
Uma gafe de um diretor da Petrobras revela que a estatal
tem interesse nas operações da Esso no Brasil. Mas o
Grupo Ultra é o candidato natural Por Daniel Leb Sasaki•

Esta é uma novela de episódios dramáticos e reviravoltas inesperadas,
receita ideal para se tornar sucesso de audiência. A ambientação: o
setor petrolífero brasileiro. O personagem do momento é a Exxon-
Mobil, maior petrolífera privada do mundo, representada no Brasil

pela Esso e pela Exxon-Mobil Química. A trama: a gigante que quer ficar
maior ainda. Na segunda-feira 24, durante a posse
de José Eduardo Dutra na presidência da Petrobras
Distribuidora (BR), Nestor Cerveró, diretor



internacional da Petrobras, sur-
preendeu imprensa e executivos do
setor ao anunciar que, depois do lei-
lão de ativos na Argentina, a Exxon-
Mobil também encerrará as opera-
ções no Brasil e no resto da América
do Sul. E mais: sinalizou, mesmo in-
diretamente, que a Petrobras esta-
ria interessada na compra dos bens

tra, que recentemente adquiriu a
rede da Ipiranga. "O Ultra, porém, fi-
cou apenas com as operações do Sul e
Sudeste", diz Adriano Pires, diretor
do Centro Brasileiro de Infra-Estru-
tura. "Distribuição é varejo. E vare-
jo é um negócio de escala. Comprar a
Esso seria o caminho mais curto para
atender o restante do País." Procura-

REALIDADES DIFERENTES:
posto da Exxon, nos Estados Unidos

(à esq.}, e da Esso, no Brasil.
Enquanto matriz registra lucro

recorde, subsidiária retrai

da rival. Ao comentário, seguiu-se
um rebuliço. Leonardo Gadotti, di-
retor da Esso no Brasil, que tam-
bém comparecia à cerimônia, retru-
cou com um "não estou sabendo de
nada". Houve mal-estar também no
governo argentino. De acordo com o
jornal local Clarín, o presidente
Nestor Kirchner se mostrou con-
trário ao avanço da brasileira no
país. "Primeiro, deveriam cum-
prir os planos de investimentos
prometidos", teria dito. Cerveró,
agora no meio do turbilhão, voltou
atrás no discurso: "Não há nada cer-
to. Nem fizemos proposta ainda."

Mas a bolsa de apostas já estava
aberta. Quem ficará com a Esso? O
candidato natural seria o grupo Ul-

do por DINHEIRO, o
Grupo Ultra não quis se
pronunciar sobre o
assunto. Já o interesse da
Petrobras esbarraria em
algumas resistências. "Se
ela levar a Esso, vai do-
minar também metade do
mercado de distribuição",
alerta Paulo Miranda,
presidente da Fecombus-
tíveis (Federação Nacio-
nal do Comércio de Com-
bustíveis e Lubrifican-
tes). Segundo ele, o Cadê interviria.
Nesse cenário, quem mais teria caci-
fe para bancar a operação?

Seja quem for o pretendente, o
caso chama a atenção para uma rea-

CERVERÓ, DA
PETROBRAS:

anúncio surpreendeu até
mesmo a Exxon-Mobll

lidade: o ostracismo da Exxon-Mo-
bil no mercado brasileiro. A empre-
sa, que está no Brasil há quase um
século, chegou a ter mais de quatro
mil postos de combustíveis sob a
marca Esso. Hoje, dispõe de apenas
1,8 mil. Detém 8,5% da distribuição,
contra os 15% que chegou a ocupar.
Por isso, de tempos em tempos,
boatos sobre a sua saída do País
surgem no mercado. "A Exxon
sempre reclamou de irregulari-
dades no setor, como a venda de
combustível adulterado e as li-
minares para pequenas distri-
buidoras comprarem sem Impos-
to. Ela se sente muito prejudica-
da", diz Luiz Otávio Brad, analista

da Agora Corretora. Pi-
res completa: "A
América do Sul entrou
no viés reestatizante.
Mas, mais do que isso,
houve uma frustração
com a abertura de mer-
cado. A Esso, assim
como as outras empre-
sas estrangeiras, achava
que concorreria em cam-
pos de petróleo, que pro-
duziria e construiria re-
finarias aqui dentro para
abastecer o mercado in-

terno e até exportar. Não aconteceu
bem assim." A eventual venda da
Esso pode definir se o mesmo cená-
rio vai predominar na área de dis-
tribuição de combustíveis. H

ecarvalho
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