 

4.4.2 Lances de equilíbrio 

Dada a entrada, o participante i descobre o número de participante 𝑛𝑗 , como 

explicado na subseção 3.2. Assim, nossos resultados diferem daqueles de Li e Zheng's 

(2009), que mantêm o pressuposto de que o número de competidores não é observado. 

Contudo, a principal contribuição do autor se mantém: devido à observação do custo 

privado antes de decidir entrar, a existência dos custos limites 𝑐𝑗
∗ efetivamente agem como 

um preço de reserva binding. Assim, como argumentado em Paarsch e Hong (2006, p. 

37), o leilão funciona como um leilão holandês com preços de reserva. O lucro esperado 

do participante efeitvo i é: 

 

 (𝑏𝑗,𝑖 − 𝑐𝑗,𝑖) [1 − 𝐹𝑗 (𝑠𝑗
−1(𝑏𝑗,𝑖|𝑐𝑗

∗))]
𝑛𝑗−1

 if 𝑐𝑗,𝑖 ≤ 𝑐𝑗
∗  (16) 

 

em que 𝑠𝑗(⋅) é a estratégia de equilíbrio nash-bayesiano, dados os custos limites, com a 

seguinte solução: 

 

 𝑠𝑗(𝑐𝑗,𝑖|𝑐𝑗
∗) = 𝑐𝑗,𝑖 +

∫ [1 − 𝐹𝑗(𝑥)]
𝑛𝑗−1

𝑑𝑥
𝑐𝑗

∗

𝑐𝑗,𝑖

[1 − 𝐹𝑗(𝑐𝑗,𝑖)]
𝑛𝑗−1  (17) 

 

A equação (6) mostra que, dado um pregão (mantendo j fixo), lances 

observados devem diferir dependendo dos custos realizados, do número efetivo de 

                                                 
34 Para focar nas principais ideias, deixamos de lado mudanças no suporte das distribuições dos custos. 
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entrantes e dos limites de custos. Com limiares mais altos de custos, firmas menos 

eficientes entram, então o participante i tende a fazer lances mais altos. Contudo, mais 

licitantes podem entrar, aumentando 𝑛𝑗 , levando a um efeito ambíguo. De acordo com 

resultados em teoria de leilões35, a estratégia de (17) é monotonicamente crescente no 

custo realizado 𝑐𝑗,𝑖, então a distribuição dos lances seguirá a dos custos. 

Porém, mesmo que o mesmo valor de custo seja realizado para o licitante i, o 

status de sustentável do item leva a lances diferentes. Para um dado nível de custos 𝑐 =

𝑐𝑔 = 𝑐𝑛𝑔, geralmente 𝑠𝑔(𝑐|𝑐𝑔
∗) ≠ 𝑠𝑛𝑔(𝑐|𝑐𝑛𝑔

∗ ), pois as distribuições de custos diferem, 

levando a diferentes lucros esperados com participação, limites de 𝑐𝑔
∗ ≠ 𝑐𝑛𝑔

∗  e entrada 

𝑛𝑔 ≠ 𝑛𝑛𝑔. Desta maneira, compras verdes afetam a entrada e a competição no leilão. 

Outra relação que deve ser notada é o efeito do número de participantes. O 

número de potenciais participantes afeta a probabilidade de entrada em (15), reduzindo 

o lucro esperado do participante potencial. Contudo, dada entrada, é o número de efetivos 

participantes que afetma os lances, onde mais participantes tornam os lances mais 

agressivos. 

4.5 Dados 

Coletamos informações diferentes fontes para construir uma base de dados 

com informações das licitações, fornecedores e características dos itens no período de 

2009 a 2014. Dados de licitações vêm do Compras MG, o portal de compras do Estado 

de Minas Gerais, mantido pela SEPLAG. Mais de 660 milhares de relatórios foram 

baixados e estruturados para montar a base de dados. Características das firmas foram 

obtidas pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), um censo do setor formal 

realizado anualmente pelo Ministério do Trabalho. A localização georreferenciada das 

cidades-origem de cada empresa foram coletadas para montar as distâncias entre empresa 

e local de entrega dos bens. Por fim, informações de impostos foram obtidas nas 

legislações pertinentes. 

A Tabela 4.1 mostra o total licitado pelo Estado de Minas Gerais por ano, por 

diferentes modalidades de licitação, e a Tabela 4.2 mostra o número de procedimentos de 

compra. Em 2014, os leilões reversos por pregões eletrônicos tiveram uma participação 

de 13% no total comprado em valores, chegando a R$ 900 milhões em mais de 4 mil 

procedimentos de compras. 

                                                 
35 Vide, por exemplo, Krishna (2002). 
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Tabela 4.1 – Despesa total em diferentes formas de compras públicas (R$ milhões de 2014) 

Modalidade de licitação 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 

Outros 1.431 3.565 4.067 1.112 4.498 1.228 2.650 

Concorrência 3.370 1.232 1.607 2.986 3.116 1.904 2.369 

Registro de Preços 1.464 1.112 1.113 1.482 2.300 1.050 1.420 

Pregão Eletrônico 767 738 637 706 947 896 782 

Dispensa - outros 918 492 661 704 599 1.115 748 

Inexigibilidade 180 252 517 381 267 191 298 

Pregão Presencial 496 68 64 58 180 331 200 

Dispensa – por valor 34 26 23 23 21 19 24 

Convite 12 9 3 6 5 2 6 

Total 8.674 7.496 8.692 7.458 11.934 6.738 8.499 

  Fonte: elaboração própria a partir de dados do Compras MG. 

  

Tabela 4.2 – Número de procedimentos de compra completos 

Procurement type 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 

Dispensa – por valor 17.984 14.403 12.585 12.844 11.017 9.628 13.077 

Registro de Preços 8.791 8.384 10.484 14.112 12.726 11.168 10.944 

Pregão Eletrônico 4.912 4.471 4.017 4.272 4.602 3.900 4.362 

Outros 771 1.778 2.284 1.228 1.423 1.544 1.505 

Dispensa – outros  960 849 1.488 1.551 1.424 888 1.193 

Inexigibilidade 836 608 586 447 561 898 656 

Pregão Presencial 415 287 186 162 131 105 214 

Concorrência 234 139 134 197 212 115 172 

Convite 162 119 67 92 88 29 93 

Total 35.065 31.038 31.831 34.905 32.184 28.275 32.216 

  Fonte: elaboração própria a partir de dados do Compras MG. 

 

4.5.1 Construindo produtos comparáveis 

Apesar da grande quantidade de dados, nossa análise precisa focar em um 

subconjunto particular das observações, isto é, em licitações com produtos comparáveis 

sustentáveis e não sustentáveis. De certa forma, estamos limpando o grupo de controle 

para que, por exemplo, aspiradores de pó industriais não sejam contados como 

comparáveis a aspiradores domésticos. Para tanto, restringimos a amostra para lotes com 

um único item sendo comprado. Como um segundo passo, criamos 21 categorias de itens, 

que chamamos de “produtos”, com itens similares entre si, abrangendo um total de 169 

itens. Estes 169 são o grupo resultante de mais de 1.300 itens diferentes, sendo os demais 
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expurgados após a análise de suas especificações técnicas, consideradas incomparáveis 

aos itens sustentáveis que aparecem na amostra. 

A metodologia dessa categorização consiste na leitura de todas as 

especificações dos itens catalogados como “sustentáveis” e definindo quais produtos não 

sustentáveis são suficientemente “próximos”. Essa proximidade foi definida como 

pertencer a um intervalo dentro de 1 desvio padrão de alguma característica contínua 

relevante do item. Por exemplo, aparelhos de ar condicionado medem sua capacidade de 

refrigeração em BTUs. Se um aparelho estiver a 1 desvio padrão em BTUs do BTU médio 

de itens sustentáveis, ele será considerado comparável. Como a metodologia envolve a 

leitura das especificações de cada item, primeiro focamos em itens relacionados a energia, 

como lâmpadas, ar condicionado, computadores, reatores e geladeiras. Assim, nesta 

análise preliminar, o tamanho da amostra ainda é muito reduzido, mas temos perspectiva 

de expansão considerável. 

A Tabela 4.3 apresenta um exemplo de aplicação do critério para 4 dos 21 

produtos que foram definidos, cada um contendo itens comparáveis para ar condicionado 

tradicional (janela), split, geladeiras tradicionais e frigobares. 

 

Tabela 4.3 – Dois exemplos de critérios de comparabilidade: ar condicionado e geladeiras 

 
  Fonte: elaboração própria a partir de dados do Compras MG. 

 

Retirando os itens não comparáveis, o grupo de itens não-sustentáveis se torna 

significativamente menor, mas de melhor qualidade para montar contrafactuais.  

 

4.5.2 Informações de impostos 

As seguintes reduções de IPI foram encontradas em legislação federal para 

2009-2014. Para tanto, primeiro associou-se cada produto a um código da Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM). Tais códigos são usados para exportações e importações 

para padronização entre países do Mercosul. Também é o código que o Ministério da 

Tipo
Critério de 

proximidade

Média para 

sustentáveis

Mínimo para 

comparáveis

Máximo para 

comparáveis

Tradicional 11.000 BTU 0 BTU 40.000 BTU

Split 24.000 BTU 1759 BTU 46.249 BTU

Padrão 290 L 222 L 357 L

Frigobar 80 L 48 L 112 L

BTUs

Litros de capacidade

Ar condicionado

Geladeiras e Freezers
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Fazenda utiliza para a maioria das políticas tributárias, então a tabela do IPI relacionando 

as alíquotas aos produtos segue a NCM. As alíquotas de ICMS também são determinadas 

por NCM, então a mesma metodologia foi utilizada para realizar buscas no site do 

CONFAZ. 

A Tabela 4.4 mostra as alíquotas encontradas para os produtos na base de 

dados. A alíquota base do IPI mostra a alíquota paga para um item convencional dentro 

do tipo de produto. A coluna seguinte mostra para quanto vai a alíquota se o produto é 

sustentável. Em geral, trata-se de uma redução de 10 p.p. . O ICMS, entretanto, tem uma 

estrutura mais complicada. A alíquota base é de 12% para estes produtos, mas as isenções 

só ocorrem quando a venda é para instituições específicas. Poderia existir uma isenção 

total de 12% se fossem itens relacionados à construção de hidrelétricas, por exemplo. 

Como este tipo de informação do destinação dos materiais não está disponível, incluímos 

dummies de estados dos fornecedores para conseguir controlar pelo efeito de diferenciais 

de ICMS. 

 

Tabela 4.4 – Impostos e subsídios (válido apenas de 2012 para frente) para produtos 

selecionados 

  NCM code 
Alíquota 

padrão (%) 
>2012 IPI 

subsidiado (%) 
ICMS alíquota 

padrão(%) Isenções de ICMS 

Ar condicionado 
8415.10.11 

20  12 

Hidrelétricas; do 
Paraná para 
FIOCRUZ 

8415.10.19 20  12   

Geladeiras e 
Freezers 

8418.10.00 15 5 12   

8418.21.00 15 5 12   

Computadores 
8471.30.12 

15  12 
FNDE; do Paraná 
para FIOCRUZ 

8471.50.10 15  12   

Lâmpadas e 
reatores 

8504.10.00 5  12 Hidrelétricas 

8536.50.90 15 5 12 CEMIG 

8539.31.00 15  12 CEMIG 

8539.32.00 
15  12 Hidrelétricas; CEMIG 

Fonte: Elaboração própria a partir de legislação tributária 

 

Nas estimativas das próximas seções, as alíquotas de IPI da Tabela 4.4 foram 

utilizadas para reinflar os preços de bens sustentáveis para torná-los comparáveis aos itens 
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não sustentáveis. Como a base de cálculo do IPI é o preço ou valor do produto, a correção 

com um preço P observado é dada por 𝑃∗ = (1 + 𝑋%)𝑃/(1 + 5%) onde 𝑋 é 20 ou 15. 

4.5.3 Análise descritiva 

A Tabela 4.5 mostra algumas caracteríticas da amostra utilizada nas 

estimações. Um total de 252 leilões entre 2009 e 2014 são utilizados na amostra, onde 

itens comprados são relacionados a produtos sustentável pelo critério de conservação de 

energia. 46 desses leilões foram por produtos sustentáveis. A maioria dos certames são 

exclusivos para MPEs, com 217 dos 252 leilões na amostra. O número total de 

observações, que é igual ao número total de lances observados, é 1.063, com uma média 

de 177,2 observações por ano. Observamos de 40 a 159 empresas distintas participando 

a cada ano. A participação aumentou de 2009 a 2012 e declinou nos últimos dois anos, 

mas o número de participantes por leilão se manteve mais estável por volta de 4,3. Cabe 

ntoar que o número médio de participantes por leilão em pregões de produtos verdes é 

menor em todos os anos exceto 2009. 

Tabela 4.5 – Características da amostra 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Média 
Anual Total 

Leilões 36 20 26 82 40 48 42.0 252 

Leilões por itens sustentáveis 2 3 2 17 8 14 7.7 46 

Leilões exclusivos para MPEs 23 18 23 70 37 46 36.2 217 

Leilões para MPEs por itens sustentáveis 2 3 2 15 8 13 7.2 43 

Lances 148 91 133 328 156 207 177.2 1063 

Empresas distintas 57 40 83 159 120 111 95.0  

Lances por leilão 4.1 4.6 5.1 4.0 3.9 4.3 4.1  

Participantes por leilão de item sustentável 7.0 4.3 3.0 3.9 3.3 4.0 4.3   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Compras MG e da RAIS. 

 

A Tabela 4.6 realiza alguns testes sobre como licitações verdes e não-verdes 

podem diferir. Primeiramente, vemos pouca diferença no número de participantes. 

Também criou-se uma medida de participantes potenciais, obtendo o número total de 

empresas que já participaram em algum leilão no mesmo período, por produto. O número 

potencial de participantes é menor em aproximadamente 1 em produtos verdes. Contudo, 

a diferença não é estatisticamente significante. Com 252 observações de leilões, pode ser 

o tamanho da amostra não permita encontrar resultados mais precisos. 
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No que tange as informações dos participantes, a maioria das características 

são significativamente diferentes. Em leilões verdes, mais empresas são participantes do 

Simples Nacional. Produtos sustentáveis também são comprados de localidades mais 

próximas ao local de entrega, pois a distância média do fornecedor é 100 km mais menor 

e 1 hora e meia mais curta. O número de empregados não é diferente e a remuneração 

média tampouco. A idade média do empregado é maior em mais ou menos um ano para 

produtos verdes mas o tempo médio no emprego é aproximadamente menor em 3 meses. 

 

Tabela 4.6 – Estatísticas sobre participantes 

  Verdes Não-verdes t-stat p-valor 

Por leilão     

#Participantes 5,19 5,61 -0,58 0,5610 

#Participantes potenciais 6,04 7,22 -1,53 0,1270 

Por leilão-participante     

Simples 0,69 0,55 3,60 0,0000 

Distância para entrega (km) 183,89 291,10 -3,80 0,0000 

Duração para entrega (horas) 2,48 4,22 -4,34 0,0000 

Número de empregados 22,94 35,08 -0,66 0,5100 

Remuneração média (2014 BRL) 1.039,70 1.097,30 -1,63 0,1030 

Idade média do empregado 33,67 32,14 2,68 0,0070 

Tempo médio de emprego (meses) 21,81 24,85 -1,74 0,0820 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Compras MG e da RAIS. 

 

Finalmente, a Tabela 4.7 mostra a divisão dos itens amostrados de acordo 

com o tipo de material e se é ou não sustentável, para cada tipo de material (agregação de 

produtos). Existem mais observações para produtos não-verdes, totalizando 881 

observações. Para produtos verdes/sustentáveis, temos 182 observações. Todas as 

lâmpadas e reatores comprados por Minas Gerais em 2009-2014 por pregões eletrônicos 

em licitações com lotes de um único item foram sustentáveis, mas nenhum caso para ar 

condicionados foi encontrado. 
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Tabela 4.7 – Itens amostrados 

Material Verde Não-verde Todos 

Geladeira 15 83 98 

Frigobar 57 0 57 

Ar condicionado 0 240 240 

Ar condicionado – split 0 277 277 

Sensor fotoelétrico 0 2 2 

Lâmpada (fluorescente) 25 0 25 

Lâmpada (sódio) 39 0 39 

Reator (fluorescente) 8 0 8 

Reator (tubo) 29 0 29 

Notebook 1 65 66 

Computador 8 163 171 

Tablets 0 51 51 

Total 182 881 1.063 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Compras MG. 

4.6 Estimação e resultados 

Nesta seção, apresenta-se a estratégia de estimação e os resultados. Nossos 

primeiros resultados se baseiam em regressões em forma reduzida inspiradas pelo modelo 

teórico desenvolvido na seção 4. Controlando por características dos participantes e das 

licitações, estima-se o impacto total de adquirir itens restritos por critérios de 

sustentabilidade. Em seguida, uma abordagem estrutural é apresentada para prover um 

procedimento de estimação que permita separar os efeitos de competição (entrada) e de 

custos. 

4.6.1 Abordagem em forma reduzida 

O modelo teórico apresentado na seção 4 mostrou que observar o custo de 

fornecer o produto gera uma decisão de entrada que depende da distribuição de custos. 

Como tecnologias renováveis podem ter custos diferentes (tipicamente mais altos), 

licitações por itens sustentáveis podem restringir os produtos àqueles mais custosos, 

afetando a entrada. Para estimar este efeito, obtém-se estimativas por Probit para a entrada 

e por Poisson para o número de participantes n como uma função do número de potenciais 

participantes N e características da licitação. A forma funcional do Probit é tradicional e 

a especificação para a abordagem Poisson é: 

 

 𝐸[𝑛|𝑥, 𝑁] = exp(𝒙𝛽 + 𝜌 ln(𝑁)) (18) 
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Assim, o parâmetro 𝜌 tem a interpretação de ser uma elasticidade de razão de 

participação, pois: 

 

 𝐸 [
𝑛

𝑁
|𝑥, 𝑁] = 𝑁𝜌−1 exp(𝒙𝛽) (19) 

 

A Tabela 4.8 mostra nossos resultados. As colunas (1) a (3) são as estimativas 

por Probit, já convertidos para efeitos marginais, e a coluna (4) apresenta a regressão 

Poisson. Controla-se por licitações exclusivas a MPE, se a firma entrante é MPE e sua 

capacidade, uma medida de quanto a empresa consegue vender para o governo. Note que 

as regressões Probit são para participantes, enquanto a regressão Poisson é por licitação, 

de modo que características dos participantes não entram na especificação. Controla-se 

por heterogeneidade não-observada incluindo efeitos fixos de ano e produto. Os 

resultados mostram surpreendentemente que ser uma licitação por item sustentável 

aumenta a probabilidade de entrada. Na regressão (3), o coeficiente estimado de forma 

estatisticamente significante na capacidade também mostra que ser um grande vendedor 

ao governo leva a uma probabilidade maior de entrada. A coluna (4) não encontra nenhum 

efeito da política sobre o número de participantes. O coeficiente sobre log-número de 

participantes potenciais é obtido a 0,1103 e com alta precisão. Por (8), isto indica que se 

o número de potenciais participantes aumenta, a razão 
𝑛

𝑁
, proxy de probabilidade de 

entrada, cai.  Assim, este resultado é consistente com o modelo. De forma geral, os 

resultados são pouco claro sobre a entrada. 

. 
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Tabela 4.8 – Regressão de entrada em forma reduzida 

  (1) (2) (3) (4) 

  
Probit 

Entrada 
Probit 

Entrada 
Probit 

Entrada 
Poisson 

#Participantes 

Sustentável 0,556*** 0,554*** 0,531*** 0,0514 

  (0,019) (0,019) (0,020) (0,094) 

Exclusivo MPE   -0,017 -0,007 -0,0335 

    (0,025) (0,025) (0,054) 

MPE     -0,046   

      (0,030)   

Capacidade     0,010***   

      (0,002)   
Log-
ParticipantesPotenciais       0,1103*** 

        (0,0051) 

Constante       0,815*** 

        (0,084) 

Observações 1.815 1.815 1.815 248 

R²       0,749 

Efeitos de tempo Yes Yes Yes Yes 

Efeitos de produto Yes Yes Yes Yes 

Log-verossimilhança -993,3 -993.1 -967.1 -480.2 

Erros padrões robustos em parênteses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em seguida, investiga-se o comportamento dos lances. A Tabela 4.9 mostra 

resultados para várias combinações de controles. A primeira coluna controla apenas por 

efeitos fixos de produto e tempo, encontrando um efeito positivo e significante 

aumentando os lances em 30%. Após controlar por efeitos fixos de participante, a coluna 

(2) mostra que esse efeito aumenta para 33%. A regressão em (3) adiciona características 

das firmas e das licitações, como quantidades vendidas, número de participantes, salários, 

indicador de Simples, tempo médio no emprego e se a licitação é exclusiva para MPE. 

Novamente, o efeito estimado é de um aumento de 32%. As quantidades compradas não 

parecem importar, assim como os salários, tempo de emprego e indicador de Simples. 

Contudo, o número de participantes tem sinal esperado e coeficiente significante, 

reduzindo em 14% o lance da empresa. Licitações exclusivas para MPE também têm 

lances mais baixos. Como se controla pela quantidade comprada, o valor total licitado 

não deve ser um fator induzindo esse efeito. Finalmente, as regressões (4) e (5) adicionam 

as razões passadas de vitória dos participantes e a capacidade, que não têm efeitos 

significantes nos lances. O coeficiente estimado para a dummy de produto sustentável se 

mantém robustamente estimada em 31,9%. 
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Tabela 4.9 – Regressão de lances em forma reduzida 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

  Log lance Log lance Log lance Log lance Log lance 

Sustentável 0,306*** 0,332*** 0,323*** 0,319** 0,319** 

  (0,098) (0,114) (0,124) (0,124) (0,124) 

Log-Quantidade     -0,018 -0,018 -0,018 

      (0,018) (0,018) (0,018) 

Log-#Participantes     -0,140*** -0,142*** -0,143*** 

      (0,037) (0,037) (0,037) 

Log-Salários     0,094 0,085 0,080 

      (0,117) (0,116) (0,117) 

Simples     0,039 0,046 0,046 

      (0,051) (0,049) (0,047) 

Log-TempoEmprego     -0,040 -0,040 -0,042 

      (0,048) (0,048) (0,049) 

Exclusivo MPE     -0,147*** -0,148*** -0,146*** 

      (0,041) (0,041) (0,041) 

Razão passada de vitória       0,180 0,185 

        (0,196) (0,196) 

Capacidade         -0,005 

          (0,005) 

Constante 7,830*** 7,940*** 7,506*** 7,535*** 7,602*** 

  (0,115) (0,055) (0,761) (0,754) (0,768) 

Observações 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 

R² 0,938 0,954 0,956 0,956 0,956 

Efeitos de tempo Sim Sim Sim Sim Sim 

Efeitos de produtos Sim Sim Sim Sim Sim 

Efeitos de participante Não Sim Sim Sim Sim 

Notas: Erros padrões robustos em clusters participantes em parênteses. *** p<0,01, ** p<0,05, 
* p<0,1. Fonte: elaboração própria. 

 

4.6.2 Estimativas estruturais preliminares 

A subseção anterior apresentou evidências em forma reduzida dos impactos 

que podem ocorrer quando se restringe as licitações a produtos sustentáveis. Como as 

distribuições de custos de produtos verdes não-verdes podem diferir, este tipo de política 

pode afetar a entrada e o comportamento dos lances. Contudo, os resultados de Probit 

obtiveram um efeito positivo não esperado sobre entrada e o resultado por Poisson não 

encontrou efeito da política sobre o número de participantes. Podem existir fatores não 

observados relevantes ou viés devido a erro de especificação, por se tratar de uma 

abordagem de forma reduzida. As regressões de lances, por outro lado, encontraram 

efeitos significantes e robustos. Entretanto, esses efeitos totais abrangem tanto os efeitos 
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de entrada e de custo. Mesmo que algumas especificações controlem pelo número de 

participantes, se o efeito for não-linear, então a dummy de sustentável pode ainda estar 

capturando um mix de efeitos. 

Para separar os efeitos de entrada e de competição, adota-se uma abordagem 

estrutural baseada no modelo apresentado na seção 4. Para recuperar as primitivas: as 

distribuições de custos 𝐹𝑗(. ) e custos de entrada k , note que, pela equação de estratégia 

ótima (6) e tirando os subscritos de firma, temos: 

 

 𝑠𝑗
′(𝑐𝑗|𝑐𝑗

∗) = [𝑠𝑗(𝑐𝑗|𝑐𝑗
∗) − 𝑐𝑗]

(𝑛𝑗 − 1)𝑓𝑗(𝑐𝑗)

𝐹𝑗(𝑐𝑗)
 (20) 

 

Seja 𝐺𝑗(⋅) a distribuição cumulativa dos lances e 𝑔𝑗(⋅) sua densidade. Então 

o limiar de custo trunca a distribuição dos lances de forma que: 

 

 𝐺𝑗(𝑏𝑗) =
𝐹𝑗(𝑐𝑗)

𝐹𝑗(𝑐𝑗
∗)

 (21) 

e 

 𝑔𝑗(𝑏𝑗) =
1

𝑠𝑗
′(𝑐𝑗)

𝑓𝑗(𝑐𝑗)

𝐹𝑗(𝑐𝑗
∗)

 (22) 

 

Assim, como em Paarsch e Hong (2006), tem-se: 

 

 𝑐𝑗 = 𝑏𝑗 −
𝐺𝑗(𝑏𝑗)

(𝑛𝑗 − 1)𝑔𝑗(𝑏𝑗)
 (23) 

 

Dessa forma, o custo pode ser recuperado a partir dos lances observados e do 

número de participantes após estimar �̂�𝑗(𝑏𝑗). Contudo, como o modelo é uma 

simplificação, um passo adicional de homogeneização é necessário (Haile, Hong, & 

Shum, 2006). 

Os lances são homogeneizados em duas etapas. Primeiro, realiza-se uma 

regressão dos lances sobre todas as variáveis explicativas, exceto a dummy de sustentável, 

substituindo o log-número de participantes por dummies de números de participantes. Os 

resíduos dessa regressão são chamados de “resíduos homogeneizados” e interpretados 

como os 𝑏𝑗 do modelo. Em seguida, adiciona-se os efeitos das dummies de participantes 
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a esses resíduos, criando os “lances homogeneizados”, contendo, portanto, os efeitos de 

participação. Dessa forma, investiga-se separadamente os efeitos sobre entradas e custos. 

A Figura 4.2 mostra os resultados, estimando densidades usando uma kernel 

normal para os lances e resíduos homogeneizados. Linhas sólidas são para lances 

homogeneizados e linhas tracejadas para resíduos homogeneizados, enquanto linhas 

grossas são para licitações verdes e linhas finas são para não-verdes. Inspecionando as 

densidades, é possível ver que licitações verdes estão totalmente à direita de licitações 

não-verdes, indicando que os lances são efetivamente maiores. Isto é mais evidente para 

lances homogeneizados do que para os resíduos, antes de expurgar os efeitos de entrada, 

o que é esperado, devido ao sinal positivo estimado para a dummy de sustentável. 

Contudo, a figura mostra que esse efeito “médio” pode ter diferentes intensidades ao 

longo da distribuição, já que o deslocamento é maior à direita da média do que à esquerda. 

Para os resíduos, embora a média sempre será zero, é interessante notar que 

a curva para produtos verdes é mais assimétrica à esquerda, enquanto a curva para 

produtos não-verdes é mais assimétrica à direita, indicando lances maiores para produtos 

verdes. 

A figura também mostra os efeitos de expurgar a influência do número de 

participantes ao se comparar as linhas sólidas com as tracejadas da mesma grossura. O 

efeito de deslocamento à direita é bem claro para ambos os tipos de licitações, indicando 

um efeito da participação sobre os dois tipos de licitações. Por uma inspeção visual, não 

é exatamente claro se o efeito difere entre os dois casos. Contudo, os lances 

homogeneizados verdes são mais assimétricos à direita do que os resíduos 

homogeneizados verdes, enquanto não há uma distinção tão clara entre lances e resíduos 

homogeneizados não-verdes. Assim, há alguma evidência de que os efeitos de 

participação podem diferir se existe a exclusividade pelo produto sustentável. Isto é 

racionalizável no nosso modelo, pois a decisão de entrada leva a diferentes limiares de 

custos quando as distribuições dos custos de produtos verdes e não verdes diferem, logo 

afetando as estratégias de lances de equilíbrio em (6). 
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 Figura 4.2 – Lances e resíduos homogeneizados em leilões verdes e não-verdes 

    Fonte: elaboração própria. 

 

4.6.3 Próximos passos 

Após obter os lances residuais homogeneizados, o próximo passo é utilizar 

(12) para recuperar os custos e comparar as distribuições de custos em leilões sustentáveis 

e não-sustentáveis. Planeja-se proceder com esta abordagem para obter as primitivas do 

modelo, permitindo a estimação dos custos de entrada k e realizar simulações mudando 

as condições de competição enquanto mantendo as distribuições de custos fixas. Espera-

se que esses resultados levem a estimativas críveis de contrafactuais para os efeitos de 

políticas de compras públicas verdes. 

4.7 Conclusões 

Os resultados da literatura teórica e empírica de leilões sugerem que políticas 

de exclusividade para determinados grupos de empresas ou produtos podem atingir metas 

distribucionais, mas podem também fazer mais mal do que bem. Os efeitos líquidos 

essencialmente dependem de quanto se bloqueia a entrada, gerando lances menos 

agressivos. Além disso, firmas bloqueadas podem ser mais eficientes em termos de 

custos, então os efeitos totais sobre custos de aquisição precisam ser estimados para 

avaliar os efeitos líquidos sobre o bem-estar social. 
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Este artigo analisou o caso de Minas Gerais, um dos maiores estados 

brasileiros em termos de população e atividade econômica. Obtendo microdados 

detalhados sobre pregões eletrônicos, especificações de produtos e características das 

firmas, estimou-se os efeitos de políticas de exclusividade para produtos “verdes” no 

período de 2009 a 2014. 

No mesmo espírito de Li e Zheng (2009), desenvolve-se um modelo de 

entrada em que licitantes potenciais descobrem seus custos para fornecer o bem antes de 

decidirem entrar. Este aspecto se assemelha ao fato estilizado para compras públicas em 

que fornecedores pegar cotações de preços para seus insumos e enviam suas propostas ao 

governo antes do leilão começar. A principal diferença em relação ao modelo de Li e 

Zheng (2009) é que, na fase de lances, o número de participantes efetivos é revelado, 

levando a uma estratégia ótima distinta. O modelo mostrou que, quando custos de entrada 

são positivos, existe um limiar de custo tal que firmas menos eficientes escolhem não 

entrar, o que em seguida afeta o adicional sobre o custo que as firmas pedirão nos lances. 

Na abordagem em forma reduzida, mostrou-se que o número de entrantes 

potenciais leva a um efeito negativo sobre a razão de entrada, um efeito esperado do ponto 

de vista teórico, já que entrantes potenciais tomam uma decisão de entrada custosa de 

acordo com sua expectativa de vitória. Contudo, não foi encontrado papel significante da 

sustentabilidade do produto, logo talvez a entrada não seja afetada pela política. Por outro 

lado, resultados por Probit retornaram um efeito positivo pouco intuitivo.  As regressões 

sobre os lances obtiveram resultados robustos indicando que as firmas fazem lances 

menos agressivos para produtos verdes, gerando um aumento de 30%-33% nos lances. 

Para separar os efeitos sobre a entrada e custos, realizou-se uma 

homogeneização, gerando lances homogeneizados (inclui efeito entrada) e resíduos 

homogeneizados (expurga efeito entrada). Assim, transforma-se os lances em valores 

comparáveis mesmo entre diferentes produtos. Ao apresentar suas densidades, observa-

se um claro efeito de deslocamento à direita da distribuição em leilões verdes, o que 

significa que a política está aumentando os lances dos participantes. Também se encontra 

alguma evidência de que a participação afeta a assimetria das distribuições. 

Em suma, políticas de exclusividade para produtos verdes não são inócuas. O 

efeito claro sobre os lances indica que o governo precisa pagar muito mais por produtos 

sustentáveis. Assim, novos estudos são necessários para quantificar os benefícios do uso 

desses produtos, obtendo assim os impactos líquidos sobre o bem-estar social. 
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Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

Nesta tese, analisa-se a relação entre aspectos regulatórios e seus efeitos sobre 

o mercado. No primeiro artigo, investiga-se o mercado de combustíveis e como o 

embandeiramento, formando um contrato de exclusividade entre posto e distribuidora, 

afeta o fornecimento de combustíveis de baixa qualidade. Para tanto, utilizou-se dados de 

autos de infração como medidas objetivas e contundentes a respeito da qualidade do 

posto. 

Contornando a dificuldade empírica gerada pela baixa frequência de 

investigação dos postos e controlando pelas estratégias endógenas dos concorrentes, 

obteve-se resultados que confirmam o papel do embandeiramento na manutenção da 

qualidade dos combustíveis. A dummy de presença de bandeira é significante sob todas 

as abordagens aventadas, apresentando assim um efeito robusto de que reduz os 

incentivos dos postos adulterarem combustíveis. Na média de outubro de 2007, estima-

se uma queda de 8,9p.p. na probabilidade de adulteração. Analisando-se os preços, 

obteve-se resultados robustos de que o embandeiramento eleva os preços e servem de 

proxy de qualidade do posto, uma vez que a probabilidade de ofertar qualidade baixa 

deixa de ser significativa para explicar os preços. Assim, a imposição regulatória de 

exclusividade entre distribuidora e posto bandeirado pode gerar um efeito líquido positivo 

sobre o bem-estar. 

No segundo artigo, analisa-se o uso de impostos como uma ferramenta de 

incentivo a práticas sustentáveis, como a troca de um combustível altamente poluente 

(gasolina) por alternativas renováveis (etanol). Para tanto, estima-se a contribuição da 

queda do ICMS do etanol em Minas Gerais em 2015, que passou de uma alíquota de 19% 

para 14% e aumentando em 2 p.p. a alíquota para gasolina. Encontrou-se um efeito 

significante de aumento das vendas de etanol e redução das vendas de gasolina, gerando 

uma economia de emissões de CO2 na ordem de 600 mil toneladas a 800 mil toneladas. 

Através da análise de impacto aplicando um estimador de diferenças-em-diferenças sobre 

os preços, verificou-se que o aumento de preços da gasolina e a redução do etanol foi 

diferenciado para distribuidoras com maior poder de mercado e menor, indicando que a 

política pode ser menos eficaz em ambientes distintos. 
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O terceiro artigo analisa os efeitos de Compras Públicas “Verdes”, isto é, 

favorecendo a licitação de bens consideradors sustentáveis. Exemplos incluem baterias 

recarregáveis, refrigeradores com selo de eficiência  e lâmpadas com maior tempo de 

vida. Optou-se por analisar um subgrupo de itens licitados via pregões eletrônicos 

adquiridos pelo Estado de Minas Gerais, abrangendo itens relacionados à economia de 

energia, em uma primeira etapa, devido à possibilidade de utilizar microdados detalhados 

das características dos itens. Um modelo teórico também é elaborado seguindo a 

formulação em Li & Zheng (2009), mostrando que, se produtos “verdes” e não-“verdes” 

tiverem distribuições de custos diferentes, então tal política pode gerar impactos adversos 

sobre a competição nos certames. Em particular, a expectativa de competir com menos 

concorrentes e o custo adicional de produtos sustentáveis podem afetar a entrada e 

agressividade dos participantes dos pregões, gerando efeitos sobre os preços pagos pelo 

Estado. 

Utilizando uma abordagem de forma reduzida, encontra-se um efeito de 

aumento em 30%-33% nos lances praticados pelos fornecedores, sugerindo que a política 

pode gerar um alto custo para o Estado. Por outro lado, as evidências sobre a 

probabilidade de entrada em licitações são menos claras. Em um exercício parcialmente 

estrutural, os lances são homogeneizados, tornando-os comparáveis entre diferentes 

produtos e pregões, visando analisar as diferentes distribuições de custos observadas nas 

licitações. Os resultados apontam para um aumento dos preços (lances) mesmo 

expurgando o efeito que a política pode ter sobre a decisão de entrada dos potenciais 

participantes. 

Os resultados encontrados mostram que políticas aparentemente bem-

intencionadas afetando a regulação dos mercados podem tanto gerar efeitos positivos 

como negativos. Em geral, restringir o mercado virá com um custo, como se observa no 

aumento dos preços para postos bandeirados e em bens sustentáveis. Por outro lado, a 

sociedade pode estar disposta a pagar o preço por produtos de maior qualidade e mais 

sustentáveis. De qualquer maneira, para tomar essa decisão, é necessário entender como 

o mercado reagirá aos incentivos impostos para aferir a extensão dos ganhos e das perdas 

com cada política.  
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Apêndice A 

 

Tabela A1 – Regressões de preços do etanol 

  Variável dependente: log do preço do etanol na bomba 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Custo de aquisição próprio Custo de aquisição médio 

              

Bandeirado=1 0.0238*** 0.0349***   0.0326*** 0.0426***   

  (0.00205) (0.00753)   (0.00191) (0.00753)   
Probabilidade de qualidade 
baixa   0.133 -0.252***   0.121 -0.356*** 

    (0.0878) (0.0240)   (0.0891) (0.0228) 

Custo do etanol 0.480*** 0.481*** 0.485*** 0.289*** 0.291*** 0.301*** 

  (0.0108) (0.0107) (0.0107) (0.00974) (0.00968) (0.00984) 

Salários 0.00588 0.00585 0.00577 0.00643* 0.00652* 0.00596 

  (0.00418) (0.00417) (0.00421) (0.00382) (0.00381) (0.00383) 

Estrada ou Rodovia 0.00907** 0.00898* 0.00930** 0.0135*** 0.0134*** 0.0138*** 

  (0.00460) (0.00461) (0.00461) (0.00479) (0.00480) (0.00478) 

Tempo de vida 0.00346*** 0.00349*** 0.00352*** 0.00165* 0.00166* 0.00176* 

  (0.00117) (0.00117) (0.00116) (0.000961) (0.000962) (0.000960) 

𝜓 0_0 0.00256*** 0.00233*** 0.00293*** 0.00369*** 0.00348*** 0.00418*** 

  (0.000335) (0.000369) (0.000344) (0.000275) (0.000315) (0.000283) 

𝜓 0_1 (conc. bandeirado) -0.00934*** -0.0106*** -0.00647** -0.0124*** -0.0135*** -0.00845*** 

  (0.00254) (0.00268) (0.00252) (0.00184) (0.00200) (0.00184) 

 𝜓 1_0 0.00184*** 0.00185*** 0.00182*** 0.00278*** 0.00279*** 0.00269*** 

  (0.000257) (0.000257) (0.000258) (0.000182) (0.000182) (0.000182) 

 𝜓 1_1 (conc. bandeirado) -0.00547** -0.00561** -0.00489** -0.00819*** -0.00820*** -0.00749*** 

  (0.00231) (0.00232) (0.00231) (0.00163) (0.00163) (0.00164) 

𝜓 2_0 0.00164*** 0.00162*** 0.00167*** 0.00292*** 0.00290*** 0.00291*** 

  (0.000265) (0.000265) (0.000265) (0.000190) (0.000190) (0.000190) 

𝜓 2_1 (conc. bandeirado) -0.00609*** -0.00613*** -0.00570** -0.00905*** -0.00899*** -0.00857*** 

  (0.00228) (0.00228) (0.00228) (0.00161) (0.00161) (0.00162) 

Constante 0.224 0.226 0.206 0.227* 0.221* 0.214* 

  (0.179) (0.179) (0.179) (0.129) (0.129) (0.129) 

              

Observações 38,626 38,626 38,626 71,496 71,496 71,496 

R² ajustado 0.860 0.860 0.859 0.803 0.803 0.802 

Nota: Erros padrões robustos para heterocedasticidade e correlação serial em parênteses. Regressões incluem efeitos fixos de 
tempo e zona. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Variáveis contínuas em logaritmo. 
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Tabela A2 – Regressões de preços do diesel 

  Variável dependente: log do preço do diesel na bomba 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Custo de aquisição próprio Custo de aquisição médio 

              

Bandeirado=1 0.00849*** 0.0116***   0.0121*** 0.0143***   

  (0.00125) (0.00447)   (0.00108) (0.00407)   

Probabilidade de qualidade baixa   0.0343 -0.0864***   0.0249 -0.128*** 

    (0.0493) (0.0138)   (0.0457) (0.0122) 

Custo do diesel 0.496*** 0.495*** 0.503*** 0.294*** 0.294*** 0.312*** 

  (0.0269) (0.0269) (0.0269) (0.0214) (0.0213) (0.0220) 

Salários -0.00393 -0.00396 -0.00387 -0.00266 -0.00265 -0.00266 

  (0.00310) (0.00310) (0.00310) (0.00238) (0.00238) (0.00238) 

Estrada ou Rodovia -0.00554** -0.00556** -0.00546** -0.00354 -0.00354 -0.00343 

  (0.00234) (0.00234) (0.00233) (0.00222) (0.00222) (0.00222) 

Tempo de vida 0.00174** 0.00174** 0.00175** 0.00139*** 0.00139*** 0.00142*** 

  (0.000700) (0.000700) (0.000702) (0.000497) (0.000497) (0.000497) 

𝜓 0_0 0.000316* 0.000251 0.000467** 0.000457*** 0.000413** 0.000666*** 

  (0.000184) (0.000207) (0.000188) (0.000152) (0.000175) (0.000154) 

𝜓 0_1 (conc. bandeirado) 0.00136 0.00102 0.00225 0.000848 0.000609 0.00208** 

  (0.00137) (0.00144) (0.00138) (0.000946) (0.00103) (0.000949) 

 𝜓 1_0 0.000389*** 0.000392*** 0.000382*** 0.000373*** 0.000376*** 0.000354*** 

  (0.000135) (0.000135) (0.000135) (9.29e-05) (9.32e-05) (9.30e-05) 

 𝜓 1_1 (conc. bandeirado) 0.00108 0.00104 0.00119 0.00167** 0.00165** 0.00173** 

  (0.00122) (0.00122) (0.00122) (0.000837) (0.000837) (0.000836) 

𝜓 2_0 0.000287** 0.000283** 0.000302** 0.000215** 0.000213** 0.000229** 

  (0.000139) (0.000139) (0.000139) (9.79e-05) (9.79e-05) (9.78e-05) 

𝜓 2_1 (conc. bandeirado) 0.00133 0.00131 0.00138 0.00113 0.00112 0.00112 

  (0.00121) (0.00120) (0.00121) (0.000824) (0.000823) (0.000823) 

Constante 0.290*** 0.291*** 0.284*** 0.388*** 0.388*** 0.381*** 

  (0.102) (0.102) (0.102) (0.0706) (0.0705) (0.0707) 

              

Observações 21,919 21,919 21,919 43,164 43,164 43,164 

R² ajustado 0.677 0.677 0.676 0.602 0.602 0.601 

Nota: Erros padrões robustos para heterocedasticidade e correlação serial em parênteses. Regressões incluem efeitos fixos de 
tempo e zona. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Variáveis contínuas em logaritmo. 
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Anexo A 

 

 

Figura AI – Exemplo de dados de autuação de combustíveis por qualidade 

 

 

 


