AGENDA 2018
Cronograma do SCT Concorrência e Competitividade
PROPOSTAS

AÇÕES

jul
P26 - Elaborar nova resolução do CNPE para reconhecer, como de
interesse para a política energética nacional, programas de acesso
ao consumo do GLP destinado ao uso doméstico e acondicionado
em recipientes transportáveis de capacidade de até 13 kg para
consumidores de baixa renda, reforçando o conceito de que
incentivos governamentais ocorrem exclusivamente com previsão
específica no orçamento público. Adicionalmente, propor a
revogação da Resolução CNPE nº 4/2005, que reconhece como de
interesse para a política energética nacional a prática de preços
diferenciados para o GLP.
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Identificação e contatos iniciais com agentes que
participarão das discussões do tema
Reunião inaugural do CT-CB (26/07/17)
Reuniões com os agentes (petrobras(2), Sindigás,
revendas, MDS, MF)
Elaboração de Relatório Analític visando à
implementação da proposta
Elaboração de justificativa e minuta de Resolução
CNPE
Apresentação de resultados/produtos

Avaliação das oportunidades de aperfeiçoamento
regulatório
P21 - Aperfeiçoar os mecanismos regulatórios de incentivos e de Reuniões com as partes interessadas
definição de condicionantes para atuação dos agentes de mercado,
Elaboração de Relatório Analítico visando à
quando necessário, tendo como objetivo a promoção da
implementação da proposta
concorrência, a mitigação das falhas e a prevenção do abuso de
Proposição de eventual alteração de norma(s)
poder de mercado.
regulatória(s)
Apresentação de resultados parciais
Avaliação das oportunidades de atuação regulatória
Reuniões com as partes interessadas
P23 - Aperfeiçoar a atuação regulatória de modo a evitar cláusulas
Elaboração de Relatório Analítico visando à
contratuais potencialmente danosas à concorrência e/ou que
afetem a garantia do suprimento de combustíveis, biocombustíveis implementação da proposta
Proposição de eventual alteração de norma(s)
e demais derivados de petróleo.
regulatória(s)
Apresentação de resultados parciais
Reuniões com as partes interessadas
P18 - Reforçar o combate ao comércio irregular de combustíveis,
biocombustíveis e demais derivados e à concorrência desleal, por
meio de ações conjuntas da ANP, distribuidores, revendedores e
outras instituições governamentais.

Avaliação das oportuinidades de reforço do combate
ao comércio irregular
Elaboração de Relatório Analítico visando à
implementação da proposta
Apresentação de resultados parciais
Identificação de oportunidades de reforçar a atuação
conjunta

P22 - Reforçar a atuação conjunta e cooperativa das autoridades
regulatórias e de defesa da concorrência no que tange ao
abastecimento nacional de combustíveis, de modo a prevenir e
coibir práticas anticompetitivas

Reuniões com as partes interessadas
Elaboração de Relatório Analítico visando à
implementação da proposta
Celebração/renovação de Acordo de Cooperação
Técnica
Apresentação de resultados

P24 - Realizar estudos de modo a avaliar o nível de concentração Definição do escopo da proposta
em mercados relevantes com o intuito de subsidiar as decisões das
autoridades competentes nas análises da atuação dos agentes e Elaboração do estudo
dos atos de concentração, incluindo possíveis desinvestimentos da
Apresentação de resultados/produtos
Petrobras.
Definição do escopo da proposta
P10 - Realizar estudos acerca das estruturas de mercado e da
atuação integrada nos diversos elos da cadeia de combustíveis,
Elaboração do estudo
biocombustíveis e demais derivados de petróleo, tendo em vista a
necessidade de garantir a atratividade para novos investimentos. Apresentação de resultados/produtos
P25 - Avaliar ações para garantir o desenvolvimento de um
mercado competitivo nos diversos elos da cadeia, com condições
de oferta a preços de mercado para combustíveis, biocombustíveis
e demais derivados de petróleo no Brasil.

Definição do escopo da proposta
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