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OFÍCIO Nº 010/17/SP         

 
 

São Paulo, 20 de junho de 2017. 

 

  

AO 

EXMO. SR. 

DR. EDUARDO FRADE RODRIGUES 

D.D. Superintendente-Geral do CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica 
BRASÍLIA - DF 

 

 

REF: ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº 08700.002155/2017-51 DE VENDA DA 

LIQUIGAS 
 
 

 

Exmo. Senhor, 

 

 
 

Vimos através do presente manifestar nossa posição contraria ao PLANO DE 

DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS, que tem por objetivo concretizar a venda da 

totalidade do controle da LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A, que a atual gestão da 

PETROBRAS pretende transferir para a ULTRAGAZ, empresa controlada pelo GRUPO 

ULTRAPAR. 
 

Entendemos que a operação não se justifica, dentre outros, pelos seguintes motivos: 

 

A LIQUIGAS, subsidiária integral da PETROBRAS, é uma empresa altamente lucrativa, 

atuando no mercado distribuidor de GLP praticamente sem passivo, ocupando a 2ª 
posição no Ranking das distribuidoras de GLP do País, apresentando excelentes 

índices nos resultados operacionais, ocupando a 1ª colocação nas vendas de GLP 

envasado em recipientes de 13 Kg (P-13), de utilização domiciliar para cocção de 

alimentos; 

 

A LIQUIGAS, foi adquirida para integrar o sistema PETROBRAS, com o objetivo de 
desenvolver papel estratégico sob a administração estatal, através da qual o Governo 

passaria a ter condições de acompanhar e regular o mercado brasileiro de consumo de 

GLP, o qual até então sempre foi uma caixinha preta, dominado por um grupo seleto 

de 05 (cinco), as quais detém 93,24% do mercado nacional de engarrafamento e 

distribuição de GLP, quando no passado possuía mais de 15 (quinze) empresas 
concorrendo nesse mercado. 

 

O valor de R$ 2,67 bilhões anunciado para a operação de venda da LIQUIGÁS é um 

absurdo se comparado com o patrimônio envolvido nessa transação, configurando um 

valor vil, com grandes prejuízos para o PATRIMONIO PÚBLICO, e principalmente para 

os consumidores do produto, que sofrerão com a diminuição da concorrência, e os 
trabalhadores envolvidos no quadro de empregados já enxuto dessas empresas, que 

sem sombra de dúvidas serão na sua grande maioria vítimas do desemprego que 

domina o País. 



 

 

 

 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO 

COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

Rua Vergueiro nº 2.327 – Vila Mariana – São Paulo/SP - CEP 04.101-100 

Fone/Fax (11) 5904-6565 - fepetrol@uol.com.br 

 

A alienação da LIQUIGAS retira da PETROBRAS a condição de empresa integrada, que 

pesquisa, produz, transporta, refina, processa óleo e gás natural, impedindo-a de 

comercializar diretamente derivado de grande expressão econômica e de importância 

social, em um mercado onde são consumidos, anualmente acima de 7,400 milhões de 

toneladas de GLP, representando um faturamento de mais R$ 34 bilhões. 72% do 
consumo de GLP é domiciliar, envasado em vasilhames de 13 Kg (P-13). 

 

Frisamos que esta operação é notadamente DESNECESSÁRIA, uma vez que sua 

alegada motivação (REDUÇÃO DA DÍVIDA DA PETROBRAS “QUEBRADA E FALIDA” É 

FALSA. A PETROBRAS é uma empresa sólida, altamente rentável, que possui todas as 
condições econômicas de equacionar sua dívida, sem precisar fazer o desmonte de seu 

patrimônio. 

 

A LIQUIGAS, empresa estatal, atuando em mercado fortemente concentrado, é 

importante instrumento para obtenção de parâmetros e informações necessárias para 

que o Governo Federal possa atuar para regular e disciplinar a atividade, protegendo 
os consumidores, trabalhadores e os agentes de menor poder econômico do setor, 

evitando dessa forma o MONOPÓLIO. 

 

Registre-se que a margem de distribuição de 27%, é superior à margem de refino da 

PETROBRAS de 25%. 
 

A LIQUIGAS tem atuação nacional, presente em quase todos os estados brasileiros 

(exceto no Amazonas, Acre e Roraima). A LIQUIGAS dá transparência ao mercado, sua 

venda deve ser barrada tendo em vista a forte possibilidade de CONFLITO DE 

INTERESSE na operação, tendo em vista que o Sr. IVAN MONTEIRO, atual diretor 

financeiro da PETROBRAS foi membro do Conselho de Administração do Grupo 
ULTRAPAR até 2015. Assumiu a diretoria financeira da PETROBRAS em fevereiro de 

2015. O Grupo ULTRAPAR controla a ULTRAGAZ. O Grupo ITAÚ, sócio da ULTRAPAR, 

participou do processo de avaliação da LIQUIGAS. Contamos com a posição do CADE 

contrária à efetivação deste negócio no mínimo suspeito. 

 
Atenciosamente     

 
         

José Martins dos Santos 

Presidente 
 

C/CÓPIA PARA: 
 

SRA. ULLIANA CERVIGNI MARTINELLI 
EPPGG – Especialista em Políticas e Gestão Governamental 

Coordenação – Geral de Análise Antitruste 4 do CADE – Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica 


