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E m 10 de novembro de 1987 a 
Comissão de Sistematização da 
Assembléia Nacional Consti

tuinte aprovou artigo que amplia o : 
monopólio da União à distribuição de 
derivados de petróleo. 

Tal proposição provocou violenta 
reação que, conquanto justificada 
pela surpresa da medida, me parece, 
tende a ofuscar os verdadeiros pontos 
de debate, que afinal se resumem na 
análise das justificativas de tal 
medida, 
• Em primeiro lugar, não é verdade 

que as empresas estrangeiras te
nham deixado de investir. Elas 
sempre o fizeram até porque a 
atividade é lucrativa, embora muito 
menos que a maioria dos setores 
produtivos deste país. 

Em segundo lugar, é verdade que 
hoje a tecnologia é dominada pelas 
empresas nacionais. Não apenas a 
Petrobrás tem demonstrado isto co
mo também as demais nacionais: 
Ipiranga, São Paulo e Hudson. 

Em terceiro lugar, também é 
verdade que as chamadas multinaci
onais já tiveram retornos que, em 
muito, superaram os investimentos 
que fizeram nesta atividade específi
ca. Isto, porém, sempre foi permitido 
pela lei vigente no pais. 

Todavia, o fato de uma atividade 
ser lucrativa e não requerer impor
tação de tecnologia não pode ser a 
justificativa para a estatização da 
distribuição de petróleo. Se fosse, 
também os bancos, as atividades 
varejistas, as padarias e as quitan
das deveriam ser monopólio da 
União. 

Não pretendo dizer que tudo é 
perfeito na distribuição dos derivados 
de petróleo mas sim que,, para 
alterar regras do jogo em atividade 
de tal porte e importância, é necessá
rio algo mais que boa intenção e 
ideologia. 

Por exemplo, é fato que as multi
nacionais se protegera por não toma
rem clientes umas das outras, o que, 

' eufemisticamente, se chama de 
"mercado ordenado". Isto è carteli-
zação, é condenável e não seria 
permitido nos EUA. 

A conseqüência é que a Petrobrás 
luta contra todos (e tem cacife 
econômico para isso) e as demais 
nacionais transformam-se em ostra, 
espremidas entre o mar e a pedra. 

Outra faceta importante é a cha
mada infra-estrutura (depósitos), 
que as multinacionais possuem em 
número maior do que as nacionais 
privadas. Isto significa, para o leigo, 
que se uma empresa tem apenas um 
posto de gasolina (seu primeiro) 
numa cidade, não é econômica a 
construção de um depósito. Assim, a 
solução seria transportar de uma 
cidade'ainda que a um custo (o que é 
proibido), ou movimentar através de 
um depósito existente (o que as 
multinacionais que possuem os depó
sitos, recusam mesmo contra remu
neração) . 

Ora, estas eram as regras do jogo 

quando elas aqui se instalaram e,por 
isso, elas puderam crescer é prestar 
o que, sem dúvida, é um bom' serviço 
e serem lucrativas. ,. , 

Em resumo, se o Congresso consti
tuinte quiser legislar, em nome da 
justiça e da proteção, a empresa 
genuinamente brasileira, a solução 
não é estatizar para proteger a 
Petrobrás, até porque ela não precisa 
disto por dispor de um tal poder 
político e econômico que a levou à 
liderança de mercado em tempo 
recorde. 

São necessárias sim, leis que prote
jam o empresário nacional do abuso 
do poder político das estatais (vide 
monopólio ilegal de postos Petrobrás, 
por exemplo, na rodovia Castelo 
Branco), da cartelização que une as 
multinacionais e dos abusos do poder 
econômico que caracterizam com 
freqüência as atitudes de ambos. 
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