
O esquema

Exemplo concreto

Se comprasse a:

R$ 3,20

R$ 3,25

R$ 3,32

R$ 3,39

R$ 3,49

R$ 3,59

R$ 0,19

R$ 0,24

R$ 0,27

Só poderia vender a: Margem de lucro de:

OPERAÇÃO “MARGEM CONTROLADA”

Segundo investigações do Ministério Público do Paraná e da Polícia Civil, funcionários das três 
maiores distribuidoras de combustíveis do país, que juntas dominam 70% do mercado, 
controlam de forma criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de 
gasolina “bandeirados” de Curitiba, restringindo o mercado e prejudicando a livre 
concorrência. Veja abaixo como funciona o esquema.

Em um dos casos apurados, de 2017, a distribuidora apresentou aos postos de uma determi-
nada região de Curitiba três opções de valores de compra (custo) e de venda (bomba), confor-
me o exemplo abaixo. Feita a escolha por um dos valores, ele deveria ser fielmente seguido 
nas bombas. Caso contrário, poderia haver retaliações. Ressalta-se que a escolha por maior 
margem de lucro não significaria necessariamente maior rentabilidade ao posto, já que, se o 
empresário vende pelo maior valor, tende a vender menos.

Em junho de 2017, o MPPR foi procurado por 
donos de postos de combustíveis de Curitiba que 
relataram a atuação de uma organização 
criminosa que definia artificialmente os preços dos 
combustíveis de postos “bandeirados” da capital. 
A partir da denúncia, o MPPR acionou a Polícia Civil 
para darem início a uma investigação conjunta, na 
qual se constatou que a combinação de preços 
não ocorria entre os postos, mas os valores eram 
previamente definidos por interesse de 
funcionários das distribuidoras;

Segundo as investigações, funcionários das 
distribuidoras Petrobras Distribuidora S.A., Raízen 
Combustíveis S.A. (razão social da Shell Brasil 
Ltda.) e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
definiam valores de compra e venda de 
combustíveis, repassando-os aos donos de postos 
por meio de assessores comerciais;

Além do relato dos donos de postos, objeto 
inclusive de delação premiada, o MPPR e a Polícia 
tiveram acesso, com autorização judicial, a 
mensagens de texto e conversas telefônicas 
entre os investigados;

As investigações apontam que os donos de postos, 
quando “bandeirados” (aqueles que carregam 
a marca da distribuidora), são cooptados a 
aderirem ao esquema criminoso, só podendo 
vender o combustível no valor “sugerido” pelas 
distribuidoras, sob pena de retaliação financeira. 
Caso contrário, funcionários das três empresas 
utilizam estratégias para que os postos percam 
competitividade no mercado ou tenham prejuízos;

De forma irregular, as distribuidoras vinculam 
o preço de compra (custo) ao preço de venda 
(bomba) que o revendedor deve cobrar do 
consumidor. Assim, retiram do proprietário do 
posto o poder de determinar sua própria margem 
de lucro e de gerir livremente seu negócio, 
impedindo que o consumidor tenha acesso a um 
mercado livre e justo.

Ilustrações: Freepik.com


