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O fim dos contratos boicotados v 
Em 9 de outubro de 1975, quando o 

presidente Ernesto Geisel comunicou à 
Nação sua decisão de autorizar a Petro
brás a firmar "contratos de serviço, com 
cláusula de risco, por conta da empresa 
executora, em áreas previamente selecio-
nadas", parecia ter-se aberto uma nova era 
para o Brasil. Agora, a Assembleia Nacio
nal Constituinte, como que vingando-se do 
regime militar, resolveu proibir tais con
tratos. Entre os adeptos desta nova posi
ção encohtram-se alguns constituintes 
que se dizem liberais e que, a título de 
justificativa, argumentam que até agora 
nenhum daqueles contratos rendeu ao 
Brasil um único barril de petróleo. 

Convém lembrar que o general Ernes
to Geisel cogitava de tomar sua histórica 
decisão antes mesmo de assumir a Presi
dência da República. O presidente levou 
meses para conseguir o apoio da Petro
brás, que temia a concorrência de grupos 
estrangeiros, para conseguir a avaliação 
das grandes descobertas feitas na plata
forma submarina e para ver completada a 
experiência acumulada pela Braspetro, fi
lial que criara em 1971, quando presidia à 
empresa estatal, para firmar contratos de 
risco no Exterior. O desmantelo da situa
ção económica mundial, em consequência 
da majoração dos preços do óleo negro, 
decretada pela Opep, estava tornando ine
vitável aquela decisão, que, tal como foi 
tomada, em nada feriu o monopólio esta
tal, conforme o atestou a Ordem dos Advo
gados do Brasil, organismo que, na época, 
fazia oposição ao governo. Mas o presiden
te Ernesto Geisel havia-se equivocado, 
pois, na verdade, não tinha conquistado a 
adesão da Petrobrás, que despendeu 129 
dias na elaboração da minuta dos contra
tos de risco, formulou exigências descabi
das, escolheu a dedo as áreas a ser fran
queadas às empresas estrangeiras (áreas 
nas quais seria bem pouco provável encon
trar petróleo) e restringiu, tanto quanto 
lhe foi possível, as vantagens de tais inves
timentos, cujo risco era bem grande. 

Apesar disso, numerosas empresas, es
trangeiras e nacionais, dispuseram-se a 
testar a boa vontade da Petrobrás. Para 

muitas, o teste foi tão desvantajoso que as 
levou, em breve tempo, a desistir de esca
var o nosso subsolo. Algumas, porém, per
maneceram e até hoje se acham em nosso 
território. Duas delas, pelo menos, desco
briram reservas de gás e de petróleo, mas 
não puderam ir mais longe, barradas que 
foram pelas exigências burocráticas da 
Petrobrás e pelo ministro das Minas e 
Energia. Hoje, após a decisão da Assem
bleia Constituinte, a reação da Associação 
dos Engenheiros da Petrobrás, cantando 
vitória, não deixa dúvidas quanto ao trata
mento dispensado aos contratos de risco. 
Devemos agora perguntar, todavia, se as 
razões invocadas pelo presidente Geisel 
mudaram, se os investimentos feitos na 
forma dos contratos de risco foram inúteis 
e qual seria seu futuro, se fossem man
tidos. 

Devemos lembrar a figura tensa do 
presidente Geisel ao proclamar sua deci
são: "Deteve-se (na esfera governamental) 
sem emocionalismo e voltado apenas, com 
objetividade, para o interesse nacional, na 
análise das novas opçõe&.. A análise meti
culosa a que procedemos, inclusive deba
tendo o assunto com a Petrobrás, no âmbi
to do CDE e, hoje, de todo o Ministério, e 
levando em conta muito a experiência pes
soal como presidente da empresa, me le
vou à convicção de que o governo deve 
autorizar a Petrobrás, sem quebra do regi
me de monopólio, a realizar contratos de 
serviço com cláusula de risco". Após assi
nalar que ele próprio havia formado entre 
os que se batiam pelo monopólio, sob to
das as suas formas, o presidente Geisel 
acrescentava: "Não obstante, estou agora 
convencido de que é chegada a oportuni
dade da decisão que o meu governo, a 
respeito, adotou, na certeza de que ela, nas 
circunstâncias atuais, é a que melhor cor
responde aos interesses maiores do 
Brasil". 

Naquela época, o Brasil conseguia dos 
bancos estrangeiros todos os recursos de 
que necessitava, não se via a braços com a 
crise da dívida externa nem enfrentava o 
angustiante problema do déficit público, 
que ora o impele no rumo da hiperinflação. 

Tais contratos são hoje mais oportu
nos ainda. O serviço da dívida absorve 
grande quinhão da poupança nacional, os 
investimentos, inclusive os da Petrobrás, 
reclamam cortes drásticos. Qualquer con
tribuição estrangeira deveria ser bem aco
lhida. 

Poder-se-ia alegar, entretanto, que os, 
contratos de risco foram totalmente inú
teis. Não se pode negá-lo, mas isso se deve, 
em parte, ao boicote, à sabotagem da pró
pria Petrobrás, conforme frisamos. Por ou
tro lado, não se deve ignorar que os inves
timentos na forma de contratos de risco 
somaram a apreciável quantia de 1,6 bi
lhão de dólares. Tais investimentos foram 
atentamente fiscalizados pela Petrobrás, 
que, sem nada desembolsar, pôde coligir 
preciosas informações, eximindo-se de 
despender valiosos recursos nas áreas de 
exploração. Com isso, a empresa estatal 
certamente ampliou seu conhecimento do 
nosso subsolo. Outrossim, importantes 
descobertas foram feitas, duas por empre
sas estrangeiras, uma por empresa nacio
nal: a da Pecten, no campo de Merluza; a da 
Texaco, na Ilha de Marajó; a da Azevedo 
Travassos, no Rio Grande do Norte. Até 
agora, devido a entraves criados pela 
Petrobrás ou a exigências do governo, tais 
descobertas em nada resultaram, no plano 
da produção. O diretor de exploração e 
produção da Petrobrás, sr. Wagner Freire, 
não erra ao tachar de "retrocesso" a deci
são da Assembleia Nacional Constituinte. 

Não há dúvida de que, se a Petrobrás) 
tivesse permitido às empresas estrangei-1 

ras chegar à fase de produção, outras em
presas (ou as mesmas) teriam incrementa
do seus investimentos, notadamente àvis-i 
ta da perspectiva de conversão da dívida 
em investimentos. 

Os membros da Assembleia Nacional 
Constituinte admitem que a Petrobrás as
sine contratos de risco no Exterior (até no 
Mar do Norte), para mostrar que é uma 
empresa multinacional, mas consideram 
que, ao contrário de todos os outros países 
do mundo (inclusive a União Soviética e a 
China), o Brasil deve arcar sozinho com os, 
riscos, a fim de tornar-se independente ou 
— quiçá — mais dependente. 


