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Uma das formas de medir a importância da gestão ambiental em atividades 

produtivas de alto risco de acidentes é avaliar o nível de integração da gestão ambiental 

praticada pela empresa e o seu planejamento estratégico. Este estudo torna-se ainda 

mais relevante quando a análise dessa integração abrange um período longo de dez anos 

– 1995 a 2004 – e, mais ainda, quando dentro desse período há a ocorrência de graves 

acidentes ambientais com forte repercussão na mídia. Maior empresa brasileira, a 

Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A enfrentou no ano de 2000 dois grandes acidentes 

ambientais com um total de aproximadamente 5,3 milhões de litros de óleo derramados. 

Esses acidentes acarretaram mudanças bruscas na gestão ambiental da empresa com 

reflexos diretos no seu planejamento estratégico. Essa tese tem por finalidade, (1) 

discutir a integração da gestão ambiental com os planos estratégicos da Petrobras –

Petróleo Brasileiro S/A dentro do período compreendido entre 1995 a 2004, (2) 

evidenciar as mudanças ocorridas pós-acidentes ambientais, bem como (3) verificar os 

possíveis efeitos sobre os resultados econômico-financeiros e o comportamento da 

empresa no período.
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One of the ways of measuring the importance of environmental management in 

productive activities that have a high risk of accidents is to evaluate the integration level 

between environmental management adopted by the company and its strategic planning. 

The analysis of this interaction becomes even more relevant when the range considered 

is ten years, from 1995 to 2004, and besides that, when during this period there are 

serious environmental accidents that have a strong repercussion in the media. The 

biggest Brazilian company, Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A had in 2000 two serious 

environmental accidents with a total oil spill of approximately 5.3 million liters. These 

accidents caused severe changes in the company's environmental management having 

direct influence in its strategic planning. This thesis aims at: (1) discussing the 

integration between Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A environment management and 

its strategic plans from 1995 to 2004; (2) evidencing the changes that occurred after the 

environmental accidents, as well as, (3) verifying the possible effects upon the 

economical and financial results and the company's behavior during the period.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Os constantes avanços tecnológicos, as crescentes exigências da sociedade junto às 

empresas no tocante a preservação ambiental, a forte concorrência a nível global, as 

pressões dos stakeholders em relação à saúde financeira da empresa e a busca 

constante de retornos financeiros, entre outros fatores, tem afetado as organizações de 

uma forma nunca antes vista. Esse novo contexto ocasionou uma mudança importante 

na composição dos ativos das grandes organizações, que passaram a ter uma maior 

preponderância de ativos intangíveis. Esse fato fez com que o valor de uma 

organização não seja mais representado apenas pelo valor das suas demonstrações 

contábeis publicadas anualmente. CORDEIRO (2002) comenta que as organizações 

bem sucedidas da Era da Informação podem ter um valor de mercado várias vezes 

maior do que seu valor contábil e que os ativos intangíveis são os principais 

responsáveis pelo desempenho financeiro futuro. A questão de como a sociedade 

percebe as empresas passou a ser um fator relevante nas decisões estratégicas. Neste 

sentido, o crescente temor do comprometimento da imagem institucional perante a 

sociedade, fez com que cada vez mais as empresas buscassem um diferencial em 

relação a sua postura dentro da responsabilidade social e ambiental. O mesmo autor, 

citando pesquisa realizada nos Estados Unidos da América, (EUA) coordenada por 

BOULTON et al (2000), chama a atenção para as diferenças entre o valor contábil 

registrado nos balanços patrimoniais e o valor de mercado das grandes organizações 

americanas. Verificou-se que, em 1978, o somatório do capital contábil de todas as 
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empresas com ações negociadas em bolsa de valores nos EUA, correspondia a 95% do 

seu valor de mercado. Em 1998, a soma do capital contábil dessas mesmas empresas 

era equivalente a 28% de seu valor de mercado somado. Tais evidências demonstram 

que a continuidade e solidez das grandes organizações tendem a passar, além dos 

aspectos relativos ao desempenho econômico-financeiro, por aspectos sensíveis a 

sociedade como um todo e mais especificamente aos consumidores, como por 

exemplo, responsabilidade social e ambiental.

Segundo CORAZZA (2003), a década de 90, caracterizou-se por uma nova fase 

histórica na integração da gestão ambiental em organizações industriais. Neste mesmo 

período, segundo a autora, o conceito de desenvolvimento sustentável apresentado

inicialmente em Estocolmo em 1972, foi consolidado de forma plena em 1992 com a 

realização da Eco-92 no Rio de Janeiro. Nesta nova fase, alguns pontos se destacariam: 

a) a introdução progressiva de uma perspectiva de sustentabilidade; b) a proliferação 

dos engajamentos coletivos – como os códigos de conduta, os convênios e os acordos 

voluntários; c) a maior interação entre as esferas pública e privada – com a 

participação dessas organizações na formulação de objetivos e na escolha de 

instrumentos de gestão ambiental; d) o maior envolvimento da sociedade civil 

organizada.

No momento atual, o maior desafio da sociedade organizada, das grandes empresas e 

de governos é o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, o chamado 

desenvolvimento sustentável, ou seja, atender as necessidades de hoje sem 

comprometer as necessidades das futuras gerações. Governos e organizações públicas 

e privadas tornam-se cada vez mais conscientes da impossibilidade de separar as 
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questões relativas ao desenvolvimento econômico das questões relativas à preservação 

do meio ambiente. 

Mesmo que ainda existam empresas com visões limitadas sobre a importância das 

questões ambientais, onde a busca do melhor desempenho financeiro sobrepuja todo e 

qualquer outro tipo de desempenho, também é fato que, dado as crescentes pressões da 

sociedade sobre governos e empresas, cedo ou tarde, as organizações que queiram se 

tornar perenes no mercado mundial deverão, obrigatoriamente, efetuar adequações na 

sua integração entre o planejamento estratégico e a gestão ambiental sob pena de 

serem banidas do mercado. Esta adequação torna-se quase impositiva para aquelas 

atividades com alto risco ambiental, como o caso das atividades petrolíferas. No caso 

específico dessas atividades, visando compensar a existência dos riscos da atividade e,

por conseguinte, possíveis danos ambientais, de uma forma geral, essas empresas tem 

patrocinado diversos projetos ambientais e sociais. Com essas atitudes, segundo 

BAYARDINO (2004), as empresas de petróleo acreditam estar atendendo a duas 

dimensões: a ambiental e a social, sem que para isso seja necessário realizar alterações 

significativas de caráter técnico e organizacional, sob risco de comprometer sua 

posição competitiva e, conseqüentemente, seu desempenho econômico.

Por outro lado VINHA e EBRAICO (2002) destacam que as preocupações com a 

imagem perante a sociedade passam também por medidas concretas em prol da 

sustentabilidade ambiental. Como as empresas em geral, estão munidas de fortes 

valores éticos e morais, as pressões da sociedade em função de acidentes ambientais, 

afetam a sua auto-estima e, por conseguinte, sua reputação, o que as obriga a envidar 

esforços para estabelecer / manter sua boa reputação, via incorporação de práticas de 
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responsabilidade social e ambiental expressas na sua missão e presente na sua 

estratégia de negócios.

CORAL et al (2003) chamam a atenção para as questões prioritárias envolvendo meio 

ambiente e estratégia, ressaltando que as questões ambientais só serão corretamente 

absorvidas pelas organizações se forem consideradas prioritárias pela alta 

administração e trouxerem retorno para as empresas. Neste sentido, os autores 

destacam que o tratamento das questões ambientais e sociais como estratégicas, 

poderá trazer para a empresa vantagens na identificação de novas oportunidades de 

negócios, através da utilização de sua performance ambiental como fonte de vantagem 

competitiva, auxiliando a empresa a adquirir uma postura mais proativa. Nesse 

sentido, a demanda ambiental passou a ser mais uma variável relevante na gestão 

empresarial influenciando os planos estratégicos e, por conseguinte, os processos 

decisórios. Esse novo contexto fez com que principalmente as grandes empresas 

necessitassem de uma ampla reestruturação na sua forma de lidar com este novo 

cenário altamente competitivo e mutante. Para FAHEY e RANDALL (1999) o 

conflito entre as demandas do presente e as exigências do futuro se situa no cerne da 

gestão estratégica, sendo necessário aprender novos processos operacionais e novas 

formas de atuação. As estruturas organizacionais, os sistemas e os processos 

decisórios herdados de um passado recente carecem de reformulação diante de novos 

cenários.

Em função da crescente conscientização por parte das grandes empresas da 

importância da gestão ambiental, principalmente nas atividades de alto risco de 

acidentes, estas passaram a buscar, de alguma forma, uma melhor integração entre os 
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objetivos estratégicos e as questões ambientais, através de uma gestão estratégica 

global, com uma participação relevante da gestão ambiental dentro do planejamento.

Algumas pesquisas da década passada identificaram a existência de alguma influência 

das questões ambientais sobre o planejamento estratégico das empresas (AHMED et 

al., 1998; AZZONE et al., 1997; GHOBADIAN et al., 1995). Entretanto, cerca de dez 

anos depois, em pesquisa realizada no Reino Unido, constatou-se a existência ainda de 

um certo distanciamento entre a gestão ambiental e o planejamento estratégico do 

negócio (FAULKNER et al 2005). Além disso, na literatura pertinente (GHOBADIAN 

et al., 1995; AZZONE et al., 1997; AHMED et al., 1998; SHARMA 2000;

BANERJEE 2001; FAULKNER et al 2005), existe ainda algumas lacunas que podem 

ser mais exploradas como, por exemplo, a integração entre o planejamento estratégico 

e a gestão ambiental. Nesse sentido, visando preencher uma dessas lacunas, a

relevância da pesquisa consiste em apresentar de que forma se deu a evolução da 

gestão ambiental em um período de dez anos, sua relação e integração com o 

planejamento estratégico antes e depois de graves acidentes ambientais, os possíveis 

efeitos sobre o desempenho econômico-financeiro ao longo desse período da maior de 

empresa brasileira e uma das quatorze maiores do mundo.

A luz do contexto acima exposto, alguns questionamentos são apresentados de forma a 

nortearem o desenvolvimento dessa tese. São eles: (1) Nas empresas que atuam no 

ramo de petróleo, a gestão ambiental está incorporada de forma plena dentro do 

planejamento estratégico? (2) A postura ambiental das empresas com atividades de 

alto risco é sempre efetivamente proativa? (3) A ocorrência de acidentes ambientais 

afeta de alguma maneira a postura ambiental ou desempenho econômico-financeiro ou 

ainda o valor das ações de uma grande companhia de petróleo?
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Considerando esses pontos, os objetivos da tese são: (a) discutir a integração da gestão 

ambiental com os planos estratégicos da Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A, (b) 

evidenciar a postura da gestão ambiental e as mudanças ocorridas pós-acidentes 

ambientais dentro do período compreendido entre 1995 e 2004, bem como (c) verificar 

os possíveis efeitos sobre os resultados econômico-financeiros e o comportamento da 

empresa no período.

Visando alcançar um melhor detalhamento em relação ao nível para qual a pesquisa se 

propõe, considerou-se como metodologia de pesquisa mais apropriada o estudo de 

caso. A escolha dessa metodologia deriva do fato do estudo de caso ser mais 

apropriado na busca de respostas para questões do tipo “como” e “por que”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e ainda quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN 2001). 

Ainda conforme o mesmo autor, no geral, o estudo de caso único é justificável, por 

exemplo, onde a pesquisa sirva a um propósito revelador referente a um determinado 

fato ocorrido.

A principal tendência em todos os tipos de estudo de caso é que ela tenta esclarecer 

uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como 

foram implementadas e com quais resultados (SCHRAMM apud YIN, 2001).

Foram utilizados três meios como forma de coleta dos dados para pesquisa:

a) Revisão bibliográfica onde foram consultados livros, periódicos, artigos, 

dissertações, teses e internet. Nessa revisão foi pesquisada na literatura qual seria a 

visão atual sobre os principais aspectos relacionados ao planejamento estratégico, 

gestão ambiental, acidentes ambientais e uma possível relação entre eles;
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b) Pesquisa documental onde foram utilizadas as seguintes fontes: demonstrações 

contábeis, planos estratégicos, relatórios anuais, balanços sociais, além de outras 

informações publicadas pela empresa referentes ao período sob análise. As 

demonstrações contábeis foram utilizadas para verificação dos investimentos efetuados 

em meio ambiente, além dos possíveis efeitos dos acidentes no desempenho 

econômico e financeiro da empresa. Nos planos estratégicos foram verificadas de que 

forma citações relativas à variável ambiental se apresentavam dentro do contexto 

estratégico, mais especificamente nos conceitos de visão e missão da empresa. Para os 

objetivos dessa pesquisa foram utilizadas as seguintes definições: visão é o que as 

empresas aspiram ser ou se tornar. Missão é a finalidade ou a razão da existência de 

uma organização (ALDAY 2000). Em outras palavras, visão representa como a 

empresa se vê e a missão aponta o caminho de longo prazo a ser trilhado de forma 

continuada, além de representar como a organização quer ser vista pela sociedade. 

Nesse sentido, é possível considerar que a forma de apresentação da visão e missão 

constitui-se em uma relevante forma de evidenciar os objetivos e compromissos da 

empresa perante a sociedade como um todo e especificamente em relação à questão 

ambiental. Outrossim, o objetivo da verificação dos planos estratégicos foi ressaltar 

com que freqüência expressões relacionadas com o meio ambiente foram evidenciadas 

nos planos estratégicos, bem como constatar a existência ou não de alguma relação 

entre a freqüência dessas ocorrências e o incremento dos investimentos em meio 

ambiente antes e depois dos acidentes ambientais ocorridos. 

Os demais documentos, notadamente o balanço social, foram utilizados para 

complementação e/ou ratificação das informações obtidas nas entrevistas; e
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c) Pesquisa de campo. A pesquisa foi conduzida a partir de entrevistas semi-

estruturadas com cada um dos gerentes responsáveis pelas áreas de Saúde, Meio 

ambiente e Segurança (SMS), Planejamento estratégico e Comunicação nacional. 

Para fins de comparação, todas as demonstrações contábeis utilizadas foram corrigidas 

para a moeda de 2004 utilizando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

emitido pelo IBGE. A escolha do IPCA é decorrente do mesmo ser um indicador 

oficial emitido por órgão público e utilizado pelo Banco Central para o 

acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação.

Quanto à amostra, a escolha da Petrobras deveu-se aos seguintes fatores, entre outros:

 A importância da empresa no cenário econômico nacional

Além de ser a empresa número um no mundo em tecnologia na exploração de petróleo 

em águas profundas, a Petrobras, conforme a publicação da revista “Exame - 500 

maiores e melhores” (junho/2004), apresenta-se também como a empresa número um 

em diversos indicadores, dentre os quais destacamos: Vendas, Patrimônio líquido, 

Lucro líquido e Impostos pagos. A revista “Valor 1000” (agosto/2005) também 

destaca a Petrobras como a número um em Patrimônio líquido e Lucro líquido, entre 

outros indicadores, o que confere a Petrobras o status de maior empresa brasileira

tanto em 2003 quanto em 2004.

 Atuar em um segmento de alto risco de acidentes

O segmento de petróleo, historicamente apresenta um alto risco de acidentes (vide 

quadros 20 e 22). E esses, quando ocorrem, produzem efeitos dramáticos ao meio 

ambiente com um longo período para a recuperação, além de forte impacto na mídia.  

.
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 Sofreu um grave acidente ambiental com forte repercussão na mídia em 18 de 

janeiro de 2000, na Baia de Guanabara

Este grave acidente, além do ocorrido na Refinaria presidente Getúlio Vargas 

(REPAR) no Paraná no mesmo ano, fez com que diversos órgãos públicos e privados 

relacionados com o meio ambiente, bem como a opinião pública em geral se voltasse 

contra a Petrobras e exigisse medidas imediatas de prevenção de acidentes. Outrossim, 

este fato dentro da pesquisa funcionou como um “marco separador” de forma a 

permitir a análise do antes e o depois do acidente, possibilitando verificar os possíveis 

efeitos deste fato sobre os resultados econômicos/financeiros, bem como sobre a 

gestão ambiental e as estratégias da organização como um todo.

Toda pesquisa foi desenvolvida buscando sempre a obtenção de informações nas 

demonstrações contábeis e outros relatórios oficiais publicados pela organização no 

período sob análise. Neste sentido, ressalte-se que não foram utilizadas informações 

confidenciais.

Os resultados e conclusões da pesquisa proporcionaram um melhor entendimento da 

postura da maior empresa petrolífera do Brasil e uma das maiores do mundo, em 

relação ao seu planejamento estratégico e gestão ambiental diante de acidentes 

ambientais com forte impacto na mídia. 

Em relação à estruturação de apresentação da pesquisa, esta foi organizada da seguinte 

forma: No capítulo dois são explorados os conceitos e a contextualização das questões 

envolvendo as características e tendências do planejamento estratégico e os principais 

indicadores e modelos de desempenho econômico-financeiro. No capítulo três são 

apresentados os principais instrumentos e conceitos relacionados com a gestão 

ambiental. Ressalte-se que tanto o capítulo dois quanto o três visam fornecer subsídios 
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para a melhor análise do estudo de caso. No capítulo quatro seguinte são apresentados 

os resultados do estudo de caso. E por fim, no capítulo cinco são apresentadas às

conclusões do estudo e recomendações de novas pesquisas relacionadas ao assunto 

pesquisado. 
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CAPÍTULO 2

As Empresas e o Planejamento Estratégico

O objetivo desse capítulo é contextualizar na literatura pertinente, a relação entre 

empresas e o planejamento estratégico, bem como os fatores que possam influenciar 

essa relação. É também discutido meios de avaliação de desempenho econômico-

financeiro, de forma a possibilitar um arcabouço teórico sobre o assunto.

Nas últimas décadas, as empresas têm-se deparado com rápidas e crescentes mudanças 

nos ambientes econômico, político, tecnológico e social, e dentro desse quadro, o 

contexto de atuação das organizações passou a ser extremamente imprevisível. Utilizar 

os resultados históricos como base para decisões futuras já não pode ser feito com um 

nível mínimo de segurança da informação. Aspectos como a globalização, a formação 

de blocos econômicos e o estabelecimento de acordos entre estes blocos, a 

preocupação com a ecologia, a questão ambiental e o futuro do planeta eram pontos 

antes inexistentes ou de pouca relevância dentro das premissas de planejamento das 

empresas. 

JOÃO (2001) define planejamento estratégico como uma metodologia e práticas que 

criam estruturas para o cumprimento das idéias e objetivos da alta administração. O 

autor comenta ainda que o desafio do planejamento é criar essas estruturas 

perfeitamente alinhadas com os princípios da intenção original (objetivos) da empresa. 

Para ANTHONY e GOVINDARAJAN (1998) planejamento estratégico consiste no 

processo pelo qual se decidem os programas que a empresa adotará e a quantidade 
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aproximada de recursos que a empresa reservará para cada um desses programas nos 

vários anos seguintes. Os mesmos autores comentam ainda que o planejamento 

estratégico é sistemático; há um processo de planejamento anual, com procedimentos e 

prazos definidos. A formulação da estratégia não é sistemática. As estratégias são 

reexaminadas sempre quando se apresentam oportunidades e riscos.

Estratégia também pode ser entendida como a “escolha e compromisso” de uma 

empresa em relação aos seus objetivos e práticas. A incorporação da gestão ambiental 

no planejamento estratégico pode ser avaliada pela prioridade da sua implantação, 

manutenção e atualização, além dos recursos investidos na área. (LEE e RHEE 2006).

A correta implementação de um planejamento estratégico deve ser capaz de predizer 

obstáculos e preparar possíveis soluções antes mesmo que o fato aconteça. Além disso, 

é necessário monitorar a sua execução para que os desvios de conduta sejam 

identificados e corrigidos antes de gerar grandes problemas. A estratégia deve ser 

ainda flexível o bastante para se adaptar as mudanças do cenário externo mantendo-se, 

desse modo, competitiva no mercado (KUMAR et al 2006). Uma dessas mudanças de 

cenários importante são as crescentes exigências, tanto legais quanto da própria 

sociedade, em relação à preservação ambiental.

O planejamento estratégico possibilita, entre outras vantagens, que todos os 

funcionários entendam de que forma podem contribuir para o sucesso da empresa 

como um todo. Porém, o planejamento estratégico quando não corretamente 

implementado e utilizado, também pode apresentar limitações conforme o quadro 

abaixo.
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Quadro 1: Vantagens e Limitações do Planejamento Estratégico

Vantagens Limitações

1. Fornece uma estrutura adequada para a 
elaboração do orçamento anual;

2. Fornece um instrumento de 
aperfeiçoamento de executivos;

3. Possibilita uma visão de longo prazo;

4. Alinha os executivos com as 
estratégias da empresa;

5. Auxílio na definição de providências a 
curto prazo necessárias ao cumprimento 
das estratégias de longo prazo.

a) Possibilidade do planejamento 
estratégico acabar se transformando em 
uma atividade burocrática, divorciada do 
pensamento estratégico;

b) O consumo de tempo dos altos 
executivos na confecção do planejamento 
estratégico;

c) Só deve ser usado em empresas que 
possam efetuar projeções confiáveis do 
futuro. 

Fonte: Adaptado de ANTHONY e GOVINDARAJAN (1998)

Dos pontos apresentados no quadro 1, alguns aspectos podem ser destacados. No 

campo das vantagens do planejamento estratégico, a visão de longo prazo e a sua 

relação com as providências de curto prazo são pontos vitais na integração entre o 

planejamento estratégico e a gestão ambiental, no sentido de que grande parte das 

decisões estratégicas de investimentos com efeitos tanto no curto, quanto no longo 

prazo passam em algum momento por uma avaliação das possíveis conseqüências

sobre as questões ambientais, notadamente nas atividades de alto risco como a de 

petróleo e gás. No aspecto das limitações, a transformação do planejamento estratégico 

em uma atividade burocrática, quando integrado com a gestão ambiental, acarreta para 

ambos a conversão em peças apenas figurativas, sem qualquer utilidade operacional.

ITTNER e LARCKER (1997) também identificam quatro possíveis limitações nos 

sistemas de controle estratégicos formais:

 Falta de foco nos planos de ação estratégicos

 Limitações em medidas de desempenho

 Crescimento da burocracia

 Inflexibilidade em sistemas de controle estratégicos.
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COIMBRA (2002) chama a atenção para outras dificuldades do planejamento 

estratégico, lembrando que o planejamento é uma atividade mais política do que 

puramente racional. Os efeitos dessa dimensão política podem trazer possíveis

divergências entre o plano e a estratégia, entre os objetivos declarados e os 

pretendidos. Em particular, a política interna da organização pode predominar sobre a 

boa prática do planejamento.  Ressalte-se também que no caso da empresa pesquisada, 

Petrobras S/A, o controlador é o Estado. Este fato talvez possa vir a contribuir ainda 

mais para possíveis divergências entre objetivos da política econômica de governo e os 

objetivos de cunho empresarial, tais como lucratividade, rentabilidade, produtividade, 

entre outros. Neste contexto é possível considerar que por vezes, investimentos são 

efetuados pela empresa mais por pressões políticas do que pela análise da viabilidade 

e/ou rentabilidade do negócio. 

Em outras palavras, planejar estrategicamente significa estabelecer objetivos 

qualitativos e quantitativos de longo prazo, bem como instrumentos de avaliação e 

acompanhamento entre o previsto e o realizável. Para que isto seja possível, a 

integração e sintonia dos níveis estratégico e operacional são importantes para um 

melhor resultado. HELMS (1980) apud ANTHONY e GOVINDARAJAN (1998) lista 

as características do modo estratégico, em contraponto ao modo operacional:

Quadro 2: Modos Estratégico e Operacional 

Modo Estratégico Modo Operacional
Orientado para longo prazo Orientado para curto prazo
Estável Flexível
Alinhado com os objetivos da empresa Alinhado com as necessidades 

operacionais
Responsável pelo progresso das atividades 
estratégicas

Responsável pelo lucro operacional

Articula o ponto de visa do crescimento Articula o ponto de vista do lucro
Fonte: HELMS (1980) apud ANTHONY e GOVINDARAJAN (1998)
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A implantação de um planejamento estratégico empresarial requer a adoção de 

algumas medidas preliminares para a sua correta condução e controle. WRIGHT et al 

(2003) apud CAMARGOS (2003) apresentam uma seqüência de procedimentos 

relativos a esta implantação.

 Figura 1: Procedimentos do planejamento estratégico

Análise de oportunidades e ameaças ou limitações que existam no ambiente externo à 

organização.

Análise dos pontos fortes e fracos do ambiente interno à organização

Definição da missão e dos objetivos gerais da organização

Formulação das estratégias de âmbito corporativo, unidades de negócios e funcional, 

que permitam à organização combinar seus pontos fortes e fracos com as 

oportunidades e ameaças do ambiente.

Implantação das estratégias

Controle estratégico visando assegurar o alcance dos objetivos organizacionais

Fonte: WRIGHT et al (2003) apud CAMARGOS et al (2003) 

COIMBRA (2002), por sua vez, comenta que o desenvolvimento dos sistemas de 

planejamento empresarial apresenta-se em quatro fases: planejamento financeiro –

foco nas funções e administração por controle orçamentário; planejamento de longo 

prazo – baseado em previsões, extrapolação de tendências, previsões aperfeiçoadas e 

análise dos “gaps”; planejamento estratégico – planejamento orientado externamente e 
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avaliação da competitividade de alternativas estratégicas; e administração estratégica –

pensamento estratégico disseminado, visão estratégica bem comunicada e forte cultura.

A utilização do planejamento estratégico como ferramenta de tomada de decisão é 

relativamente recente. Em pesquisa realizada pelo Kalchas Group em 1996 – Ranking 

Strategy – (CAVALCANTE 2001), com cerca de cem CEO de empresas de primeira 

linha nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, quando perguntados sobre suas prioridades, 

apenas quatorze afirmaram ser a estratégia. No topo da lista apareceram as questões 

legais ligadas ao meio ambiente, seguidas do gerenciamento das informações, 

tecnologia e novos produtos.

2.1 – Características e Tendências da Estratégia Empresarial

Tendo em vista a alta volatilidade dos cenários nos quais as grandes organizações 

atuam, uma adequada estratégia empresarial torna-se imprescindível. FAHEY e 

RANDALL (1999) ressaltam a importância do planejamento estratégico para a 

sobrevivência presente e futura das organizações ao considerar que a gestão estratégica 

é o nome do desafio mais importante, árduo e abrangente com que se defronta 

qualquer organização privada ou pública: de que maneira estabelecer as bases para o 

êxito de amanhã e ao mesmo tempo competir para vencer nos mercados de hoje.

Em linhas gerais, as organizações utilizam-se do modelo top-down na elaboração do 

planejamento estratégico, que consiste no processo estratégico de cima para baixo, 

começando pela missão, indo até a tomada de decisão. O quadro 3 apresenta uma 

seqüência de processos básicos na elaboração e acompanhamento do planejamento 

estratégico.
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Quadro 3: Processo Estratégico

Missão => Objetivos => Análise contextual => Elaboração da estratégia =>
Execução => Acompanhamento e controle => Tomada de decisão

Fonte: Própria

A missão representa a razão de ser da organização e aponta o caminho de longo prazo 

a ser trilhado de forma continuada, além de representar como a organização quer ser 

vista pela sociedade.

Os objetivos consistem na transformação da missão em objetivos concretos a serem 

buscados. Estes objetivos devem ser amplos, consistentes e alinhados com a missão e 

apresentados como desafios, porém esses desafios devem ser possíveis de serem 

realizados, bem como devem ser revistos periodicamente, principalmente quando 

ocorrem mudanças nos cenários adotados pela empresa, decorrentes das análises 

contextuais.

A análise contextual apresenta o estudo das limitações e potencialidades da 

organização. Envolve a análise do ambiente interno e externo. A análise do ambiente 

interno consiste em pontos dentro da própria organização, tais como: estrutura e 

comportamento organizacional, imagem, eficiência operacional, disponibilidade de 

recursos financeiros, entre outros. O ambiente externo pode ser dividido em duas 

grandes áreas: macro-ambiental e micro-ambiental. A primeira abrange aspectos 

políticos, tecnológicos, econômicos e sociais. A segunda refere-se ao segmento 

específico de atuação da organização. A elaboração da estratégia consiste em 

estabelecer de que forma a organização alcançará seus objetivos estratégicos, 

considerando todas estas variáveis internas e externas. 
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A execução relaciona-se em transformar a estratégia em ação. A estratégia deve ser 

traduzida para todos os setores da organização de modo que todos estejam cientes do 

que se espera de cada componente em todas as áreas funcionais.

O acompanhamento e controle consistem em verificar sistemática e comparativamente 

o planejado e o realizado, apontando as discrepâncias, os motivos e as possíveis 

soluções mais adequadas. Por fim tem-se a tomada de decisão que consiste em adotar 

medidas que possibilitem o direcionamento rumo ao determinado nos objetivos.

ALDAY (2000) estabelece o processo estratégico em etapas a partir da análise do 

cenário ao qual a organização está inserida, passando pela formulação de uma 

estratégia organizacional e finalizando com o controle estratégico (quadro 4). Note-se 

que mesmo não iniciando seu processo pela missão e os objetivos, o autor, cita na 

etapa 2 que há dois indicadores de direção para os quais uma organização é levada: a 

missão e os objetivos organizacionais. Essa afirmação está em consonância com 

modelo top-down apresentado no quadro 3.
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Quadro 4: Etapas do Planejamento Estratégico

Etapa 1 – Execução de uma análise do cenário

O processo estratégico tem início com a análise do ambiente, isto é, com o processo de 

monitorar o ambiente organizacional para identificar os riscos e as oportunidades 

presentes e futuras. Nesse contexto, o ambiente organizacional encerra todos os 

fatores, tanto internos como externos à organização, que podem influenciar o 

progresso obtido através da realização de objetivos da organização.

Etapa 2 – Estabelecimento de uma diretriz organizacional

A segunda etapa do processo é o estabelecimento da diretriz organizacional ou 

determinação da meta da organização. Há dois indicadores principais de direção para 

os quais uma organização é levada: a missão e os objetivos organizacionais. A missão 

organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão de sua existência. Os 

objetivos são as metas das organizações. Há outros dois indicadores de direção que, 

atualmente, as empresas estabelecem: a visão, que é o que as empresas aspiram  ser ou 

se tornar, e os valores, que expressam a filosofia que norteia a empresa e a que a 

diferencia das outras.

Etapa 3 – Formulação de uma estratégia organizacional

A terceira etapa do processo é a formulação da estratégia. Esta é definida como um 

curso de ação com vistas a garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular 

estratégias é projetar e selecionar estratégias que levem à realização dos objetivos 

organizacionais. O enfoque central está em como lidar satisfatoriamente com a 

concorrência. Assim que o ambiente tenha sido analisado e a diretriz organizacional 

estipulada, a administração é capaz de traçar cursos alternativos de ação em um 

esforço conhecido para assegurar o sucesso da organização.

Etapa 4 – Implementação da estratégia organizacional

Nesta quarta etapa colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas logicamente e que 

emergiram de etapas anteriores ao processo estratégico.

Etapa 5 – Controle estratégico 

O controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que se concentra 

na monitoração e avaliação do processo estratégico no sentido de melhora-lo e 

assegurar um funcionamento adequado.

Fonte: Adaptado de ALDAY (2000)
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Por sua vez, KAPLAN e NORTON (2000) listam na figura dois os princípios das 

organizações focadas na estratégia.

Figura 2: Princípios empresariais relacionados com a estratégia

Fonte: Adaptado de KAPLAN e NORTON (2000)

Para cada um dos princípios, os autores tecem os seguintes comentários:

Princípio 1: Traduzir a estratégia em termos operacionais

Este princípio visa a consideração dos ativos intangíveis através da elaboração de 

mapas de estratégia de forma a mensurar as relações de causa e efeito entre os ativos 

Estratégia

5) Mobilizar a Mudança por 
Meio da Liderança Executiva

4) Converter a Estratégia 
em Processo Contínuo

1) Traduzir a Estratégia 
em Termos Operacionais 

2) Alinhar a Organização à 
Estratégia

3) Transformar à 
Estratégia em tarefa de 
Todos
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intangíveis e os tangíveis. “Ao traduzir a estratégia na arquitetura lógica do mapa 

estratégico..., as organizações criam um ponto de referência comum e compreensível 

para todas as unidades e empregados.” (KAPLAN e NORTON 2000) 

Princípio 2: Alinhar a Organização à Estratégia

O ponto principal desse princípio é a necessidade da integração entre todas as 

estratégias individuais que devem ser conectadas e integradas de forma efetiva. Nesse 

sentido, os autores chamam a atenção sobre as possíveis dificuldades desta integração 

dada as especialidades funcionais existentes nas grandes organizações ressaltando que 

tradicionalmente, as organizações são projetadas em torno de especialidades 

funcionais, como finanças, fabricação, marketing, vendas, engenharia e compras. Cada 

função tem seu próprio corpo de conhecimento, linguagem e cultura. Daí surgem silos 

funcionais que se transformam em grandes obstáculos à implementação da estratégia, 

pois a maioria das organizações enfrenta grandes dificuldades de comunicação e 

coordenação entre essas funções especializadas.

Para contornar tais dificuldades, os autores sugerem que as unidades de negócios e as 

unidades de serviços compartilhados se conectem a estratégia por meio de temas e 

objetivos comuns.

Princípio 3: Transformar a estratégia em tarefa de todos

As organizações voltadas para a estratégia exigem que todos os empregados 

compreendam a estratégia e conduzam suas tarefas cotidianas de modo a contribuir 

para o êxito da estratégia.
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Princípio 4: Converter a estratégia em processo contínuo

A estratégia não pode ser algo pontual, deve ser contínua e constantemente analisada e, 

se for o caso, ajustada. Trata-se, pois, de um processo contínuo de melhoria e 

mensuração de resultados.

Princípio 5: Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva

Os altos executivos da organização são pessoas chaves no sucesso da estratégia. Se as 

pessoas do topo não atuarem como líderes vibrantes do processo, as mudanças não 

ocorrerão e a estratégia não será implementada.

Estes princípios listados pelos autores são os alicerces para a implementação do 

conceito de balanced scorecard (BSC) que será comentado no capítulo três.

Conforme o acima exposto depreende-se que o planejamento estratégico também passa 

pelo acompanhamento do desempenho econômico-financeiro da organização. Nesse 

sentido, ANTHONY e GOVIDARAJAN (1998) fazem um link entre planejamento 

estratégico e o desempenho empresarial, o qual é denominado de processo de controle 

gerencial e abrange desde os objetivos estratégicos até a avaliação de desempenho. A 

figura 3 reproduz esse processo.
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Figura 3: Processo de controle gerencial

Objetivos e Estratégias

Planejamento Estratégico

Orçamento

Desempenho dos Centros 
de Responsabilidade

Relatórios de 
Desempenho real versus

orçado

Desempenho 

Satisfatório?

Sim Não

Fonte: Adaptado de ANTHONY e GOVIDARAJAN (1998)

2.2 – Desempenho Empresarial

Toda grande organização com atuação em diversas áreas e com unidades de negócios 

espalhadas por todo mundo, precisa dispor de mecanismos que possibilitem o 

acompanhamento dessas atividades e unidades de negócios de forma objetiva, rápida e 

precisa, com intuito de fornecer aos tomadores de decisão da empresa, meios para a 

melhor condução dos negócios. 

Como método de avaliação de desempenho pode-se considerar o conjunto integrado de 

pessoas, processos produtivos, sistemas informacionais de apoio e procedimentos 

formais visando à identificação, mensuração, avaliação e feedback das diversas 

Regulamentos

Outras Informações
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atividades empresariais, de forma a permitir a análise do desempenho desde a 

organização como um todo, até as responsabilidades individuais.

As grandes organizações normalmente dispõem de sistemas formais e rigorosos de 

planejamento e controle, nos quais, para todas as unidades de negócios da organização 

são estabelecidos objetivos, sejam em relação direta ou indireta ao incremento das 

receitas, ou à redução de gastos. MINTZBERG (1995) distingue dois tipos de sistemas 

de planejamento e controle: um que enfoca a regulagem do desempenho global e outro 

que procura regular as ações específicas. O primeiro é denominado controle de 

desempenho, porque visa o monitoramento de resultados passados e impõe padrões de 

desempenho gerais por período de tempo, sem referências e ações específicas; o 

segundo é denominado planejamento para a ação, porque está orientado para o 

acompanhamento das atividades específicas que irão ocorrer, isto é, impõe decisões 

específicas e ações para serem levadas a efeito em um ponto específico do tempo. Na 

realidade, os dois tipos de planejamento e controle andam juntos. O primeiro avalia o 

todo e o segundo acompanha e corrige o específico.

Com relação ao sistema formal de controle ANTHONY e GOVIDARAJAN (1998) o 

classificam em dois tipos: (1) regulamentos e (2) sistema de controle gerencial. 

Regulamentos são instruções padronizadas, práticas, descrições de tarefas, 

procedimentos-padrão de operações, manuais e códigos de ética. Diferentemente do 

sistema de controle gerencial, os regulamentos têm características permanentes, não se 

modificando periodicamente como os primeiros. Em relação ao processo de controle 

gerencial, este se baseia nos objetivos e estratégias formais da organização e no seu 

acompanhamento.
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Um outro ponto importante a ser ressaltado é que a maioria dos modelos de avaliação 

de desempenho existentes tem seu foco principal na análise dos aspectos quantitativos. 

Ocorre que existem fatores qualitativos, tão ou mais importantes que os aspectos 

quantitativos. Nos últimos anos, contudo, tem surgido um crescente interesse na 

avaliação de resultados não financeiros com o mesmo grau de sofisticação dos 

indicadores financeiros.

OLIVEIRA et al. (2002), listaram algumas medidas de avaliação de desempenho não 

financeiras divididas em serviço ao cliente, desempenho de mercado, obtenção de 

resultados, inovação e envolvimento do funcionário, conforme quadro 5.

Quadro 5: Avaliação de desempenho sob a ótica não financeira

Serviço ao cliente

Moral e cultura corporativa;

Reconhecimento interno;

Educação e treinamento;

Rotatividade de pessoal;

Satisfação do empregado.

Desempenho de mercado

Pesquisa e desenvolvimento;

Capacidade tecnológica;

Desenvolvimento de novos produtos.

Atingimento de resultados

Atingimento estratégico;

Produtividade.

Inovação

Participação de mercado;

Crescimento de mercado;

Eficiência do marketing.

Envolvimento do funcionário

Qualidade do serviço;

Eficiência nas entregas/serviço ao cliente;

Satisfação do cliente.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al (2002)
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Em relação à avaliação de desempenho, MACEDO-SOARES et al (1999) destacam 

dois pontos importantes obtidos na pesquisa realizada no período de 1996 a 1998 em 

diversas organizações de grande porte. O primeiro é a inexistência de metodologias 

adequadas para a medição de desempenho, conforme percebido como fator restritivo 

por cerca de 55% das empresas entrevistadas e o outro ponto é que, apesar da 

declarada resistência a mudanças para uma nova cultura de medição de desempenho, a 

inclusão de indicadores com dimensões qualitativas, vem crescendo de forma 

relevante, saltando de 18% para 82% em três anos.

Para os objetivos dessa tese, a avaliação de desempenho passa por dois aspectos 

distintos: a avaliação de desempenho econômico-financeiro e o desempenho 

ambiental. Esse segundo será objeto de análise no capítulo 3 seguinte.

2.2.1 – Análise Financeira

A avaliação financeira das empresas começou a ser implementada de forma efetiva no 

século passado, com o surgimento das grandes corporações e a separação entre a figura 

dos proprietários e gestores. A necessidade de grandes financiamentos para aquisição 

de maquinário fez com que também os bancos começassem a exigir para a concessão 

destes financiamentos, as demonstrações contábeis para avaliação da “saúde 

financeira” da empresa pretendente ao empréstimo. Desde este período a avaliação 

financeira evoluiu e atualmente faz parte de qualquer tipo de avaliação de desempenho 

empresarial. Para SILVA (2001) a análise financeira de uma empresa consiste num 

exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre a mesma, bem como das 

condições endógenas e exógenas que a afetam financeiramente. Os dados financeiros 

disponíveis são basicamente as demonstrações contábeis (DC) publicadas, além de 
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outras informações financeiras disponibilizadas pela empresa ou ainda informações da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para as empresas de capital aberto. Como 

condições endógenas, o autor cita a estrutura organizacional, a capacidade de gerencial 

e o nível tecnológico da empresa. Em relação às condições exógenas, temos os fatores 

de ordem política e econômica, concorrência e fenômenos naturais, entre outros.

Em linhas gerais, pode-se classificar em três formas de avaliação de desempenho sob a 

ótica financeira: indicadores específicos, indicadores empresariais e modelos 

integrados de avaliação financeira, que são apresentados a seguir.

a) Indicadores Específicos

Na análise das DC, SILVA (2001) comenta que o seu intuito é o de compreender 

diversos aspectos da situação econômica e financeira da empresa como, por exemplo: 

(1) a capacidade de pagamento da empresa mediante a geração de caixa; (2) 

capacidade de remunerar os investidores gerando lucro em níveis compatíveis com 

suas expectativas; (3) nível de endividamento, motivo e qualidade do endividamento; 

(4) políticas operacionais e seus impactos na necessidade de capital de giro da empresa 

e (5) impacto das decisões estratégicas relacionadas a investimentos e financiamentos.

Para MARQUES (2002) os indicadores específicos, denominados pelo autor de 

indicadores convencionais de medição de desempenho, classificam-se em (a) análise 

horizontal (AH); (b) análise vertical (AV) e (c) análise de quocientes.
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Análise Horizontal e Vertical

A análise horizontal (AH) consiste em comparar a evolução das contas patrimoniais e 

de resultado ao longo de determinado período e pressupõe uma série histórica de dados 

que inicia com um índice-base de referência. A análise vertical (AV), por sua vez, 

consiste em atribuir a um grupo de contas o percentual de 100%, para, a partir dessa 

informação, extrair a participação relativa de cada item que o integra.

As análises horizontal e vertical proporcionam uma relevante contribuição no 

entendimento da composição dos ativos e passivos da empresa, bem como as suas 

tendências. Em linhas gerais essas análises são indicadores de possíveis problemas, 

que quando relevantes, devem ter especial atenção por parte do responsável pela 

análise, com a aplicação de outros procedimentos como, por exemplo, a análise dos 

índices, para melhor entendimento dos motivos das variações ocorridas. No quadro 

seis abaixo é apresentado um exemplo hipotético de um balanço patrimonial onde são 

exemplificados e explicados a análise das variações verticais e horizontais.
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Exemplos de análise horizontal e vertical estão evidenciados no quadro abaixo.

Quadro 6: Exemplo Simplificado de Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Ano 1 AV Ano 0 AV AH

Circulante

Disponível 55.198 5% 57.475 7,4% -4,0%

Clientes 204.881 19% 229.089 29,6% -10,6%

Estoques 439.275 41% 262.500 33,9% 67,3%

Total Circulante 699.354 65% 549.064 70,8% 27,4%

Realizável à Longo Prazo 26.271 2% 25.005 3,2% 5,1%

Permanente

Investimento 30.378 3% 50.585 6,5% -39,9%

Imobilizado 290.302 27% 141.852 18,3% 104,7%

Diferido 29.161 3% 8.515 1,1% 242,5%

Total Permanente 349.841 33% 200.952 25,9% 74,1%

Total Ativo 1.075.466 100% 775.021 100% 38,8%

Passivo e Patrimônio 
Líquido Ano 1 AV Ano 0 AV AH

Circulante

    Fornecedores 132.520 12,3% 72.170 9,3% 83,6%

    Empréstimos 272.152 25,3% 188.379 24,3% 44,5%

    Provisão p/ IR 33.126 3,1% 6.248 0,8% 430,2%

Dividendos a pagar 79.832 7,4% 55.264 7,1% 44,5%

Total Circulante 517.630 48,1% 322.061 41,6% 60,7%

Exigível à Longo Prazo

Financiamentos 2.906 0,3% 33.461 4,3% -91,3%

Contas a Pagar 1.818 0,2% 3.120 0,4% -41,7%

Total ELP 4.724 0,4% 36.581 4,7% -87,1%

Patrimônio Líquido

    Capital Realizado 304.480 28,3% 228.360 29,5% 33,3%

Reserva de Capital 18.763 1,7% 14.549 1,9% 29,0%
    Reserva de Lucro e 
Lucros Acumulados 229.869 21,4% 173.470 22,4% 32,5%

Total PL 553.112 51,4% 416.379 53,7% 32,8%

Total do Passivo 1.075.466 100% 775.021 100,0% 38,8%
Fonte: Própria
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Note-se que, por exemplo, no ano 1 a conta fornecedores representava 12,3% (AV) do 

total do passivo (132.520 / 1.075.466) e que de ano 0 para ano 1, houve uma variação 

positiva de 83,6% (AH) {(132.520/72.170) – 1} nessa conta. Daí por diante é possível 

identificar as variações anormais e investiga-las de forma pormenorizada.

Análise de Quocientes Financeiros

SILVA (2001) define os quocientes financeiros, também denominados de indicadores 

financeiros, como sendo as relações entre contas ou grupos de contas das 

demonstrações financeiras/contábeis, que têm por objetivo fornecer-nos informações 

que não são fáceis de serem visualizadas de forma direta nas demonstrações 

financeiras/contábeis.

Uma questão relevante a ser ressaltada baseia-se na quantidade de índices utilizados na 

avaliação de desempenho. Uma quantidade muito grande de índices não significa, 

necessariamente, uma melhor qualidade na análise. Neste sentido, é importante sempre 

observar uma quantidade adequada de índices que sejam suficientes para uma análise 

eficaz, dentro da ótica que o analista quer enfatizar. 

Com relação à análise de quocientes, MARQUES (2002) classifica em quatro 

categorias de acordo com seus respectivos escopos de análise: (a) quocientes de 

liquidez e solvência; (b) de estrutura e endividamento; (c) de atividade; (d) de 

rentabilidade e lucratividade. O quociente de atividade não será analisado tendo em 

vista sua pouca relevância dentro do escopo da pesquisa.
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Quocientes de Liquidez e Solvência

De maneira geral, esses quocientes procuram relacionar a capacidade da organização 

em honrar compromissos financeiros, através da comparação entre os bens e 

obrigações. Basicamente são três os indicadores de liquidez e solvência: (1) Liquidez 

geral; (2) Liquidez corrente e (3) Liquidez seca conforme quadro abaixo.

Quadro 7: Índices de Liquidez e Solvência

Índices Fórmula Significado

Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
Passivo Circulante + realizável a longo prazo

Quanto a empresa possui de Ativo 
Circulante e Realizável a longo 
prazo para cada R$ 1 de dívida total

Liquidez corrente Ativo Circulante
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui de 
recursos para cada R$ 1 para cada 
real de obrigação no curto prazo

Liquidez seca Ativo Circulante – Estoques
Passivo Circulante

Quanto à empresa possui de 
liquidez mais imediata para cada 
real de obrigações no curto prazo

Fonte: Adaptado de MATARAZZO (1998)

Estrutura e Endividamento

Este grupo de quocientes tem como objetivo medir a composição de financiamento da 

organização. No quadro 8 são detalhados os principais índices de endividamento.

Quadro 8: Índices de Estrutura de Endividamento

Índices Fórmula Significado

Relação entre capital de 
terceiros e próprio

Capital de terceiros
Patrimônio líquido

Quanto a empresa possui de capital 
oneroso de terceiros em relação ao capital 
próprio. 

Relação entre exigível de 
curto prazo e longo prazo

Passivo Circulante
Capital de terceiros

Quanto a empresa possui de obrigações de 
curto prazo para cada R$ 1 de obrigações 
totais.

Imobilização do capital 
próprio

Ativo Imobilizado
Patrimônio Líquido

Quanto a empresa possui de  ativo 
imobilizado para cada um real financiado 
por capital próprio

Fonte: Adaptado de MATARAZZO (1998)
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Rentabilidade e lucratividade

Estes quocientes de rentabilidade relacionam os resultados da empresa no período e as 

contas patrimoniais. Visam, normalmente, evidenciar a relação entre o resultado obtido 

e o investimento efetuado em igual período. São denominados também de taxa de 

retorno. Em relação à lucratividade, relacionam o lucro com os componentes que 

compuseram a sua constituição. No quadro abaixo são listados maiores detalhes desses 

quocientes.

Quadro 9: Índices de Rentabilidade

Índices 

Rentabilidade

Fórmula Significado

Retorno sobre Ativo 
Total (ROA)

Lucro (Prejuízo) Líquido
Ativo Total Médio

 O ativo total médio corresponde a média 
de dois exercícios consecutivos que 
geraram o resultado. 

Quanto a empresa gerou de 
lucro líquido para cada R$1 
investido na empresa. 

Retorno sobre Ativo 
Operacional (ROI)

Resultado Operacional Líquido
Ativo Operacional Médio

 O resultado operacional líquido seria 
constituído do resultado líquido 
estornado os resultados financeiros, 
equivalência patrimonial e dividendos. 

 O ativo operacional médio corresponde 
ao ativo total deduzido da conta 
investimentos, disponibilidades, valores 
de sociedades ligadas, entre outros não 
vinculados às atividades fins da 
empresa.

Qual relação entre o que a 
empresa investiu na parte 
operacional e o que gerou de 
lucro líquido também 
operacional. 

Lajir sobre ativo Lucro Antes de Juros e Impostos (lajir)
Ativo Operacional Médio

 O Lajir não abrange os resultados 
financeiros nem eventualmente outros 
não ligados às operações da empresa.

Qual relação entre o que a 
empresa investiu na parte 
operacional e o que gerou de 
lucro desconsiderando as 
despesas financeiras (juros) e 
impostos contabilizados.

Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido 
(ROE)

Lucro (Prejuízo) Líquido
Patrimônio Líquido Médio

Mede a taxa de retorno dos 
acionistas ou sócios. Um 
resultado de, por exemplo, 1,5, 
significa que os acionistas 
tiverem um retorno de 50% no 
período. 

Fonte: Adaptado de MARQUES (2002)
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b) Indicadores Empresariais

A avaliação de desempenho a nível empresarial, desde muito tempo é utilizada para 

medir objetivos específicos, de acordo com os interesses e objetivos de cada 

stakeholders.

São objetivos de avaliação empresarial, entre outros: viabilidade de negócios, 

aquisição de empresas, concessão de bônus financeiros ou punições a executivos, 

viabilidade de produção/serviços. 

Ressalte-se ainda que, como a avaliação de desempenho empresarial tem como 

principal característica à análise do desempenho passado, bem como a sua perspectiva 

de desempenho futuro, há de ser considerado nestas projeções, o envolvimento de 

algum grau de julgamento e, portanto, subjetividade por parte do analista (MARQUES 

2002).

Quadro 10: Índices Empresariais
Índices Fórmula Significado

Valor Patrimonial da 
Ação (VPA)

VPA = PL / N
PL = Patrimônio Líquido
N = Quantidade Média de Ações 

Quanto vale cada ação em relação ao 
capital próprio da empresa.

Valor de Mercado da 
Ação (VMA)

VMA = P x N
P = Cotação da ação no mercado
N =  Quantidade Média de Ações

Quanto vale a empresa em relação ao 
mercado.

Lucro por Ação 
(LPA)

LPA = LL / N
LL = Lucro Líquido
N =  Quantidade Média de Ações

Qual o lucro unitário das ações  

Lajida1 por Ação Lajida = Lajir2 + despesas com 
depreciação, amortização e exaustão /  N

O mesmo que o anterior só que com 
um enfoque mais operacional.

Taxa de Dividendos Tx = Dividendos declarados / Cotação 
média ao final do ano

Uma taxa de dividendos de 0,05, por 
exemplo, significa que o investimento 
realizado na compra de um título da 
empresa rendeu ao investidor 5% 
brutos, ou seja, em 20 anos o 
investimento será recuperado.

Fonte: Adaptado de MARQUES (2002)
                                                
1 Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
2 Lucro antes dos juros e impostos 



34

c) Modelos Integrados de Avaliação Financeira 

Diversos são os modelos de avaliação financeira existentes. Dentre esses são 

destacados os seguintes que melhor se adequam aos objetivos dessa Tese:

 Abordagem Fleuriet-Kehdy-Blanc, voltada para análise dinâmica do capital 

de giro;

 Abordagem Copeland-Koller-Murrin, dirigida à determinação e criação do 

valor da empresa;

 Abordagem de Stewart, voltada para a criação do valor da empresa

Abordagem Fleuriet-Kehdy-Blanc

Esse modelo tem como objetivo principal avaliar a situação financeira da empresa de 

curto prazo, bem como a sua capacidade de melhor gestão do capital de giro líquido. 

MARQUES (2002) comenta que outro mérito desse modelo é o de possibilitar o 

monitoramento operacional e nível de risco do negócio. A aplicação da abordagem 

Fleuriet demanda inicialmente na reorganização do balanço patrimonial. Nessa fase 

são re-agrupadas as contas em ativo circulante, sub-dividido em  ativo operacional ou 

ativo circulante cíclico (ACC) e ativo circulante financeiro (ACF). 

O passivo circulante, por sua vez divide-se em passivo circulante cíclico (PCC) e 

passivo circulante oneroso (PCO). As demais contas são classificadas em ativo não 

circulante (AnC) e passivo não circulante (PnC).



35

Quadro 11: Reclassificação do balanço

Ativo Circulante (AC) Ativo Circulante Cíclico (ACC)

Ativo Circulante Financeiro (ACF)

Ativo não circulante (AnC)

Passivo Circulante (PC) Passivo Circulante Cíclico (PCC)

Passivo Circulante Oneroso (PCO)

Passivo não circulante (PnC)

Fonte: Adaptado de MARQUES (2002)

O ACC e o PCC referem-se às contas com relação diretamente proporcional ao nível 

de vendas. Por exemplo, com o aumento das vendas, a organização precisará aumentar 

as aquisições de matéria-prima aos seus fornecedores, tendo como conseqüência um 

aumento nos estoques. Como exemplos de ACC, temos clientes e estoques. Como 

exemplos de PCC, temos as contas de fornecedores e salários e encargos a pagar.

O ACF, também denominado de contas erráticas, deriva de decisões administrativas 

acerca das estruturas de investimento e financiamento. Compõe-se das 

disponibilidades, créditos não decorrentes de operações contínuas da organização, 

juros e dividendos a receber, empréstimos, etc.

Outros itens importantes do modelo em questão são o investimento operacional em 

giro (IOG) que representa a diferença entre o ACC e o PCC e o saldo de tesouraria (T) 

que é composto da diferença entre o CCL e o IOG e representa quanto de recursos 

onerosos de curto prazo foi utilizado no financiamento do IOG. (MARQUES 2002)
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Com base nos dados do balanço patrimonial apresentado no quadro 6, para o período 

de X6, teríamos:

AC:
Disponível - $  55.198
Clientes - $ 204.881
Estoques - $ 439.275 699.354

PC:
Fornecedores - $ 132.520
Empréstimos - $ 272.152
Provisão p/ IR - $   33.126
Dividendos a pagar - $   79.832 517.630

ACC:
Clientes - $ 204.881
Estoques - $ 439.275  644.156

ACF:
Disponibilidade - $ 55.198

PCC:
Fornecedores - $ 132.520

PCO
Empréstimos - $ 272.152
Provisão / IR - $   33.126
Dividendos a pagar - $   79.832 385.110

Capital Circulante Líquido (CCL):
AC – PC => 699.354 – 517.630 = $ 181.724

Investimento Operacional em Giro (IOG):
ACC – PCC => 644.881 – 132.520 = $ 512.361

Saldo de tesouraria (T): 

CCL – IOG => 181.724 – 512.361 => (330.637)

Neste exemplo hipotético, verifica-se que a organização analisada encontra-se em 

dificuldades, uma vez que o CCL não cresceu na mesma proporção do IOG, apontando 

para problemas de financiamento. A visualização da situação das organizações com a 

utilização desse modelo pode ser resumida conforme o quadro 12 a seguir.
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Quadro 12: Avaliação Integrada 

Situações CCL IOG T Situação

I Positivo Negativo Positivo Excelente

II Positivo Positivo Positivo Sólida

III Positivo Positivo Negativo Insatisfatória

IV Negativo Positivo Negativo Péssima

V Negativo Negativo Negativo Ruim

VI Negativo Negativo Positivo Arriscada

Fonte: Adaptado de MARQUES (2002)

Abordagem Copeland-Koller-Murrin

Este modelo apresenta-se com suporte em três medidas de avaliação de desempenho 

principais, genericamente denominadas de direcionadores de valor: (a) retornos sobre 

investimentos; (b) fluxo de caixa livre e (c) lucro econômico.

Retorno sobre investimentos

Essa medida de avaliação divide-se em dois indicadores. O primeiro a ser utilizado 

pelo modelo denomina-se retorno sobre o capital operacional investido (RCI) e 

consiste na relação entre o capital investido e o lucro operacional ajustado dos 

impostos:

RCI = Lucro operacional / Capital operacional investido
Onde: 

 Lucro operacional = Lucro desconsiderando os resultados líquidos financeiros, 

de investimentos e não operacionais, bem como os impostos.

 Capital operacional investido = montante de recursos financeiros investidos na 

atividade operacional. Pode ser calculado da seguinte forma:
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o Capital operacional investido = Patrimônio Líquido (+) Imposto de 

renda (IR) e Contribuição sobre o lucro líquido (CSLL) (+) Dívidas 

com ônus de juros 

MARQUES (2002) ressalta que o capital operacional também pode ser calculado pela 

diferença entre os ativos e passivos de curto prazo de natureza operacional.

O segundo indicador utilizado é o retorno sobre o patrimônio líquido. MARQUES 

(2002) comenta também que essa taxa de retorno abrange dois componentes: o 

primeiro diz respeito à taxa de retorno do capital investido que seria obtida caso a 

empresa não se financiasse com fontes onerosas de terceiros. O segundo refere-se a 

contribuição proporcionada pelo emprego de capitais onerosos de terceiros, e envolve 

decisões sobre estrutura de financiamento. A fórmula de cálculo do retorno sobre o 

patrimônio líquido (RPL), segundo o modelo poderia ser a seguinte: 

RPL = RCI (+) [(RCI – CPO) x (PO / PL)]

Onde:

 RCI = Retorno sobre Capital Investido;

 CPO = Custo do Passivo Oneroso (DFL / PO);

o DFL = Despesas Financeiras Líquidas, descontadas dos efeitos fiscais;

o PO = Passivo Oneroso.

Fluxo de Caixa Livre

O fluxo de caixa livre (FCL) significa o fluxo de caixa operacional, descontados os 

impostos. Em outras palavras, o lucro operacional antes dos impostos, menos os 

investimentos líquidos. Sua fórmula seria:

FCL = Lucro Operacional – Investimento Líquido
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Onde:

 Lucro operacional = Lucro desconsiderando os resultados líquidos financeiros, 

de investimentos e não operacionais, bem como os impostos.

 Investimento Líquido =     (Capital de giro operacional líquido + Investimentos 

de capital + Outros ativos líquidos operacionais)

Lucro Econômico

Este indicador demonstra o valor econômico criado pela empresa dentro de um 

determinado período de tempo. Sua fórmula apresenta-se da seguinte maneira:

LE = Capital Investido x (Retorno sobre capital investido – custo médio ponderado do 

capital) 

ou

LE = Lucro operacional – (capital investido x custo médio ponderado do capital)

Um ponto forte deste direcionador é que ele pondera os aspectos de tamanho do 

negócio (volume de lucros) e seus retornos (magnitude relativa). Por exemplo, 

instituições que não gerem um excedente de seus retornos sobre seus custos de capital 

não criam valor econômico a seus acionistas.

Abordagem de Stewart

Esta abordagem é semelhante a anterior no que diz respeito aos conceitos de retorno 

sobre investimentos, diferindo, entretanto, nos conceitos de capital operacional 

investido, o qual apresenta notações distintas. O seu primeiro indicador denomina-se 

EVA (Economic Value Added). Este indicador consiste em comparar o retorno de um 

investimento operacional contra um retorno no mercado financeiro. Conforme 
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MARQUES (2002), um aumento no EVA significa um aumento na eficiência 

operacional. Em outras palavras, esse indicador aumenta quando:

(a) a taxa de retorno ganha sobre a base de capital existente melhora, isto é, mais 

lucros operacionais são gerados sem a obtenção de qualquer recurso adicional 

ao negócio, como por exemplo, uma nova máquina;

(b) o capital adicional é investido em projetos que retornam mais do que o custo 

em se obter o novo capital;

(c) o capital é liquidado, ou investimento adicional é contido, de operações abaixo 

do padrão, nos quais retornos inadequados estavam sendo, ou seriam ganhos.

A fórmula de cálculo do EVA poderia ser a seguinte:

EVA = (r – c) x capital

Onde:

r – percentual de retorno do capital operacional investido 

c – percentual de retorno do mercado financeiro

Se por exemplo, o retorno operacional sobre um investimento de $200 fosse 10% e o 

ganho em outra atividade não operacional fosse de 5%, o EVA teria o valor de $10 

[(10%-5%) x $200].

Um segundo indicador importante na avaliação da empresa é o MVA (Market Value 

Added) que representa quanto o mercado atribui à organização acima do montante de 

seu investimento de capital. Conforme MARQUES (2002), tanto o EVA quanto o 

MVA expressam medidas absolutas. Nesse sentido, sua principal deficiência refere-se 

ao aspecto da comparação de desempenho de companhias em razão de diferenças entre 

seus portes. O valor do MVA pode ser obtido conforme o quadro 13 abaixo.
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Quadro 13: Cálculo do MVA

Valor de mercado das ações 175.000

Capital investido (122.320)

MVA 52.680

Fonte: Adaptado de MARQUES (2002)

Comparando as abordagens vistas anteriormente ter-se-ia:

Quadro 14: Comparativo entre as Abordagens

Abordagens Características

Fleuriet-Kehdy-Blanc Análise de desempenho com foco no curto prazo

Copeland-Koller-Murrin Análise de desempenho com foco na organização ou 

departamento

Stewart Análise de desempenho com foco no valor de mercado 

da organização

Fonte: Própria

SILVA (2001) chama a atenção para o fato de que a análise financeira não pode ser 

limitada apenas aos indicadores de natureza financeira, pois há uma série de fatores 

que, mesmo não podendo ser chamados de financeiros, causam impacto na saúde 

financeira da empresa. O autor cita as seguintes questões, entre outras, que devem ser 

elucidadas para que a análise seja feita a contento:

 Qual o ramo de atividade da empresa?

 Quem são os proprietários?

 Quem são os administradores?

 Quais os planos de investimentos?
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 Quem são seus principais clientes, fornecedores e concorrentes?

 Que padrão de tecnologia apresenta?

Cabe ressaltar que não há um padrão de análise único. De forma geral, cada análise vai 

depender dos principais objetivos e interesses do usuário. Ou seja, cada stakeholder

pode ter um interesse específico na sua análise, e para tanto buscará um tipo de análise 

que mais convenha aos seus objetivos. Um banco, por exemplo, que emprestou 

dinheiro à empresa tem como interesse principal a sua liquidez e capacidade de 

pagamento do seu cliente. O investidor tem maior interesse no retorno sobre o seu 

investimento, dentro de um nível razoável de segurança, e assim por diante.
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CAPÍTULO 3

As Empresas e a Gestão Ambiental

No capítulo anterior analisou-se os principais aspectos inerentes ao planejamento 

estratégico e o desempenho econômico-financeiro nas empresas. Fechando a revisão 

de literatura nesse capítulo será apresentado um arcabouço teórico referente à 

discussão envolvendo a relação das empresas e a gestão ambiental. Nesse sentido 

buscou-se apresentar uma revisão de literatura que compreendesse os principais 

aspectos da gestão ambiental envolvendo grandes corporações.

3.1 – Estratégia Empresarial e o Meio Ambiente

Embora as questões relacionadas ao meio ambiente tenham sido o centro de muitas das 

discussões atuais no mundo, ainda é possível constatar que há um longo caminho a 

percorrer na relação entre a integração da gestão ambiental e o planejamento

estratégico. Algumas pesquisas da década passada identificaram a existência de 

influência das questões ambientais sobre o planejamento estratégico das empresas 

(AHMED et al., 1998; AZZONE et al., 1997; GHOBADIAN et al., 1995). Entretanto, 

cerca de dez anos depois, em pesquisa realizada no Reino Unido, constatou-se a 

existência ainda de um certo distanciamento entre a gestão ambiental e o planejamento 

estratégico do negócio. Esse distanciamento é mais significativo do que a distância 

entre a formulação da gestão ambiental a sua implementação. Porém ressalte-se uma 

tendência constante na redução desse distanciamento (FAULKNER et al 2005). No 
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caso de empresas norte-americanas verificou-se que as indústrias de alto risco 

ambiental apresentam uma maior integração dos assuntos ambientais nas ações 

estratégicas do que os demais segmentos de menor risco. (BANERJEE 2001).

Para CORAL et al (2003) o tratamento das questões ambientais e sociais como 

estratégicas, traz para a empresa vantagens na identificação de novas oportunidades de 

negócios, através da utilização de sua performance ambiental como fonte de vantagem 

competitiva, auxiliando a empresa a adquirir uma postura mais pró-ativa. A partir de 

uma análise mais detalhada do impacto da empresa sobre o desenvolvimento 

sustentável, é que opções poderão ser feitas no sentido de reduzir riscos e maximizar 

resultados. O fato é que, para muitas empresas, o meio ambiente natural e os 

problemas sociais continuam sendo tratados como externalidades ou ameaças. Os 

mesmos autores apresentam uma diferenciação entre competitividade e 

sustentabilidade.

Quadro 15: Competitividade “versus” Sustentabilidade

Competitividade Sustentabilidade
Baseada em fatores econômicos e 
operacionais

Baseada em fatores econômicos, sociais e 
ecológicos

Visão de mundo restrita – empresa contra 
as forças competitivas

Visão de mundo mais ampla – parcerias 
para obter vantagens competitivas

Legislação ambiental = aumento dos 
custos de produção 

Legislação ambiental = promoção da 
inovação

Uso de tecnologias de produção 
tradicionais

Uso de tecnologias limpas de produção

Questões do meio ambiente natural 
geralmente vistas como ameaças

Questões de meio ambiente natural 
geralmente vistas como novas 
oportunidades

Foco na redução de custos e eficiência 
operacional

Foco na inovação

Individualista Cooperação
Fonte: CORAL et al (2003)
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Por sua vez, outras pesquisas (ARAGON-CORREA, 1998; SHARMA, 1999; 

MARTINELLI e COTRIN, 1999) indicam uma crescente relação entre a adoção de 

estratégias ambientais proativas e o aumento da competitividade de mercado das 

empresas. Esse aumento da importância da gestão ambiental começou a ser “imposta” 

para as empresas, principalmente no caso das industriais, através da crescente 

conscientização e exigências da sociedade por mecanismos de proteção ambiental, 

bem como, em alguns casos, pelos próprios fornecedores e clientes. Essa preocupação 

tem refletido nas decisões estratégicas e nos resultados econômicos das empresas. 

Nesse sentido, as estratégias implementadas de gestão ambiental e responsabilidade 

social nas atividades do ramo de petróleo têm acarretado diversas conseqüências 

conforme o quadro abaixo.

Quadro 16: Estratégias de implantação da gestão ambiental e responsabilidade social

a) Redução do uso de energia por quantidade de produto fabricado;
b) Redução do uso, recuperação ou reciclagem de água por quantidade de produto 
fabricado;
c) Mudança na composição, desenho e embalagem do produto para tornar seu uso 
menos danoso à saúde humana e ao meio ambiente;
d) Controle, recuperação ou reciclagem das descargas líquidas da atividade industrial;
e) Controle ou recuperação de gases e emissões gasosas geradas pelas atividades 
industriais;
f) Disposição adequada de resíduos sólidos e de lixo industrial;
g) Reciclagem de sucatas, resíduos ou refugos;
h) Mudanças nos procedimentos de estocagem, transporte, manuseio, logística dos 
produtos e materiais perigosos;
i) Expansão dos investimentos em controle ambiental;
j) Desenvolvimento/aperfeiçoamento de sistemas de auditoria ambiental;
k) Habilitação da organização para rotulagem ambiental;
l) Projetos sociais em meio ambiente;
m) Projetos sociais em educação;
n) Projetos sociais em cultura;
o) Imagem ambiental da empresa para fins de marketing.
Fonte: Adaptado de TACHIZAWA (2002)
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TACHIZAWA (2002) ressalta ainda que os resultados econômicos passam a depender 

cada vez mais de decisões empresariais que levem em conta os seguintes pontos:

(a) não há conflito entre lucratividade e a questão ambiental; 

(b) o movimento ambientalista cresce em escala mundial; 

(c) clientes e comunidade em geral passam a valorizar cada vez mais a proteção do 

meio ambiente; 

(d) a demanda e, portanto, o faturamento das empresas passa a sofrer cada vez mais 

pressões e a depender diretamente do comportamento de consumidores que enfatizarão 

suas preferências para produtos e organizações ecologicamente corretos.

Nesse contexto, a variável ambiental passou a ser considerada com um pouco mais de 

ênfase na elaboração do planejamento estratégico no Brasil, notadamente a partir dos 

anos oitenta com a publicação da lei 6.938/81, que criou diversos órgãos de controle 

ambiental em várias esferas de governo. É certo que as preocupações com o meio 

ambiente por parte das organizações inicialmente eram decorrentes apenas pelo temor 

das multas, uma atitude eminentemente reativa. Com o passar do tempo, algumas 

organizações foram percebendo que, ao invés de custos, os investimentos em meio 

ambiente poderiam se tornar um diferencial importante tanto para a imagem da 

organização, quanto na redução de custos, além da possibilidade de melhores taxas na 

captação de recursos, contratação empréstimos e seguros, entre outras vantagens.

Segundo GEE (2001), desde o início dos anos noventa, há um crescente interesse das 

empresas nas informações de cunho ambiental, inclusive levando as Big Five de 

auditoria e consultoria, a fortes investimentos em departamentos voltados para a 

estratégia ambiental, bem como no desenvolvimento de serviços aplicáveis à área de 

desenvolvimento sustentável. Nesse período há uma tendência na substituição da visão 
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de que os investimentos ambientais decorrentes ou não de imposições legais, eram 

apenas mais um complicador na competitividade das organizações, em função dos seus 

possíveis reflexos no aumento dos custos e conseqüentemente dos preços. PORTER e 

LINDE (1995) comentam que não existe incompatibilidade entre a preservação 

ambiental, via imposições de cunho legal, e a competitividade, afirmando que 

inclusive podem ser complementares. A implantação de uma política de preservação 

ambiental adequada implica na reestruturação do processo produtivo, através da busca 

de inovações constantes acarretando, na maioria dos casos, uma maior eficiência / 

eficácia no uso dos insumos no processo produtivo (energia, mão-de-obra e matéria-

prima), ocasionando uma economia de custos relevante em um primeiro momento e 

melhorando a relação custo / benefício em relação aos investimentos no meio 

ambiente. Tais fatores, em conjunto, possibilitam um significativo aumento da 

produtividade e, portanto, da competitividade, bem como efeitos benéficos na imagem 

da empresa perante a sociedade e mais especificamente aos seus consumidores, que 

podem, em última análise, estimular um aumento de vendas.

O banco mundial utilizando a base de dados do Industrial Pollution Projection System

(IPPS), apresenta o segmento petroquímico como de alto potencial poluidor para 

diversos tipos diferentes de poluentes. Os parâmetros considerados pelo IPPS para 

medição do potencial poluidor foram o dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

nitrogênio (NO2), monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis (COV), 

particulados finos e particulados totais (YOUNG 2001). O quadro abaixo exemplifica 

os principais gases poluentes emitidos pelo segmento petroquímico entre outros.
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Quadro 17: Poluentes decorrentes da atividade petrolífera e outros

Poluente Setores Industriais

SO2 Metalurgia de não ferrosos; Refino de petróleo e Indústria petroquímica;

NO2 Refino de petróleo, Indústria petroquímica e siderurgia;

CO

COV

Refino de petróleo, Indústria petroquímica, siderurgia e químicos diversos;

Fonte: Adaptado de YOUNG (2001)

A questão do meio ambiente para as grandes organizações, principalmente naqueles 

setores tradicionalmente de alto risco como o de petróleo e gás, tem se tornado cada 

vez mais importante tanto na contribuição para a redução de custos, quanto e, 

principalmente, na melhoria da imagem institucional perante a sociedade (SHARMA 

et al 1999; MILES e COVIN, 2000; TOMS, 2001).

A preocupação com a imagem institucional das grandes organizações tem feito com 

que essas empresas mantenham gastos expressivos com patrocínios, propagandas e 

ainda parcerias com organizações não governamentais (ONG) com intuito de melhorar 

a sua imagem e legitimidade perante a sociedade em função da credibilidade dessas 

organizações (YAZIJI 2004).

DONAIRE (1999) ressalta que a excelência ambiental quando não atingida pode ser 

capaz de ser ruinosa e irrecuperável e quando alcançada e bem explorada, é passível de 

se converter em oportunidades de novos ganhos e crescimento econômico. Um outro 

ponto levantado pelo autor, diz respeito a organizações onde ocorreram acidentes 

ambientais. Nessas empresas, o setor de meio ambiente costuma apresentar-se com um 

nível de autoridade funcional muito alto.
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No quadro 18 são evidenciados os principais motivos que levam as empresas a se 

preocuparem e investirem nas questões relacionadas ao meio ambiente. Note-se que a 

imagem institucional apresenta-se com maior destaque. Interessante perceber ainda 

que a motivação para os investimentos ambientais, além da melhoria da imagem, passa 

também pela melhoria no desempenho com o mesmo grau de importância da 

imposição legal. Esse fato talvez indique que uma maior imposição legal não seja 

excludente da melhoria no desempenho das empresas, ratificando o ponto de vista 

explicitado por PORTER e LINDE (1995).

Quadro 18: Principais fatores motivadores de investimentos em meio ambiente

Fatores Motivadores de 

investimentos em Meio Ambiente

Moderado ou 

Importante (%)

Muito 

Importante (%)

Melhoria da Imagem Institucional

Imposição Legal

Certificação Ambiental

Melhoria do Desempenho

Competitividade

Redução de Custos

46

44

34

44

39

33

45

43

40

32

28

16

Fonte: Adaptado de REAL (1999)

Por sua vez, TACHIZAWA (2002) comenta que a inclusão da gestão ambiental como 

componente do planejamento estratégico, influenciando as tomadas de decisões no 

longo prazo em organizações de grande porte, tais como Xerox, Toyota, Carterpillar, 

Dow Química, entre outras, tem se tornado crescente e constante.  DONAIRE (1999) 

chama a atenção ainda para a integração das questões ambientais no planejamento 

estratégico, ressaltando que o planejamento estratégico deverá avaliar o ambiente 

externo procurando identificar, no que diz respeito às questões ecológicas, as 
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oportunidades e riscos existentes na legislação ambiental, no nível de consciência dos 

consumidores e da sociedade como um todo, no que está sendo feito pela indústria a 

que a empresa pertence, no comportamento dos concorrentes e no avanço da 

tecnologia neste campo.

O autor também comenta a importância da variável ecológica no planejamento 

estratégico, afirmando que quanto maior o potencial poluidor da organização, maior 

será a sua importância. 

Com relação à imagem das grandes organizações, notadamente nas atividades de alto 

risco, estas são influenciadas em função da forma pela qual a sociedade percebe sua 

atuação em relação ao meio ambiente. Esse fato é tão verdade, que na maioria das 

organizações mundiais com atividades de alto risco de acidentes ambientais, há um 

forte investimento em patrocínios de programas preservação ambiental, de forma a 

melhorar a imagem perante a sociedade onde a organização atua. Esse fato se torna 

ainda mais relevante se considerarmos que, conforme KAPLAN e NORTON (2000), o 

valor contábil dos ativos tangíveis representa atualmente apenas cerca de dez por cento 

do valor de mercado das organizações. Dentro os ativos considerados intangíveis, a 

imagem da organização perante a sociedade é um dos componentes de maior peso.

Por outro lado às estratégias ambientais dependem também fortemente de como a alta 

gerência percebe as questões ambientais: se oportunidades de ganhos ou ameaças 

(SHARMA 2000). Quando vista como oportunidade de incremento da rentabilidade da 

empresa, há uma postura mais proativa, inclusive com uma melhor receptividade por 

parte da alta administração na destinação de recursos orçamentários. Quando são vistas 

apenas como ameaças ou custos, há uma postura mais reativa com uma tendência 

apenas para cumprimento do que for estabelecido nas normas legais com intuito 



51

principalmente de evitar punições. Entretanto há uma tendência crescente da questão 

ambiental deixar de ser encarada apenas como uma exigência legal e passar a ser 

considerada como mais uma importante variável dentro da competitividade 

empresarial, sendo, em algumas empresas, inserida definitivamente nos mais altos 

níveis hierárquicos do planejamento estratégico.

Para INGAR (2001), cada vez mais os stakeholders buscam identificar, no longo 

prazo, oportunidades de ganhos e aumento da competitividade, bem como avaliar 

riscos de negócios sob as óticas econômica, ambiental e social. Em relação aos 

stakeholders da área financeira, de acordo com pesquisa da Corporate Environmental 

Performance 2000 Survey, citada por GEE (2001), apenas 3% dos executivos ingleses 

entrevistados entendem perfeitamente os principais conceitos relacionados com o meio 

ambiente. A pesquisa destaca ainda que os investidores e demais membros da 

comunidade financeira, revelam a necessidade de mais informações relativas às 

questões ambientais. Dentre estas destacam-se:

 Política ambiental adotada;

 Melhorias na política ambiental ao longo do tempo;

 Projetos e investimentos financeiros voltados para questões ambientais;

 Observância dos aspectos legais relacionados ao meio ambiente inerentes a 

atividade da empresa;

A consideração da variável ambiental nos modelos de avaliação de desempenho, 

embora de maneira ainda modesta, vem crescendo, inclusive na concessão de 

financiamentos por parte de instituições bancárias. BERGAMINI JR et al. (2003), em 

seu modelo de avaliação de riscos em financiamentos de projetos, inclui a variável 

ambiental como fator a ser considerado nas análises de risco. Os mesmos autores 
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salientam ainda que as recentes metodologias de classificação de risco ambiental, não 

atendem as necessidades de informações quando se busca uma análise de risco da 

empresa como um todo.

Em pesquisa realizada por COHEN et al. (1997), é apresentado um estudo onde o bom 

desempenho ambiental tem relação direta com o bom desempenho financeiro. Os 

autores trabalham com três indicadores: retorno sobre investimentos, retorno sobre 

patrimônio liquido e valor das ações no mercado. Uma das causas apresentadas pelos 

autores para explicar essa relação, deriva do fato de que as grandes organizações, com 

uma melhor eficiência no processo de produção, decorrente principalmente da 

utilização de tecnologias de ponta, apresentam, em linhas gerais, melhores indicadores 

relacionados com a poluição ambiental.

Os investimentos pelas organizações com a prevenção e controle de danos ambientais, 

bem como na segurança do processo produtivo, vêm crescendo de forma bastante 

relevante nos últimos anos. Seja por força de legislações cada vez mais severas, 

envolvendo tanto punições monetárias quanto penais para os dirigentes, seja pela 

pressão da sociedade contra organizações que causam danos ambientais. Tais 

investimentos, conforme COHEN et al. (1997), são estimados nas grandes 

organizações americanas em torno de 2,6% do PIB americano, algo da ordem de 

duzentos bilhões de dólares. Os autores também chamam a atenção para o fato de que 

a performance ambiental é um importante componente na manutenção da vantagem 

competitiva das grandes organizações líderes de mercado atualmente. 

COHEN et al. (1997) sugerem ainda alguns indicadores para avaliação do desempenho 

ambiental conforme o quadro abaixo.
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Quadro 19: Exemplos de indicadores de avaliação ambiental

 Volume de litígios ambientais
 Volume de punições legais e financeiras
 Valor financeiro das punições recebidas
 Freqüência e volume de derramamento de óleo

Fonte: Adaptado de COHEN et al. (1997)

Os mesmos autores comentam ainda que as conclusões da pesquisa realizada por 

ERFLE e FRATANTUONO (1992), apontam para a relação direta entre a boa 

performance ambiental com bons retornos de investimentos, retorno sobre ativos e 

patrimônio líquido.

3.2 – Gestão Ambiental e o Segmento de Petróleo e Gás

Para muitas empresas a questão da sustentabilidade ambiental tem criado novas 

oportunidades negócios, abrindo caminho para a diminuição de custos e riscos e 

elevando seus rendimentos e sua participação de mercado por meio da inovação 

tecnológica (MILSTEIN 2004). Entretanto, também tem acarretado, em alguns casos, 

barreiras na atividade empresarial, haja vista as crescentes exigências dos mercados 

dos países desenvolvidos por produtos ambientalmente corretos, notadamente para 

aquelas atividades reconhecidamente de alto risco de impactos ambientais como, por 

exemplo, o ramo de petróleo e gás.

A consideração das questões ambientais nas atividades petrolíferas é tanto óbvia 

quanto importante. Diversos acidentes de grandes proporções, principalmente no 

transporte de petróleo, têm causado estragos relevantes tanto para o meio ambiente, 

quanto para as empresas causadoras, com indenizações, multas e, principalmente, com 
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danos à imagem das mesmas. No quadro 20 estão destacados os principais acidentes 

ambientais mais recentes envolvendo petróleo.

Quadro 20: Acidentes ambientais mundiais

Data Fato

19/11/2002 O petroleiro Prestige, carregando mais de 70 mil toneladas de óleo 

combustível, partiu em dois a cerca de 250 quilômetros da costa da 

Galícia, noroeste da Espanha.

16/01/2001 O navio equatoriano Jéssica lançou 3 mil toneladas de óleo próximo às 

Ilhas Galápagos, num dos piores desastres ecológicos da região.  

23/07/2000 Cerca de 1.400 toneladas de petróleo vazaram do cargueiro Treasure, na 

costa da Cidade do Cabo, na África do Sul.

13/12/1999 A popa do petroleiro maltês Érika afundou no nordeste da França, depois 

de o navio se partir em dois. Ele carregava 25 mil toneladas de 

combustível.

02/01/1997 O petroleiro russo Nakhodka, que levava 19 mil toneladas de petróleo, se 

partiu no Mar do Japão, causando um dos piores derramamentos da 

história do país.

24/03/1989 O petroleiro Exxon Valdez lançou 42 milhões de litros de petróleo na 

costa do Alaska, poluindo uma área de 250 quilômetros quadrados. A 

empresa enfrentou 145 processos. Em 1991, pagou US$ 1,1 bilhão em 

multas e indenizações. Em 1994 foi novamente condenada a pagar US$ 5 

bilhões a pescadores e comerciantes índios da região.

Fonte: Jornal O Globo, 20 de novembro de 2002, página 28.

Pesquisa realizada pela Universidade de Cambridge em 2003, com os Chief Executive 

Officers (CEO) das principais empresas do mundo selecionadas na Global Fortune500, 

demonstrou que apesar dos escândalos financeiros (Enron, WorldCom, etc), os CEO 
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acreditam que em um futuro próximo as informações sociais e ambientais estarão no 

mesmo patamar de importância e credibilidade que as informações financeiras. Por 

outro lado, em pesquisa realizada pela empresa de consultoria e auditoria Ernst e 

Young em 2002 (ERNST &YOUNG 2003), com 147 executivos selecionados entre as 

1000 maiores empresas do mundo, demonstrou que cerca de setenta e nove por cento 

dos entrevistados consideram as questões ambientais e sociais como de forte impacto 

nas decisões das empresas industriais nos próximos anos.

Em pesquisa realizada por ABREU et al (2002) em três ramos de atividades – bebida, 

têxtil e petroquímico – constatou-se que o setor petroquímico possui uma maior 

concentração de empresas que adota a conduta ambiental forte, revelada em 71% das 

empresas entrevistadas. Somente, 29% adotam a conduta intermediária e nenhuma das 

empresas entrevistadas neste setor apresenta a conduta ambiental fraca. Os principais 

conceitos de conduta fraca, intermediária e forte apresentados pelos autores são os 

seguintes:

Quadro 21: Condutas Ambientais

Conduta / 

Características

Política 

Ambiental 

Escrita

Acompanhamento 

da Legislação

Responsável 

pelo Meio 

Ambiente

Investimentos 

em Meio 

Ambiente

ISO 14.000 Indicadores 

Ambientais

Fraca Não Não Não 1% do Total Não Não

Intermediária Sim, em fase 

de 

implantação

Sim, sem muito 

rigor

Sim, com 

acumulo de 

atividades

Entre 1% e 

2% do Total

Em 

implantação

Não

Forte Sim, plena Sim Sim, 

exclusivo

Acima de 2% 

do total

Sim, plena Sim

Fonte: Adaptado de ABREU et al (2002)
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Um dos fatores que talvez possa justificar essa conduta ambiental está no elevado grau 

de complexidade da atividade de petróleo e gás. Segundo TACHIZAWA (2002), por 

ser altamente concentrado, o segmento de petróleo possui as seguintes peculiaridades:

a) Produtos normalmente homogêneos, em que a diferenciação dá-se em termos 

de qualidade e das especificações técnicas;

b) Elevado grau de concentração, com poucas empresas responsáveis por grande 

parcela do mercado;

c) Altíssima exigência de capital e recursos financeiros;

d) Empresas já instaladas detêm certo controle sobre a tecnologia empregada no 

setor e têm acesso direto às fontes de matérias-prima;

e) Competição via preço não é comum, visto que certas empresas líderes do setor 

induzem a fixação de preços.

Além das peculiaridades listadas pelo autor, o ramo de petróleo e gás também 

caracteriza-se pelo alto risco de acidentes, em muitos casos, de grandes proporções.  
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No ano de 2000, alguns acidentes ambientais importantes envolvendo a Petrobras 

foram verificados. Dentre esses destacam-se:

Quadro 22: Acidentes ambientais no segmento de petróleo e gás ocorridos em 2000 no 

Brasil

Data Fato

18/01/2000 Vazamento de aproximadamente 1.292 mil litros de óleo combustível 
resultante da ruptura de um dos nove oleodutos que ligam a Refinaria 
Duque de Caxias (REDUC) ao terminal da PETROBRAS na Ilha D'Água. 
Até 31 de dezembro de 2000, a Companhia gastou aproximadamente 
R$ 103,7 milhões, com trabalhos de contenção do óleo derramado, 
recuperação das áreas afetadas, compensações/indenizações e incluindo 
uma multa no valor de R$ 35 milhões aplicada com base na legislação 
brasileira e a criação pelo Governo Federal, de um fundo de proteção da 
Baía de Guanabara para o qual a Companhia contribuiu com R$ 15 
milhões.

16/07/2000 Vazamento de óleo em uma unidade de transferência e estocagem da 
Refinaria Getúlio Vargas - REPAR, de 4 milhões de litros de óleo que 
atingiram os rios Barigüi e Iguaçu. A Companhia despendeu 
aproximadamente R$ 74 milhões incluindo R$ 40 milhões em multas 
aplicadas pelo Estado do Paraná para a limpeza dos rios atingidos pelo 
vazamento. Adicionalmente, em 1º de agosto de 2000, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) aplicou uma multa de R$ 168 milhões. A PETROBRAS está 
contestando esta multa e o valor através de recurso administrativo.

04/11/2000 O navio Vergina II, de bandeira cipriota, afretado pela  PETROBRAS,
colidiu com o pier Sul do Terminal Almirante Barroso (DTCS) e 
derramou 86 mil litros de óleo no canal de São Sebastião. Como 
conseqüência desse acidente, a Companhia foi multada em 
aproximadamente R$ 50 milhões pela Agência Ambiental de São Paulo 
(CTESB) e aproximadamente R$ 7 milhões pela Prefeitura de São 
Sebastião.

Fonte: Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da Petrobras referente ao ano 
de 2000.

Considerando os valores do quadro acima, se a empresa efetivamente fosse obrigada a 

pagar o total de multas e indenizações, esses valores ficariam na casa dos R$402,7 

milhões, o que representaria aproximadamente 2,63% em relação ao lucro líquido da 

empresa no ano de 2000 (Balanço patrimonial). Este valor é cerca de R$300 milhões 
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maior do que o valor reconhecido contabilmente pela Petrobras (Balanço patrimonial). 

Neste sentido, pode-se perceber que os valores possivelmente desembolsados pela 

empresa neste período são irrelevantes em relação ao resultado econômico da empresa, 

que em 2000, apresentou um lucro líquido superior a quatorze bilhões de reais em 

moeda de 2004 (Balanço patrimonial). Ressalte-se ainda que a empresa recorreu 

judicialmente de todas as multas impostas, tanto pelos governos estaduais e federal, 

quanto pelos órgãos ambientais.

A relação entre as organizações industriais e as questões ambientais tem se aprimorado 

desde a década de 90, ainda que de maneira tímida. Para CORAZZA (2003) nesta 

nova fase algumas características se destacariam: a) a introdução progressiva de uma 

perspectiva de sustentabilidade; b) a proliferação dos engajamentos coletivos – como 

os códigos de conduta, os convênios e os acordos voluntários; c) a maior interação 

entre as esferas pública e privada – com a participação dessas organizações na 

formulação de objetivos e na escolha de instrumentos de política ambiental; d) o maior 

envolvimento da sociedade civil organizada.

Considerando apenas a visão financeira das empresas, a preocupação com o meio 

ambiente também pode trazer benefícios econômicos. A americana 3M, que foi uma 

das primeiras empresas a levantar a bandeira da ecoeficiência na década de 70, até 

2003, em função da implantação de diversas mudanças em processos para evitar a 

geração de poluentes, deixou de emitir 1,1 milhão de toneladas de poluentes e 

economizou cerca de 950 milhões de dólares. Nessa mesma linha, a Natura, ao 

substituir a incineração pela reciclagem de um dos seus resíduos, obteve uma 

economia de 100 mil reais por ano. A empresa americana Interface, maior fabricante 

de carpetes do mundo, recolheu voluntariamente 29.000 toneladas do produto 
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descartado pelos clientes de 1993 a 2003, reciclando 52%, usando 40% como fonte de 

energia e doando os 8% restantes em bom estado para ONGs. (Guia Exame 2004).

Mesmo não sendo consenso no meio acadêmico, DAHL e LÓPEZ-CLAROS (2004), 

citando a pesquisa 2004 Executive Opinion Survey, do World Economic Forum, 

ressaltam que a preocupação com o meio ambiente assume diferentes formas, em 

função do nível de desenvolvimento em que cada país se encontra. No caso de países 

pobres, a principal preocupação é se o método utilizado apresenta o devido respeito 

pelas conseqüências ambientais e pelo bem-estar dos trabalhadores. Nas economias 

com um desenvolvimento intermediário, a responsabilidade meio-ambiental consiste 

em implantar controles a custos razoáveis, reduzir a poluição e maximizar a utilização 

de matérias-primas básicas. Nas economias mais avançadas, a competitividade está 

centrada na busca de novas tecnologias e em processos produtivos limpos, assim como 

em buscar novos mercados para produtos que respeitem o meio ambiente e sejam 

“responsáveis” do ponto de vista social.

Os autores comentam ainda que as conseqüências de uma conduta corporativa pouco 

ética podem ser nefastas para a continuidade das organizações, uma vez que a falta de 

responsabilidade ambiental é percebida cada vez mais como algo inaceitável e 

finalizam citando que em um mundo cada vez mais globalizado, não resta dúvida de 

que a responsabilidade ambiental é boa para os negócios.

Conforme COHEN et al (1997) a performance ambiental é um importante componente 

na manutenção da vantagem competitiva das grandes organizações líderes de mercado 

atualmente. ABREU (2001) também relaciona a competitividade com a melhoria da 

performance ambiental comentando que as empresas estão buscando cada vez mais 

melhorar sua performance ambiental tendo o foco na competitividade, na inovação e 
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nos valores dos acionistas. Ressalta ainda que as empresas para sustentarem seu 

progresso econômico, social e ambiental necessitam desenvolver estratégias integradas 

por meio de frameworks que permitam a tomada de decisão.

O desempenho financeiro das empresas atuais também é crescentemente afetado pelos 

custos e oportunidades apresentados pelas questões ambientais. Nesse sentido, os 

administradores de empresas e os analistas de mercado podem utilizar-se das questões 

ambientais dentro dos seguintes aspectos, entre outros:

- descobrindo passivos ambientais ou riscos em possíveis negociações para aquisições 

de novos investimentos;

- avaliando os investimentos necessários para redução dos riscos de acidentes 

ambientais;

- avaliando e comparando as melhores praticas do mercado com seus principais 

competidores (REPETTO e AUSTIN, 1999).

Os mesmos autores destacam ainda alguns aspectos principais que devem ser 

considerados na relação entre planejamento estratégico e a gestão ambiental: a) 

identificação de assuntos ambientais futuros importantes; b) estabelecimento dos 

cenários possíveis e suas possibilidades de ação; c) avaliação dos riscos da companhia 

para cada um dos cenários estabelecidos; d) cálculo dos possíveis impactos financeiros 

para os cenários mais prováveis; e) construir medidas que mitiguem os possíveis 

impactos e riscos esperados.

Outro ponto importante na relação entre questões ambientais e desempenho financeiro, 

foi à criação do Dow Jones Sustainability Group Index – DJSGI,  instituído em 1999 e 

atualizado anualmente. Este índice analisa o desempenho de 200 organizações com 

investimentos relevantes no desenvolvimento sustentável e que movimentam 
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anualmente cerca de 4,5 trilhões de dólares. O DJSGI tem como intuito possibilitar aos 

investidores opções de investimentos em organizações que aliem tanto rentabilidade 

financeira quanto uma postura proativa para as questões ambientais e responsabilidade 

social. Alguns especialistas financeiros prevêem que as preocupações ambientais por 

parte das grandes organizações interessadas em atrair novos investidores tendem a 

crescer de forma relevante e serão um importante diferencial na indução da escolha 

dos grandes investidores, além do retorno financeiro (DAVIS et al. 2006). É 

interessante notar que mesmo considerando apenas o retorno financeiro, no período 

compreendido de dezembro de 1993 a junho de 2004, as ações incluídas no DJSGI 

apresentaram uma valorização de 146% contra 108% do índice geral Dow Jones (Guia 

Exame 2004).

3.3 – Análise Ambiental

A análise do desempenho ambiental das empresas tem evoluído de forma constante 

nos últimos anos. De forma resumida, pode-se considerar que tudo começou pelos 

conceitos de Responsible Care inicialmente adotados pela indústria química, seguindo 

para o uso das normas de avaliação e certificação da série ISO 14.000 (ISO 14.001; 

14.031 3 14.032). Em seguida sugiram os relatórios de sustentabilidade ambiental, tais 

como GRI, ETHOS, entre outros. Atualmente algumas empresas utilizam-se uma 

metodologia de avaliação onde é possível integrar em um único processo, o 

desempenho econômico-financeiro e ambiental, que é o Balanced Scorecard. A seguir 

serão comentados os principais aspectos dessas ferramentas de avaliação ambiental a 

partir da ISO.
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3.3.1 – Indicadores de Desempenho Ambiental

A possibilidade de ganhos econômico-financeiros com as questões ambientais, bem 

como a conscientização e principalmente as crescentes pressões da sociedade sobre as 

organizações com atividades de alto risco ambiental, tem forçado essas organizações a 

cada vez mais investirem na sofisticação dos seus processos produtivos, de forma a 

evidenciar aos seus acionistas, investidores e stakeholders em geral, que a organização 

tem compromissos com a preservação ambiental, além, claro, com o retorno 

financeiro. Nesse sentido, tornam-se cada vez mais necessários mecanismos de 

confrontação dos resultados econômicos com os resultados sociais e ambientais. 

Questões como controle de efluentes, níveis de investimentos na busca da “produção 

limpa”, redução de acidentes ambientais, entre outros passaram a ter a necessidade de 

serem mensurados. 

Indicadores de modo geral, conforme MACEDO-SOARES et al (1999), são definidos 

como funções que permitem obter informações sobre medidas relacionadas a um 

produto, um processo, um sistema ou uma grandeza ao longo do tempo. Para 

AMARAL (2002) indicadores são classificados em descritivos e normativos. Os 

indicadores descritivos refletem as condições reais, como o estado do meio ambiente 

ou a pressão sobre o mesmo. Os indicadores normativos medem ou comparam as 

distâncias entre as condições reais e as de referência. 

CORAZZA (2003) considera os seguintes pontos gerais que devem ser analisados para 

uma avaliação de desempenho ambiental adequada: 

 A Análise de Fluxo de Materiais (AFM) é baseada no registro dos fluxos 

materiais sobre todo o ciclo de vida de um produto, de um processo ou de um 

insumo. 
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 A Análise de Fluxo de Energia (AFE) registra dados sobre os fluxos 

energéticos envolvidos no ciclo de vida de um produto, de um processo ou de 

um insumo. 

 Os Indicadores de Infra-estrutura e de Transporte (IIT) medem o impacto das 

instalações e da logística sobre o meio ambiente. 

 A Análise de Ciclo de Vida (ACV) - ou Eco-Balanço – mede os fluxos 

materiais e/ou energéticos relativos a todo o ciclo de vida de um produto, 

envolvendo a avaliação de seu impacto sobre o meio ambiente. A diferença 

essencial entre a ACV e a AFM é a avaliação explícita, na primeira, do impacto 

ambiental do produto analisado. 

 A Eco-Auditoria (EA) e o Relatório Ambiental (RA), por sua vez, é uma 

técnica de exame e controle das instalações e dos processos de produção.

Em relação especificamente à indústria petroquímica, CORDEIRO (2002) comenta 

alguns cuidados que devem ser observados na avaliação tradicional de desempenho, 

destacando que a utilização de indicadores financeiros e a ausência de medidas de 

desempenho relacionadas à proteção ambiental podem conduzir à redução dos gastos 

com manutenção dos equipamentos de tratamento de despejos industriais. Este fato 

pode gerar um aumento da lucratividade e da rentabilidade da empresa no curto prazo. 

Entretanto, a possibilidade de multas no futuro, além da perda de clientes 

comprometidos com a ecologia, pode reduzir as expectativas quanto a fluxos de caixa 

futuros, fazendo com que o seu valor de mercado diminua.

Outro ponto importante é o registro formal pela organização em suas demonstrações 

contábeis (DC), dos fatos ambientais quando ocorridos ou em vias de ocorrer e, 
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sempre que possível, mensura-lo financeiramente, ou no mínimo, evidencia-los em 

notas explicativas. Por exemplo, as multas ambientais incorridas, mesmo que ainda em 

processo de discussão judicial e, portanto, não pagas, devem ser reconhecidas, ao 

menos nas notas explicativas nas DC, de forma a dar transparência perante a sociedade 

dos fatos ambientais. Por outro lado, deve-se também evidenciar os investimentos em 

processos produtivos mais “limpos”, medidas adotadas com os fornecedores em prol 

de matérias-primas menos agressivas ao meio ambiente, bem como outras atitudes 

patrocinadas da organização em prol da preservação ambiental como um forte 

instrumento positivo de marketing.

O Instituto Ethos, em seu guia de elaboração de relatório e balanço anual de 

responsabilidade social empresarial, versão 2001, lista os seguintes indicadores e notas 

explicativas que devem ser evidenciados em seus relatórios publicados relativos de 

desempenho ambiental:

 Porcentagem do faturamento bruto gasto em patrocínio ou realização de 

campanhas de interesse público;

 Políticas, infraestrutura e os processos de gestão relacionados ao 

gerenciamento de impactos ambientais;

 Investimentos em educação ambiental;

 Os impactos ecológicos provocados pela empresa, assim como as ações que 

visam minimizá-los. Esses impactos devem ser contextualizados em relação ao 

setor de atuação da empresa, destacando os impactos significativos.

 Valores investidos em projetos e programas de melhoria ambiental e as 

respectivas porcentagens em relação ao faturamento da empresa;
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 Prêmios e certificações conquistados reconhecendo a performance da gestão 

ambiental da empresa;

 Processos e investimentos de novos produtos e serviços que respeitem critérios 

ambientais; 

 Consumo anual de energia, água e combustíveis fósseis;

 Quantidade anual de resíduos sólidos gerados;

 Percentual de reciclagem em relação aos insumos de produção;

3.3.2 – Normas ISO (International Organization for Standardization)

Em 1996, com base na BS 7750, foi publicada a série ISO 14.000, buscando 

estabelecer diretrizes para a implantação de normas uniformes de gestão ambiental. 

SANTOS et al (2001), em pesquisa realizada em 50 grandes empresas potencialmente 

poluidoras, com faturamento bruto no ano de 2000 de cerca de US$ 50 bilhões, 

verificaram que das empresas que possuem certificação ISO 14001, 81% disseram que 

o principal resultado alcançado após a certificação foi organizacional, isto é, 

estruturação de uma política ambiental interna (planejamento, prevenção, 

comunicação, conscientização e comprometimento); outros 14% responderam que foi 

a melhoria no desempenho operacional (redução do consumo de água e energia e 

gerenciamento de resíduos) e para 5% o resultado mais importante foi a abertura para a 

comunidade e valorização da imagem institucional.

Os autores justificam o resultado ressaltando que “surpreendentemente não houve 

nenhuma resposta na alternativa que apontasse melhoria nos negócios (aumento do 

faturamento, lucratividade e competitividade). Isto se deve à falta de mensuração dos 

resultados alcançados pela gestão ambiental.”
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Em princípio é possível considerar que, dentro das empresas analisadas pelos autores, 

faltam mecanismos eficazes de avaliação dos resultados efetivos da gestão ambiental, 

bem como pode demonstrar ainda pouca ou nenhuma integração entre as questões 

financeiras com as questões ambientais.

Em relação à avaliação de desempenho ambiental, as normas ISO dispõem das normas 

14031 e 14032. Na primeira são traçados os processos de avaliação, constituído da 

abordagem “Plan-Do-Check-Act”. Os indicadores podem ser gerenciais, operacionais 

e das condições do meio ambiente sob influência da empresa. A segunda refere-se a 

exemplos de diversas atividades onde foram aplicadas as normas de avaliação de 

desempenho da ISO. FURTADO et al (2001) apresentam o seguinte resumo das 

características dos indicadores apresentados na ISO 14031: 

Quadro 23: Características gerais dos indicadores utilizados pela ISO 14.031

Critérios Descrição
Válido Cientificamente Deve ser tecnicamente consistente, ou seja, ser 

verificável, reprodutível e comparável.
Representativo Deve representar a condição do problema em geral.
Sensível a mudanças Possibilidade de indicar mudança de tendências 

dentro de um tempo razoavelmente curto.
Preditivo Deve fornecer avisos antecipados de tendências 

futuras que ele por definição deve medir.
Meta/Limite para comparação Deve ser capaz de ser comparado a uma meta de 

modo que os usuários possam avaliar seu significado.
Eficiente em custos Deve ser eficiente em custo, em termos de obtenção e 

utilização dos dados, comparados com seu valor.
Adequabilidade e 
disponibilidade de dados

Devem ser precisos e disponíveis de uma forma 
oportuna. O sistema de medição e monitoramento 
deve ser confiável.

Relevante e compreensível Deve ser relevante para os objetivos da organização, 
além de simples, claro e compreensível para pessoas 
não especialistas.

Adaptado de FURTADO et al (2001)
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No anexo A da norma 14031, são listados os seguintes indicadores de desempenho 

ambiental, entre outros:

Gerenciais:

 Número de iniciativas de prevenção de poluição implementadas;

 Número de funcionários alocados a questões ambientais;

 Número de funcionários que são premiados e tenham o trabalho reconhecido 

em comparação aos demais funcionários;

 Tempo de resposta na ocorrência de incidentes ambientais;

 Nível de regularidade com as normas vigentes;

 Quantidade e valor de multas e penalidades;

 Número de auditorias realizadas versus planejadas;

 Freqüência de revisão dos processos operacionais;

 Quantidade de simulação de acidentes ambientais;

 Custos ambientais associados a produtos e processos;

 Retorno sobre investimentos em aperfeiçoamento projetos ambientais;

 Economia monetária obtida com procedimentos de reuso, prevenção e 

reciclagem de resíduos;

 Receita de vendas obtidas com produtos ambientalmente corretos;

  Fundos aplicados em pesquisas e desenvolvimento de projetos ambientais;

 Passivos ambientais relevantes com impacto nas demonstrações contábeis da 

organização;

 Volume de recursos aplicados em programas de preservação e educação 

ambiental para as comunidades locais;

Operacionais:

 Quantidade de materiais processados, reciclados e reutilizados;

 Volume de água por unidade de produção;

 Volume de água reutilizada;

 Volume de materiais perigosos usados no processo produtivo;

 Volume de energia utilizada no processo e clientes;

 Número de produtos que podem ser reutilizados ou reciclados;
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 Volume de resíduos perigosos eliminados;

 Volume de resíduos estocados;

 Volume de efluentes;

Condições do Meio Ambiente:

 Concentração de elementos poluentes no ar;

 Odores decorrentes do processo produtivo;

 Contaminação e reuso da água;

 Contaminação do solo;

Um ponto muito importante também destacado nas normas ISO, especificamente na 

ISO 14015, refere-se à questão dos passivos ambientais. A análise e mensuração dos 

possíveis passivos ambientais nas negociações envolvendo compra e venda de 

controle acionário entre empresas é uma realidade, principalmente quando envolvem 

indústrias. Essa questão torna-se crítica na determinação do valor de negociação, uma 

vez que ocorrendo uma avaliação mal feita pela empresa compradora sobre os 

passivos ambientais da empresa negociada, isto poderá acarretar em prejuízos futuros 

significativos, inclusive com possibilidade de descontinuidade das atividades.

3.3.3 – Indicadores

Os indicadores de desempenho ambiental têm sofrido algumas críticas em função da 

sua utilização restrita, na maioria dos casos, a medir apenas dados quantitativos 

relacionados, sobretudo, à promoção de tecnologias mais limpas de redução do 

consumo de água, energia e resíduos (eco-eficiência). PAULA FILHO (2003) chama a 

atenção para a necessidade da utilização de indicadores de sustentabilidade. Para o 

autor, a avaliação de desempenho ambiental deve ser objetivada sob um conceito mais 
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amplo de desenvolvimento sustentável. Este conceito aglutina três principais variáveis: 

desempenho econômico, responsabilidade social e proteção ambiental.

Por sua vez, AMARAL (2002) comenta a necessidade de que os indicadores de 

sustentabilidade não sejam analisados isoladamente. Eles devem ser considerados 

dentro do contexto de quanto representam nos custos da companhia e que valor 

adicionam ou podem adicionar nos negócios da empresa. Nesse sentido, entende-se 

que qualquer tipo de análise ou avaliação de desempenho passa, necessariamente, por 

uma avaliação integrada, onde se possa avaliar o efeito de cada indicador dentro do 

escopo da empresa como um todo.

Atualmente no mercado existem diversos tipos de normas, padrões e relatórios 

disponíveis para as organizações que buscam a adequação e evidenciação, tanto sob a 

ótica do meio ambiente quanto sob a ótica mais ampla da responsabilidade social. No 

quadro 24 são descritos os princípios que norteiam os principais relatórios publicados 

atualmente.
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Quadro 24: Princípios de Responsabilidade social e ambiental

Pacto Global Metas do Milênio Agenda 21
Quando 
surgiu

Em 1999, quando o 
secretário-geral da ONU, 
desafiou as empresas a dar 
uma face mais humana à 
globalização.

Em 2000, durante a 
Cúpula do Milênio, a 
maior reunião de 
dirigentes mundiais de 
todos os tempos  
realizada em Nova 
York.

O documento foi firmado 
durante a Eco-92.

Objetivos Incentivar as empresas a 
adotar dez princípios 
relacionados à defesa dos 
direitos humanos, das 
condições de trabalho, do 
meio ambiente e do 
combate a corrupção para 
tornar a economia mundial 
mais sustentável e 
promover a inclusão 
social.

Estabelecer condições 
mínimas necessárias 
para o desenvolvimento 
sustentável global até 
2015. Compõe-se de 
metas como a 
erradicação da pobreza 
extrema e da fome, a 
melhoria da saúde 
materna e a proteção do 
meio ambiente.   

Promover um novo padrão 
de desenvolvimento por 
meio de um plano de ação 
que contém quatro seções, 
40 capítulos, 115 
programas e
aproximadamente 2.500 
ações para serem 
implementadas.

Como 
aderir

As empresas podem se 
tornar signatárias do pacto 
enviando carta do 
presidente da empresa ao 
secretário–geral da ONU 
expressando seu apoio à 
iniciativa. A ONU pede às 
empresas que relatem seus 
avanços anualmente e 
estuda mecanismos para 
avaliar o 
comprometimento das 
signatárias.

São os países que se 
comprometem a cumprir 
as metas. O Brasil é um 
dos que aderiram. Os 
primeiros relatórios 
sobre os avanços, 
entretanto, foram 
desanimadores. Por isso, 
o apoio das empresas é 
crucial.

As empresas interessadas 
em aderir precisam 
articular-se com governos 
e organizações civis para 
juntos definirem quais 
ações serão 
implementadas.

Quem 
adota

O Brasil é um dos países 
com maior número de 
empresas signatárias –
mais de 150. Entre elas 
estão a Petrobras, 
Boticário, Belgo e Copel.

Souza Cruz, Seara, 
Mineração Rio do Norte 
são exemplos de 
empresas que 
desenvolvem projetos 
sociais relacionados às 
metas.

A Natura vem trabalhando 
para estabelecer a Agenda 
21 no município paulista 
de Cajamar, onde está 
localizada. A Acesita tenta 
implanta-la nas escolas 
públicas de Timóteo, no 
interior de Minas Gerais, 
onde está sua fábrica.

Fonte: Guia Exame 2004

Por outro lado, as empresas também podem buscar formas de demonstrar para a 

sociedade que suas atividades operacionais estão efetivamente dentro dos padrões 
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ambientais e socialmente corretos, através de certificações ambientais e sociais. Dentre 

os possíveis modelos de certificação disponíveis no mercado, destacam-se:

Quadro 25: Normas e Certificações

ISO 14.001 Indicadores Ethos SA 8.000
Quando surgiu Criada em 1996 pela ISO, 

ONG que funciona através 
de uma rede de institutos. 
No Brasil é representada 
pela ABNT.

Em 2000, lançados pelo 
Instituo Ethos, voltado 
para a promoção da 
responsabilidade social 
empresarial. São 
atualizados anualmente

Foi lançada em 1997 
pela Social 
Accountability 
International (SAI), 
ONG americana.

Objetivos Implantação de SGA 
segundo objetivos e metas 
a serem perseguidos pelas 
empresas conforme um 
processo de melhoria 
contínua de forma a 
minimizar os efeitos 
nocivos de suas atividades 
sobre o meio ambiente.

Auxiliar as empresas a 
gerenciar seus impactos 
sociais e ambientais por 
meio de um diagnóstico 
que abrange temas, 
como valores e 
transparência, público 
interno, meio ambiente, 
consumidores e clientes 
e comunidade.

Tornar os locais de 
trabalho mais 
humanos por meio de 
um padrão global de 
verificação. A conduta 
proposta pela SA 
8000 abrange temas 
como trabalho 
forçado, saúde e 
segurança, 
discriminação, horas 
de trabalho e 
compensação.

Como aderir A empresa deve seguir 
diretrizes e submeter-se a 
uma auditoria periódica 
para verificar suas 
conformidades com os 
objetivos e metas traçados 
pelo SGA.

As empresas respondem 
a um questionário pela 
internet. O Instituto 
Ethos se encarrega de 
avalia-los e informa qual 
o desempenho da 
empresa em relação aos 
seus pares.

Para obter a 
certificação a empresa 
se submete a um 
processo semelhante 
ao dos padrões ISO, 
com adequação às 
normas e auditorias 
periódicas.  

Quem adota No Brasil, existem em 
2006 cerca de 2.500 
empresas certificadas com 
a ISO 14.001.

223 empresas fizeram o 
diagnóstico de sua 
atuação social baseadas 
nos indicadores Ethos 
em 2003.

No Brasil existem 
atualmente 62 
empresas com a SA 
8000. Entre elas 
Avon, Mendes Junior, 
Marcopolo e Philips.

Fonte: Adaptado do Guia Exame 2004.

As características dos indicadores de sustentabilidade devem primar pela simplicidade 

e fácil compreensão. BEAVER et al (2000) apud AMARAL (2002) mencionam as 

características que os indicadores de sustentabilidade devem ter:
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 Simples de usar e fáceis de serem entendidos;

 Robustos;

 Facilidade para reprodução;

 Complementares a programas de acompanhamento legais existentes

 Facilidade de coleta e custos viáveis;

 Úteis como ferramentas de gestão;

3.3.4 – Balanços Sociais

Um conceito que tem se desenvolvido muito no Brasil é o de “Balanço Social”. 

Segundo o Instituto Ethos (2004) os anos 70 marcam as primeiras experiências de 

elaboração de balanços sociais. Em 1977, a França baixou uma lei determinando que 

empresas com mais de 750 funcionários publicassem balanços anuais de suas relações 

com os trabalhadores. No ano seguinte, o Brasil entrou no debate, por iniciativa do 

Instituto de Desenvolvimento Empresarial hoje rebatizado de Fundação Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides). Após uma série de discussões sobre o 

papel das empresas no desenvolvimento da sociedade, a entidade sugeriu a promoção 

dos balanços sociais. Dois anos depois, a Fides promoveu um seminário internacional 

pioneiro sobre o tema. Em 1984, a indústria química Nitrofértil produz o primeiro 

balanço social brasileiro, mas distribuído apenas ao seu público interno. Entretanto, a 

prática só começou a se difundir, de fato, no mundo, a partir do fim dos anos 80. Na 

época, a Copenhagen Business School desenvolveu um modelo de “contabilidade 

ética” para o banco dinamarquês Sbn. O modelo chegou a ser adotado por mais de 

cinqüenta empresas escandinavas. Além de mapear a performance social da 

organização, buscava alinhar seus valores com os das partes interessadas. Assim, 

permitia que funcionários e clientes, dentre outros, sugerissem mudanças nas políticas 

corporativas do banco e comentassem os seus gastos. Na mesma época, os Estados 
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Unidos ganharam seu primeiro modelo de balanço social, proposto por Paul Hawken  

dirigente da TNS International, fundação com fins educacionais que incentiva as 

empresas a adotar políticas de sustentabilidade ambiental. O modelo de Hawken 

ajudou a mudar a cultura corporativa da rede de sorveterias Ben & Jerry’s, que ficou 

famosa por sua política de responsabilidade social. Originalmente concebido como um 

instrumento administrativo, elaborado pelos próprios empreendedores, este tipo de 

balanço buscava atestar que a companhia estava atingindo seus objetivos sociais. O 

documento passou a integrar o balanço financeiro anual da empresa a partir de 1988. 

Só posteriormente a Ben & Jerry´s adotou auditorias externas. Em meados dos anos 

90, a New Economics Foundation, uma organização britânica de pesquisas sem fins 

lucrativos, desenvolveu um modelo batizado de “auditoria social”, que foi aplicado na 

Traidcraft — rede de lojas que vendem produtos artesanais do mundo inteiro — e na 

rede de cosméticos The Body Shop. Mais detalhado e quantitativo que o modelo 

lançado por Ben & Jerry´s, previa a realização de auditorias externas e independentes. 

Também mapeava como funcionários, fornecedores, clientes, acionistas e projetos 

filantrópicos favorecidos pelo grupo viam a atuação da empresa.

Os balanços sociais atualmente adotados no Brasil têm como objetivo comum 

proporcionar maior transparência às atividades das empresas, tanto operacionais 

quanto de cunho social e ambiental.  Os principais são eles: 

 Nacionais => IBASE; ETHOS e ISE;

 Internacional => GRI.

Ressalte-se que algumas empresas brasileiras utilizam-se como base um ou mais 

aspectos contidos nos modelos acima, entretanto, é comum a incorporação de outros 

aspectos não considerados no modelo utilizado como base, fazendo com que as 
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empresas, de algum modo, criem seus próprios modelos de evidenciação de 

sustentabilidade, publicados voluntariamente através dos balanços sociais.

a) Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE)

Criado em 1997, na gestão do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, esse modelo de 

indicador de sustentabilidade tem como estrutura-base o formato dos balanços 

patrimoniais publicados nas demonstrações contábeis. A predominância de dados que 

possam ser expressos em valores financeiros ou de forma quantitativa é fundamental 

para enriquecer este tipo de demonstrativo. É claro que nem sempre correlacionar 

fatores financeiros com fatos sociais é uma tarefa fácil, porém, os indicadores 

desenvolvidos do modelo Ibase ajudam às análises comparativas da própria empresa 

ao longo do tempo ou entre outras do mesmo setor. No modelo sugerido pelo Ibase, a 

sociedade e o mercado são os grandes auditores do processo e dos resultados 

alcançados. 

Evidencia informações referentes à empresa como um todo, com destaque aos aspectos 

relacionados com a responsabilidade social e ambiental, tais como número de 

funcionários registrados, encargos sociais pagos, investimentos em saúde, educação, 

segurança e creches para funcionários e dependentes, participação dos funcionários 

nos resultados da empresa, investimentos em meio ambiente, tanto interno quanto 

externamente à empresa, entre outros.

Em 1998, para estimular a participação de um maior número de corporações, o Ibase 

lançou o Selo Balanço Social Ibase/Betinho. O selo é conferido anualmente a todas as 

empresas que publicam o balanço social no modelo sugerido pelo Ibase, dentro da 

metodologia e dos critérios propostos. 
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Através deste Selo as empresas podem mostrar - em seus anúncios, embalagens, 

balanço social, sites e campanhas publicitárias - que investem em educação, saúde, 

cultura, esportes e meio ambiente. 

O Selo Balanço Social Ibase/Betinho demonstra que a empresa já deu o primeiro passo 

para tornar-se uma verdadeira empresa-cidadã, comprometida com a qualidade de vida 

dos funcionários, da comunidade e do meio ambiente; apresenta publicamente seus 

investimentos internos e externos através da divulgação anual do seu balanço social.

(www.balancosocial.org.br)

Por ter sido o precursor da introdução de aspectos sociais e ambientais publicados 

junto com as demonstrações contábeis pelas empresas, é o principal modelo utilizado 

como base para a elaboração do demonstrativo balanço social. 

b) Instituto Ethos

O modelo de avaliação de sustentabilidade do Instituto Ethos, lançado em 1998, 

trabalha com as bases propostas pelo IBASE e o GRI (Global Report Initiative), 

acrescentando detalhes dos princípios e ações da organização. Um ponto importante é 

à busca do Instituto Ethos para que seus modelos de balanço social adquiram a 

credibilidade e consistência dos balanços patrimoniais e passem a fazer parte comum 

das demonstrações contábeis publicadas anualmente. Nesse sentido apresenta as 

seguintes características fundamentais que devem ser comuns a quaisquer tipos de 

modelos de sustentabilidade:

Relevância – As informações contidas devem atender diferentes públicos;

Veracidade e Verificabilidade – Neutralidade, consistência e verificação das 

informações são fundamentais para a credibilidade do modelo. Ações e resultados 
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devem ser descritos com base em fatos e argumentos que não visem à manipulação da 

opinião das partes interessadas (stakeholders).

Clareza – Para que seja compreendido pelos diferentes públicos, os termos técnicos 

e/ou científicos devem, sempre que possível, serem evitados.

Comparabilidade – Como os balanços patrimoniais, a comparação entre períodos deve 

ser levada em conta. Ressalte-se, porém, que a comparação dos balanços sociais entre 

empresas ainda não é possível de maneira plena em função da falta de uma 

uniformização de procedimentos e informações.

Periodicidade – A publicação das informações sobre o desempenho sustentável da 

empresa deve manter uma regularidade, normalmente anual.

c) Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

Esse é o mais recente indicador de sustentabilidade empresarial. Criado a partir de 

dezembro/2005, de uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a 

BOVESPA, visa a identificação das quarenta empresas com maior índice de 

sustentabilidade empresarial. 

Conforme o site da bolsa de valores de São Paulo, (www.bovespa.com.br), nessa 

metodologia do ISE, as empresas são selecionadas de forma integrada, a partir do 

triple botton line (TBL), conceito introduzido pela consultoria inglesa Sustain Ability, 

que avalia elementos econômico-financeiros, sociais e ambientais. Aos princípios do 

TBL, foram acrescidos indicadores de governança corporativa, gerais e de natureza do 

produto.

Para compor a radiografia de sustentabilidade das companhias, é aplicado um 

questionário composto de 136 questões objetivas, divididas em quatro conjuntos de 
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critérios: Políticas (indicadores de comprometimento); Gestão (indicam planos, 

programas, metas e monitoramento); Desempenho (indicadores de performance); e 

Cumprimento Legal (avaliam o nível de cumprimento da legislação vigente).

O questionário é o primeiro passo do processo de seleção das empresas que vão 

participar do ISE. Este é encaminhado às companhias emissoras das 150 ações mais 

líquidas da BOVESPA para selecionar, entre essas, o grupo de até 40 empresas que 

vão compor a carteira do índice. O ISE é revisado anualmente e ponderado pelo free-

float (número de ações em circulação no mercado) das empresas que o compõem.

O Conselho do ISE é composto pelas seguintes entidades: Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Associação dos Analistas 

e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Instituto Ethos 

de Empresas e Responsabilidade Social, International Finance Corporation (IFC), e 

Ministério do Meio Ambiente.

d) Global Reporting Initiative (GRI)

A GRI é uma rede internacional lançada em 1997, mesmo ano da criação do IBASE, 

pelo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela CERES 

(Coalition for Environmentally Responsible Economies), entidade norte-americana que 

reúne 1.500 especialistas e organizações, dentre elas ONGs, empresas e universidades. 

Esse é o principal e o mais usado modelo de balanço social no mundo. O objetivo 

principal da GRI é a adoção, a nível mundial, de um modelo-padrão de avaliação de 

sustentabilidade empresarial. Sua missão, como o Instituto Ethos, é tornar os balanços 
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sociais tão difundidos quanto os relatórios financeiros corporativos. Para tanto, ela se 

empenha em produzir e disseminar um modelo que possa ser aplicado globalmente. A 

importância de se padronizar os balanços sociais produzidos por empresas de setores 

ou países diferentes é a de se criar um instrumento que permita comparações do 

desempenho, dos desafios e soluções encontrados por cada um dos seus usuários.

A Petrobras, a partir de 2001, vem adotando gradativamente alguns indicadores da 

GRI, o que tem melhorado a qualidade das informações prestadas no balanço social da 

empresa. Interessante observar ainda que em 2000, ano dos acidentes ambientais, o 

balanço social publicado pela empresa, além de apresentar grande parte das 

informações de uma forma descritiva, também apresentava um posicionamento mais 

voltado para o marketing da empresa, uma vez que chamava mais a atenção dos 

cuidados e medidas tomadas pela empresa, tais como a quantidade de recursos 

materiais e humanos despendidos na contenção do óleo, do que os efeitos e avaliação 

dos danos sobre o meio ambiente. Acrescente-se ainda o grande número de 

informações a respeito dos projetos de proteção ambiental patrocinado pela empresa, 

tais como o Tamar, Baleia Jubarte, entre outros. 

Em 2002 a empresa continua a sua evolução na ampliação dos indicadores 

econômicos, sociais e ambientais, agora incorporando indicadores do modelo Ethos. Já 

em 2003 o balanço social passa a incorporar pontos e indicadores de diversos modelos 

de relatórios de sustentabilidade e começa a ser verificado por auditoria independente, 

inclusive com a emissão de parecer de auditoria específico para o balanço social, além 

do parecer sobre as demonstrações contábeis. Especificamente em 2004 é publicado e 

detalhado a matriz dos indicadores onde são listados e consolidados os modelos de 

relatórios e indicadores de responsabilidade social e ambiental utilizados. São eles:
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Quadro 26: Relatórios e Indicadores Utilizados pela Petrobras na Elaboração do 

Balanço Social 

GRI – Global Reporting Initiative – Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade –

2002

DJSI – Dow Jones Sustainability Index – Questionário de Sustentabilidade Corporativa 

2004 – Empresas de Óleo, Gás e Carvão.

IBS – Modelo Ibase 2004.

ETH – Guia de Elaboração do Balanço Social 2004do Instituto Ethos.

IND ETH – Indicadores Ethos 2004.

CBD – Relatório de Sustentabilidade Empresarial 2004 do Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 

Fonte: Balanço Social Petrobras 2004.

3.3.5 – Balanced Scorecard (BSC)

Para KAPLAN (1998), o êxito de uma empresa no longo prazo não está relacionado 

apenas com o bom desempenho financeiro, outros fatores como, por exemplo, a 

qualidade do processo produtivo, o bom e constante treinamento dos funcionários, 

entre diversos outros fatores em conjunto são os responsáveis pelo bom desempenho 

global da empresa. A correta integração entre a parte operacional com a estratégica é 

um dos alicerces do BSC. 

Para sua correta utilização, na implantação do BSC deverão ser considerados os 

seguintes fatores:

 Existência de objetivos estratégicos definidos e claros em todos os níveis;

 Tradução destes objetivos estratégicos em táticas operacionais;

 Formulação de indicadores de desempenho, relacionando causa e efeito entre a 

operação e os objetivos;

 Estabelecimento de metas de longo prazo;
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 Existência de mecanismos de comunicação tanto dos objetivos estratégicos 

quanto das táticas utilizadas para alcança-los;

 Acompanhamento contínuo dos resultados.

A figura 4 faz um resumo do BSC e sua integração com a estratégia empresarial

Figura 4: BSC e a integração estratégica

Missão
Por que existimos

Valores
O que é importante para nós

Visão
O que queremos ser

Estratégia
Nosso plano de vôo

Balanced Scorecard
Tradução da estratégia e 

mensuração
Metas e Iniciativas

O que precisamos fazer
Resultados Estratégicos

Acionistas Satisfeitos
Clientes Encantados
Processos eficientes e eficazes
Colaboradores preparados e motivados

Fonte: KAPLAN e NORTON (2004)

O BSC foi concebido inicialmente como apenas um instrumento de avaliação de 

desempenho empresarial. Com o passar do tempo tornou-se uma ferramenta de 

gerenciamento e avaliação, não apenas em relação desempenho, como também em 

relação a sua integração com o planejamento estratégico e os objetivos operacionais. 

Essa integração permite a “tradução” da estratégia em medidas de desempenho que os 



81

funcionários possam entender e pelas quais possam atuar como instrumentos de 

melhoria contínua. Para KAPLAN (1998) o principal diferencial do BSC é reconhecer 

que os indicadores financeiros, por si mesmos, não são suficientes para avaliar 

desempenho, uma vez que só mostram os resultados dos investimentos e das 

atividades, não contemplando os impulsionadores de rentabilidade no longo prazo. 

A utilização de indicadores de desempenho com ênfase nos aspectos financeiros são 

medidas com o foco no passado e que, por vezes, para sua utilização nas projeções 

futuras de resultados, eram necessários que fossem desconsideradas as possíveis 

mudanças nos cenários macro-econômicos e políticos, além, claro, da concorrência. 

Tal fato poderia acarretar decisões na empresa que estimulariam procedimentos das 

suas unidades de negócios que enfatizariam os resultados de curto prazo em 

detrimento aos de longo prazo, como por exemplo, um aumento das vendas em 

detrimento da qualidade do atendimento ou com falsas promessas.

Segundo dados do Balanced Scorecard Collaborative (www.bscol.com), cerca de 

metade das empresas pertencentes ao ranking da revista Fortune500 já adotaram a 

metodologia do BSC. Organizações governamentais e privadas na Europa, na Ásia e 

nas Américas têm utilizado o BSC em seu planejamento estratégico. No caso 

brasileiro, muitas empresas nacionais ou que aqui atuam, tais como Unibanco, 

Siemens, Shell, Petrobras e Eletrosul estão buscando integrar diversos medidores não 

financeiros em seus modelos de avaliação de desempenho. No caso do Unibanco, este 

foi um dos bancos pioneiros na utilização do BSC no Brasil.

Segundo KAPLAN (1998), para implantação do BSC, as seguintes etapas devem ser 

observadas:
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1) Obter consenso na alta administração sobre os objetivos que estão levando a 

adoção do BSC;

2) Definir o responsável que comandará a implantação do modelo;

3) Definir a arquitetura do programa de medição:

a. Selecionar a unidade organizacional adequada para a aplicação do 

scorecard;

b. Identificar através de entrevistas com gerentes, as relações entre essa 

unidade e as outras da corporação, o que tornará visíveis suas 

limitações e oportunidades;

4) Definir os objetivos estratégicos:

a. Enviar aos altos executivos da unidade (normalmente de 6 a 12 pessoas) 

material informativo sobre o balanced scorecard e seus objetivos e, 

depois, realizar a primeira série de entrevistas com eles. Esses contatos 

servirão para apresentar a nova ferramenta, tirar dúvidas e 

principalmente obter informações importantes sobre o processo;

b. Sintetizar as entrevistas. O responsável e sua equipe devem preparar 

uma relação preliminar de objetivos, que serão a base da primeira 

reunião com a alta administração e já começam a antever as resistências 

às mudanças provocadas pelo scorecard;

c. Realizar o primeiro workshop com a alta administração da unidade em 

questão, abordando quatro perspectivas: a dos acionistas, dos clientes, a 

dos processos internos e a de aprendizado e crescimento.

5) Ainda no workshop, dividir os participantes em quatro subgrupos 

representantes das quatro perspectivas citadas. Cada subgrupo deverá 
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identificar os indicadores de desempenho. Pode ser um indicador financeiro, 

como o ganho de produtividade derivado da redução de custos; uma medida 

relativa a clientes, como o índice de retenção.

6)  Desenvolver o plano de implementação com os líderes dos subgrupos, com 

metas de superação.

7) Finalizar o plano de implantação, integrando o balanced scorecard ao sistema 

gerencial da organização.

As perspectivas podem ser abordadas da seguinte forma:

Figura 5: Perspectivas do BSC

F in a n c e i r a sF in a n c e i r a s

“ N o s s o d e s e m p e n h o
f in a n c e ir o m e lh o r o u ? ”

C l ie n t eC l ie n t e

“ O s  c lie n t e s r e c o n h e c e m
m a is v a lo r e m n o s s o s
p r o d u t o s / s e r v iç o s ? ”

P r o c e d i m e n t o sP r o c e d i m e n t o s In t e r n o sIn t e r n o s

“ M e lh o r a m o s o s p r in c ip a is
p r o c e d im e n t o s ,  d e  m o d o q u e p o d e m o s
p r o p o r c io n a r m a is v a lo r a o s c l ie n t e s ?

A p r e n d iz a d oA p r e n d iz a d o e  e  C r e s c i m e n t oC r e s c i m e n t o

“ E s t a m o s m a n t e n d o a  n o s s a
c a p a c id a d e d e  m u d a r e  

m e lh o r a r ? ”

Q u a is s ã o o s c lie n t e s a o s
q u a is q u e r e m o s a t e n d e r ,  e  

c o m o e s t a m o s in d o  p a r a
c o n q u is t á - lo s e  m a n t ê - lo s ?

Q u a is s ã o a s  n o s s a s m e t a s
f in a n c e ir a s ?

Q u a is s ã o o s
p r o c e d im e n t o s in t e r m o s
v it a is p a r a p r o p o r c io n a r

v a lo r a o s c lie n t e s ?

V is ã o e  E s t r a t é g ia

Fonte: GARRISON e NOREEN (2001)
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De uma forma geral, considerando a integração da missão com táticas operacionais, o 

BSC pode ser representado também da seguinte forma:

Figura 6: Integração do BSC

Financeira Aumentar as Vendas  Aumentar Lucros

Cliente Aumentar a Participação Aumentar a Satisfação

no Mercado  do cliente

Processo Reprojetar Produtos              Reduzir Unidades
             Defeituosas

Crescimento Treinamento em Qualidade

Fonte: Adaptado de KAPLAN e NORTON (2000)

No quadro abaixo são evidenciados exemplos de medidas de desempenho aplicadas ao 

BSC.
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Quadro 27: Perspectivas sob a ótica do BSC

Perspectiva Financeira

Objetivos Medidas de Avaliação
 Aumentar o número de produtos novos;
 Criar novas utilizações;
 Desenvolver novos clientes e 

mercados;
 Adotar estratégias de preços 

diferenciadas;
 Reduzir o custo unitário do produto;
 Reduzir o custo unitário do cliente;
 Reduzir o custo da distribuição;
 Melhorar a utilização dos ativos.

 % de receitas de produtos novos;
 % de receitas de novas utilizações;
 % de receitas de novas fontes;

 Rentabilidade do produto e do cliente;

 Custo unitário do produto;
 Custo unitário do cliente;
 Custo de distribuição.
 Retorno sobre investimento (ROI);
 Valor econômico adicionado (EVA).

Perspectiva do Cliente

Objetivos Medidas de Avaliação
 Aumentar a participação de mercado;
 Aumentar a retenção de clientes;
 Aumentar  a aquisição de clientes;
 Aumentar a satisfação dos clientes;
 Diminuir o preço;
 Diminuir os custos pós-vendas;
 Melhorar a qualidade do produto;
 Aumentar a confiabilidade de entrega;
 Melhorar a imagem/reputação do 
produto.

 % de participação de mercado;
 % de crescimento do nº de clientes;
 % de clientes que retornam;
 % de satisfação de clientes;
 % de redução de preços;
 % de aumento dos custos pós-vendas;
 % de devoluções de produtos;
 % de entregas dentro do prazo;
 % de conhecimento/confiança no 

produto.

Perspectiva do Processo

Objetivos Medidas de Avaliação
 Diminuir o tempo de desenvolvimento 

de novos produtos;
 Aumentar a qualidade do processo;
 Aumentar a eficiência do processo;
 Diminuir o tempo do processo;
 Aumentar a qualidade dos serviços 

pós-venda;
 Diminuir o tempo dos serviços pós-

venda.

 Tempo entre a confecção do projeto até 
sua entrada na linha de produção;

 Custos de qualidade;
 Saídas X Entradas;
 % de redução do tempo de fabricação;
 % de reclamações de serviços mau 

prestados;
 % de serviços entregues dentro do 

prazo médio.
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Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento

Objetivos Medidas de Avaliação
 Aumentar a competência dos 

empregados;

 Aumentar a motivação

 Aumentar a eficácia dos sistemas de 
informação

 Índices de satisfação dos empregados;
 Porcentagens de giro dos empregados;
 Produtividade dos empregados 

(receitas/empregados)
 Horas de treinamento;

 N.º sugestões por empregado;
 N.º sugestões por empregado 

implementadas pela empresa;

 % de informações em tempo real.

Fonte: Adaptado de KAPLAN e NORTON (2000)

Ressalte-se a forma mais justa e objetiva da avaliação do BSC, uma vez que o mesmo 

“traduz” a estratégia global da empresa em medidas de desempenho que os 

empregados possam entender e colaborar para o sucesso da organização como um 

todo.

Em relação ao meio ambiente, KAPLAN e NORTON (2004) comentam que as 

empresas devem conquistar continuamente seus espaços nas comunidades em que 

atuam. Para os autores, a incapacidade de atendimento às regulamentações ambientais 

e sociais de cada país onde a empresa atua, pode comprometer as operações, o 

crescimento e, por conseguinte a geração de valor futuro para os acionistas. Nessa 

mesma linha, REINHARDT (2000) identifica o gerenciamento do risco ambiental 

como forma de gerar riqueza para os acionistas. Para o autor, acidentes ambientais 

podem resultar em altos custos, seja com despoluição, seja com processos judiciais, 

além de prejuízos para a reputação e imagem da empresa com possíveis boicotes dos 

clientes.
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Para KAPLAN e NORTON (2004) os objetivos e indicadores ambientais utilizados no 

BSC devem representar as áreas em que a excelência ambiental é capaz de gerar 

sinergias, mitigar os problemas ambientais gerados pela empresa além de aumentar o 

valor para os acionistas. Considerando essa lógica, o BSC, com a consideração de 

variáveis ambientais, poderia incluir dentro da perspectiva de processo interno um 

item denominado pelos autores de processos regulatórios e sociais que abrangeriam 

questões relacionadas como o meio ambiente, segurança e saúde, emprego e 

comunidade.

De modo semelhante algumas empresas de grande porte tais como Shell, Esso, 

Siemens, entre outras, estão acrescentando dentro do BSC uma nova perspectiva 

relacionada ao meio ambiente, normalmente denominada “desenvolvimento 

sustentável”. Essa perspectiva proporciona à empresa uma avaliação de desempenho 

efetivamente integrada entre o planejamento estratégico e a política ambiental, bem 

como um acompanhamento com mais transparência por parte da alta direção do 

desempenho ambiental.
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CAPÍTULO 4

Estudo de Caso

Esse capítulo apresenta os resultados obtidos na pesquisa e inicia-se pela 

contextualização da Petrobras, onde é destacado um breve histórico da empresa ao 

longo das décadas, sua importância no seguimento onde atua, tanto a nível nacional 

como internacional. É apresentada também a proposta metodológica adotada na Tese. 

Em seguida são analisados todos os planejamentos estratégicos e a relação destes com 

a gestão ambiental em vigor no período sob análise. Por último são discutidos os 

aspectos financeiro e ambiental da empresa.

4.1 – Petrobras: contexto histórico e atualidade

A história do petróleo no Brasil teve seu início em 1897, quando em São Paulo, na 

região de Bofete, foi perfurado o primeiro poço petrolífero no país. Nesta mesma 

época surgem os primeiros motores a explosão, o que ampliou consideravelmente as 

aplicações do petróleo no mundo.

Os primeiros órgãos públicos a gerirem as atividades relacionadas com a exploração 

de petróleo foram o Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro (SGMB), criado em 

1907, o Departamento Nacional da Produção Mineral, órgão do Ministério de 

Agricultura, criado em 1933 e o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), criado em 

1939. A função do CNP era estruturar e regularizar as atividades, desde o processo de 

exploração de jazidas até a importação, exportação, passando pelo transporte, 

distribuição e comércio de petróleo e derivados. 
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A partir da década de cinqüenta, ocorre no Brasil o movimento social O petróleo é 

nosso. Este movimento, encabeçado por Monteiro Lobato, voltava-se contra as grandes 

corporações estrangeiras que firmavam acordos visando à exploração do solo em 

grandes áreas brasileiras. Nesse mesmo período a demanda por petróleo se torna cada 

vez maior em virtude do desenvolvimento industrial e do forte investimento em 

rodovias. Diante deste quadro, o presidente Getúlio Vargas sanciona, em 1953, a lei 

2004 que criou a Petrobras com o monopólio sobre a pesquisa, lavra, refino e 

transporte do petróleo e derivados. 

Desde a sua criação nos anos cinqüenta, a Petrobras vem apresentando um crescimento 

econômico constante e, em alguns momentos, bem acentuado decorrente 

principalmente dos crescentes aumentos do preço do barril do petróleo. 

Abaixo é apresentado um pequeno resumo desta evolução ao longo da sua história 

separada por décadas, conforme informações contidas no site da empresa –

www.petrobras.com.br.

Anos 50

Após ser constituída como estatal, a Petrobras recebeu do Conselho Nacional de 

Petróleo (CNP), os campos de petróleo do Recôncavo baiano; uma refinaria em 

Mataripe, também na Bahia; outra refinaria e uma fábrica de fertilizantes em 

construção em Cubatão, São Paulo; a Frota Nacional de Petroleiros (Fronape), com 22 

navios e os bens da Comissão de Industrialização de xisto betuminoso. A produção de 

petróleo desta época era de 2.700 barris dia, o que representava apenas 27% do 

consumo brasileiro. O objetivo estratégico desta época era reduzir a dependência da 

importação de petróleo e, principalmente, a dependência dos derivados. Neste sentido 
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foram iniciadas a construção de novas refinarias e a criação de uma infra-estrutura de 

abastecimento, com a melhoria da rede de transporte e a instalação de terminais em 

pontos estratégicos do país. No final da década de 50 a produção de petróleo alcança 

um incremento de vertiginoso, saindo de 2.700 barris/dia para 65.000 barris/dia. Por 

outro lado, as reservas somavam 617 milhões de barris. 

Anos 60

Na década de 60 a Petrobras alcançou alguns de seus objetivos. Em 1961 conseguiu a 

auto-suficiência na produção dos principais derivados, com o início do funcionamento 

da refinaria de Duque de Caxias (REDUC) no Rio de Janeiro. Ao longo da década de 

60 outras refinarias entraram em operação: as refinarias Gabriel Passos (REGAP), em 

Betim, Minas Gerais e a Alberto Pasqualini (REFAP), em Canoas, Rio Grande do Sul. 

Com essa nova capacidade instalada, a estrutura de importação mudou em relação à 

década passada, passando de cerca de 98% de derivados e apenas 2% de óleo cru, para, 

a partir de 1967,  8% de derivados e 92% de petróleo bruto. 

Com intuito de reduzir o custo das importações, em 1962, o governo federal instituiu o 

monopólio da importação de petróleo e derivados. Nesta década algumas realizações 

da Petrobras merecem destaque: 

 Em 1962 é alcançada a produção de 100 mil barris/dia;

 Em 1966 é criado o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CENPES);

 Em 1968 é descoberto em Sergipe o primeiro poço de petróleo em alto mar;
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Anos 70

Nos anos 70, o produto interno bruto brasileiro apresenta um crescimento médio a 

taxas de 10% ao ano. Este fato faz com que o consumo de derivados de petróleo 

duplique. Neste contexto a Petrobras é obrigada a incrementar sua política de 

investimentos com a construção, em 1972, de mais uma refinaria em São Paulo, a 

refinaria de Paulínia (REPLAN), até hoje a maior do país. Realiza também neste 

mesmo período a modernização da Refinaria de Presidente Bernardes (RPBC) e inicia 

a construção da unidade de lubrificantes da REDUC. Em 1974 é descoberto o campo 

de Garoupa, no litoral do Rio de Janeiro, dando inicio a sucessivas descobertas na 

bacia de Campos, também no Rio de Janeiro. Nesta década de 70 o mundo enfrenta as 

primeiras crises do petróleo, com a organização dos países exportadores de petróleo 

(OPEP) aumentando substancialmente o preço do petróleo, causando forte impacto nas 

contas públicas do país e, por conseguinte, na Petrobras. Datam deste período a adoção 

dos contratos de risco entre a Petrobras e empresas privadas com o intuito de 

intensificar a pesquisa e descoberta de novas jazidas, bem como o desenvolvimento de 

novas fontes de energia capazes de substituir os derivados de petróleo, como, por 

exemplo, a criação do programa nacional do álcool. 

Outros fatos do período que merecem destaque:

 São criadas cinco subsidiárias: A Petrobras Distribuidora (1971), a Petrobras 

Internacional – BRASPETRO (1972), a Petrobras Fertilizantes –

PETROFERTIL e a Petrobras Comércio Internacional – INTERBRAS (1976) e 

a Petrobras Mineração – PETROMISA (1977);
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 Ao final da década, o Brasil produzia 165.500 barris/dia, 66% dos quais em 

terra e 34% no mar; 

 A produção média de gás natural atingia 5.200 mil metros cúbicos/dia. 

Anos 80

Na década de 80, a brusca elevação dos preços do petróleo no exterior, fez com que o 

dispêndio de divisas com petróleo e derivados tivesse um aumento de cerca de dez 

vezes, alcançando algo em torno de 10 bilhões de dólares em 1981. Entretanto, com o 

sucesso na exploração em alto mar, ao final da década de 80, a demanda líquida de 

divisas com importações de óleo e derivados, cai para cerca de 3 bilhões de dólares. 

Outros fatos do período que merecem destaque:

 São realizadas as únicas descobertas comerciais decorrentes dos contratos de 

risco: gás natural na bacia de Santos e óleo na bacia Potiguar (1985);

 São descobertos os campos de Albacora (1984) e Marlim (1985), os primeiros 

campos gigantes em águas profundas na bacia de campos;

 É criado o programa de inovação tecnológica e desenvolvimento avançado em 

águas profundas e ultraprofundas, para viabilizar a produção de óleo e gás em 

águas superiores a 1.000 metros, mas tarde estendido aos 2.000 e 

posteriormente aos 3.000 metros (1986);

 A produção de petróleo atinge 675.135 barris/dia em 1989.

Anos 90

Nos anos 90 há a consolidação dos avanços tecnológicos da Petrobras na exploração 

de águas profundas. Nesta década há a flexibilização do monopólio do petróleo através 
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da lei 9.478/97. Em 1998 a Petrobras ocupava a décima quarta posição entre as 

maiores empresas de petróleo do mundo e a sétima maior entre as empresas de capital 

aberto, conforme a Petroleum Intelligence Weekly.

Outros fatos do período que merecem destaque:

 Assinado o acordo Brasil-Bolívia, para a importação de gás natural, com a 

construção de um gasoduto de 2.233 quilômetros, maior obra do gênero na 

América Latina, que permitiria a ampliação da participação do gás natural na 

matriz energética brasileira (1993);

 Superada a marca de produção de um milhão de barris diários de petróleo 

(1997);

 É criada a Petrobras Transportes S/A – TRANSPETRO com o objetivo de 

construir e operar dutos, terminais, embarcações e instalações para o transporte 

e armazenagem de petróleo e derivados, gás e graneis (1998); 

Década atual

A quebra do regime de monopólio do petróleo ocorrida no final dos anos noventa e os 

diversos acidentes ambientais, principalmente o da Baia de Guanabara em 2000, 

fizeram com que a Petrobras passasse por grandes reformulações em diversas áreas, 

notadamente nas áreas ambiental e social, com fortes investimentos na primeira. 

Ressalte-se ainda a acentuada alta do barril do petróleo, fator este decisivo para os 

bons resultados financeiros apresentados no ano de 2000 e seguintes.

Outros fatos do período que merecem destaque:
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 Após o acidente na Baia de Guanabara, é criado o programa de excelência em 

gerência ambiental e segurança operacional – PEGASO, o maior projeto de 

gestão ambiental de toda história da indústria no Brasil (2000);

 A Petrobras recebe pela segunda vez o prêmio da Offshore Technology 

Conference – OTC, em função do projeto desenvolvido no campo de Roncador 

(2001);

 É atingido o recorde de produção de óleo: 1,568 milhão de barris/dia no final 

de 2001;

 A Petrobras torna-se a maior exportadora brasileira (2002);
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A relação entre objetivos e estratégias ao longo das últimas décadas pode ser resumida 

da seguinte maneira:

Quadro 28: Objetivos e estratégias ao longo dos anos

Década de 50

Desafio => Criar e implantar a Petrobras.

Estratégia => Formar pessoas para a base de conhecimento da indústria.

Década de 60

Desafio => Tornar-se auto-suficiente em derivados de petróleo.

Estratégia => Implantar a indústria de refino no país.

Década de 70

Desafio => Minimizar a vulnerabilidade do país em relação a fontes externas de 
suprimento e o equilíbrio do balanço de pagamentos.

Estratégia => Incrementar a capacidade de refino, terminais e dutos, iniciando a 
exploração e produção de óleo offshore.

Década de 80

Desafio => Produzir 500 mil barris por dia.

Estratégia => Desenvolver tecnologia e produzir petróleo em águas profundas.

Década de 90

Desafio => Desenvolver a produção das descobertas de campos gigantes em águas 
profundas.

Estratégia => Produzir petróleo na bacia de Campos e adequar as refinarias para 
processar petróleo pesado.

Década de 2000

Desafio => Valorizar os ativos do acionista e suas fontes de receita num cenário de 
abertura de mercado.

Estratégia => Consolidar a liderança no mercado brasileiro de petróleo, dentro das 
novas regras de concorrência do setor e expandir a atuação internacional.

Fonte: Adaptado do plano estratégico sistema Petrobras 2000/2010.

A Petrobras teve um incremento muito acentuado na produção de petróleo ao longo 

das últimas décadas como pode ser verificado na figura dez abaixo.
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Figura 7: Produção de Petróleo – Barris/dia
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 Fonte: Adaptado com base nos dados de www.petrobras.com.br.

Desde então a Petrobras vem expandindo suas atividades de forma acentuada, 

tornando-se a maior empresa brasileira em faturamento.

Segundo a publicação anual “500 melhores e maiores” da revista Exame, a Petrobras 

sempre apresenta-se em destaque. Na edição referente ao ano de 2003 (jul/2004), por 

exemplo, é a empresa número um em vendas, com valor de US$ 38,442 bilhões, com 

um crescimento em relação ao ano anterior de 6,2%. Curiosamente a segunda colocada 

em vendas também pertence ao grupo Petrobras. A BR distribuidora apresentou um 

valor de vendas da ordem de US$10,567 bilhões com um crescimento de 4,2%. A 

posição de destaque da Petrobras também é ratificada pela revista “Valor 1000”, 

editada anualmente pela revista Valor Econômico. Na edição de agosto/2005, referente 

ao ano base de 2004, a Petrobras também se apresenta como empresa número um, 

tanto em uma avaliação geral, quanto por setor de atividade.
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A Petrobras é uma empresa de economia mista com participação e controle estatal em 

cerca de 41% das ações, sendo as demais ações distribuídas entre investidores 

brasileiros com 23% e estrangeiros com 36%. A empresa atua, com suas subsidiárias, 

nas áreas de exploração, produção, refino, transporte e distribuição. Atualmente possui 

95 plataformas de produção, aproximadamente 16 mil poços produtores, sendo cerca 

de 900 marítimos com uma produção estimada de 1,7 milhão de barris de óleo por dia, 

16 refinarias com capacidade de processamento primário de aproximadamente 1,9 

milhão de barris por dia e 30.318 quilômetros de dutos. 

A empresa atua em cerca de 15 países como, por exemplo, Estados Unidos, México, 

China, Bolívia, Nigéria, Argentina, entre outros (www.petrobras.com.br). 

A sua importância na economia brasileira pode ser verificada através da análise da 

relação percentual entre a sua receita líquida com o Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro no período sob análise conforme figura 8.
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Figura 8: Relação entre a Receita líquida da Petrobras (em moeda de 2004) com o PIB 

brasileiro
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Fonte: Adaptado de www.ipeadata.gov.br e demonstrações contábeis da Petrobras

Pela publicação especializada Petroleum Intelligence Weekly – PIW

(www.energyintel.com), com base em dados de 2004, a Petrobras foi posicionada 

como a 14a empresa de petróleo do mundo no ranking das 50 maiores e mais 

importantes companhias do setor. No levantamento anterior, com base no exercício de 

2003, a Petrobras ocupava a 15ª posição. Considerando apenas as empresas de capital 

aberto com ações negociadas em bolsas de valores, a Petrobras passa a ocupar em 

2004 a 8ª posição pelo ranking da PIW. 

A revista Fortune (www.money.cnn.com/magazines/fortune/global500) também 

ratifica o bom desempenho da empresa em comparação com outras a nível mundial. 

Na edição de 2004, a Petrobras está classificada como a 125a empresa em receita do 
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mundo e a 15a empresa de refino de petróleo pelo ranking global500 pelo mesmo 

critério de receita.

Em uma análise comparativa e mais ampla com outras empresas do segmento de 

petróleo a nível mundial, a Petrobras também apresenta um bom desempenho para 

diversos indicadores. Este fato é evidenciado pela pesquisa conduzida por MUNCH 

(2004) entre as principais empresas de petróleo do mundo. A pesquisa considerou as 

vinte e duas maiores empresas de petróleo registradas na Security Exchange 

Commision (SEC) dos Estados Unidos, incluindo nesse total também as empresas 

Lukoil (Rússia), Nippon (Japão) e Yukos (Rússia), que, embora não tenham registro na 

SEC, apresentam em seus sites informações suficientes para, segundo o autor, a 

condução  do estudo. Das análises efetuadas destacam-se os seguintes indicadores de 

desempenho evidenciados no quadro abaixo.

Quadro 29: Posição Mundial da Petrobras dentre outras empresas de petróleo - 2003

Descrição Posição da Petrobras

Liquidez Corrente Segunda

Liquidez Geral Nona

Retorno sobre Investimentos Terceira

Tempo Restante da Reserva Petrolífera3 Terceira

Fonte: Adaptado de MUNCH (2004)

Ressalte-se ainda que o autor chama a atenção para o fato de que, dentre as empresas 

analisadas, oito (Satoil – Noruega; CNOOC – China; ENI – Itália; PEMEX – México; 

                                                
3 Calculado dividindo o as reservas estimadas de petróleo pela produção anual
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Petrobras – Brasil; Petro-Canadá – Canadá, PetroChina – China; e Sinopec – China), 

como a Petrobras, possuem participação estatal em sua direção, podendo sofrer 

interferências na administração, por meio de medidas econômicas e políticas.

Em outra pesquisa conduzida nos últimos anos pela revista CartaCapital em parceria 

com a consultoria InterScience, é indagado a cerca de mil executivos, separados por 

seguimentos de atuação, a seguinte pergunta: “Qual é a empresa que o (a) senhor (a) 

mais admira?”. Na pesquisa constata-se que a Petrobras apresenta uma evolução 

constante, saindo da trigésima-quarta colocação em 1998, ano em que iniciou a 

pesquisa, e chegando a terceira posição em 2004. Interessante também analisar 

separadamente os anos de 1998 até 2000. A posição em 1998 de trigésima quarta 

passou, em 1999, para décima nona. Porém esta evolução é freada em 2000 quando a 

classificação voltou a piorar passando para vigésima quarta posição. Essa queda na 

admiração dos executivos entrevistados do setor talvez possa ser atribuída a ocorrência 

dos acidentes ambientais envolvendo a empresa, notadamente aquele ocorrido na Baia 

de Guanabara, haja vista que não ocorreram outros eventos relevantes que pudessem 

justificar essa queda na admiração dos entrevistados. Em princípio, essa acentuada 

evolução da empresa pode ser atribuída à implantação do programa PEGASO, a partir 

do ano 2000, com fortes investimentos na área de meio ambiente e segurança, algo em 

torno de R$6,1 bilhões até 2003, conforme informações do relatório anual deste ano, 

ou cerca de R$3,2 bilhões conforme evidenciado nas notas explicativas das 

demonstrações contábeis do mesmo período (2000 a 2003). O quadro 32 apresenta o 

detalhamento das diferenças e as devidas justificativas.
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Quadro 30: Ranking da revista CartaCapital

Anos Posição Petrobras Primeira Colocada

2004 3ª Natura

2003 9ª Nestlé

2002 15ª Nestlé

2001 21ª TAM

2000 24ª Microsoft

1999 19ª Microsoft

1998 34ª Microsoft

Fonte: Revista CartaCapital, “As empresas mais admiradas no Brasil“

(www.cartacapital.com.br).

Graficamente visualiza-se melhor a variação na admiração dos executivos 

entrevistados ano longo do período em que a pesquisa foi produzida. 

Figura 9: Empresas mais Admiradas – Posição da Petrobras
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Fonte: Adaptado da Revista CartaCapital, “As empresas mais admiradas no Brasil“ 

(www.cartacapital.com.br).
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4.2 – Proposta Metodológica

A análise do estudo de caso foi conduzida com base nas informações obtidas nos 

relatórios e documentos publicados pela Petrobras – demonstrações contábeis, planos 

estratégicos, relatórios anuais e balanços sociais – bem como nas respostas 

apresentadas pelos funcionários da empresa às questões contidas no questionário de 

pesquisa. O questionário, por sua vez, foi composto de vinte e três questões, quase

todas abertas, das quais vinte foram devidamente respondidas pelos responsáveis das 

respectivas áreas. As três questões não respondidas pelos entrevistados, números 

quatro, dez e onze, ou foram consideradas como confidenciais, e, portanto, não 

divulgáveis e/ou não havia dados disponíveis para uma grande parte do período da 

análise. Ressalte-se que as questões não respondidas não influenciaram de forma 

relevante às conclusões da pesquisa. 

Para a análise das demonstrações contábeis da Petrobras, trabalhou-se com os números 

não consolidados referentes à controladora. O termo não consolidado refere-se as 

demonstrações contábeis apenas da Petrobras petróleo brasileiro S/A, sem a 

consideração do patrimônio e resultados das demais empresas do grupo Petrobras, 

como por exemplo BR Distribuidora, Transpetro, entre outras. Para a obtenção das 

demonstrações contábeis, a partir do ano de 1998, foi utilizado o sistema de divulgação 

externa (Divest) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) disponível para 

download no site da instituição (www.cvm.gov.br). Para os anos de 1995 até 1997, 

foram utilizados os relatórios em papel publicados pela Petrobras e arquivados na 

CVM.  

Em relação análise do planejamento estratégico e gestão ambiental da Petrobras foram 

utilizados os planos estratégicos publicados pela empresa referente aos períodos de 
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1992-2001, 2000-2010 e o atual, 2005-2015.  O mais recente, elaborado em 2004 e 

referente ao período de 2005-2015, foi obtido através de download no site da Petrobras 

(www.petrobras.com.br). Os demais foram obtidos em papel junto ao departamento de 

estratégia e desempenho empresarial da própria empresa.

Inicialmente buscou-se entrevistar, conforme o organograma da empresa 

(www.petrobras.com.br), os gerentes/diretores de cada gerência/departamento. No 

caso da comunicação nacional, o gerente que é subordinado diretamente ao diretor de 

comunicação institucional que, por sua vez se reporta à presidência da empresa. No 

caso do planejamento estratégico, o responsável que reporta-se diretamente a 

presidência. E finalmente no caso da gerência de SMS, buscou-se entrevistar o gerente 

de SMS que reporta-se ao diretor de serviços, que por sua vez também se reporta à 

presidência. Entretanto, ressalte-se que nem todas as entrevistas foram efetuadas 

diretamente com os gerentes de cada setor, em alguns casos estes indicaram 

funcionários a nível de gerência/coordenação  que responderam as questões.

Cabe ressaltar ainda que o questionário foi aplicado diretamente pelo autor, nas 

dependências da empresa pesquisada acarretando, portanto, em um índice de 100% de 

devoluções. A utilização de entrevistas semi-estruturadas deriva do fato da mesma 

oferecer um amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo 

à medida que se recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS 1987).

O uso do questionário teve o objetivo de obter um maior detalhamento do 

planejamento estratégico e da gestão ambiental, bem como verificar a percepção da 

alta gerência da empresa em relação à integração entre ambos. As entrevistas com a 

aplicação do questionário foram efetuadas no período compreendido entre maio de 

2005 e junho desse mesmo ano. 
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Para todas as respostas dos entrevistados foi considerada a possibilidade destas 

conterem percepções individuais, o que poderia acarretar distorções nas análises 

efetuadas. Nesse sentido, considerando uma das limitações da metodologia do estudo 

de caso com o uso de questionários/entrevistas, qual seja a individualidade e percepção 

pessoal dos entrevistados nas respostas apresentadas, ressalte-se que para todas as 

informações obtidas no roteiro de pesquisa, sempre que possível, estas eram 

confrontadas com as informações dos relatórios publicados pela empresa.

Resumidamente e conforme o exposto acima, a pesquisa parte da análise de três 

vertentes ou campos de investigação básicos: (1) os planos estratégicos em vigor ou 

elaborados no período (1990-2000; 2000-2010; e 2005-2015), (2) as demonstrações 

contábeis devidamente auditadas e (3) a percepção da empresa através da utilização de 

entrevistas semi-estruturadas com o uso de questionário aplicado diretamente pelo 

autor. Ressalve-se que não foram objeto de análise informações internas ou 

consideradas confidenciais pela empresa.

Finalmente, por utilizar a metodologia de estudo de casos, bem como as 

especificidades da empresa analisada, as conclusões da pesquisa se limitam à amostra 

escolhida, não sendo indicada à realização de generalizações, analogias ou paralelos, 

de forma direta, com os demais componentes do universo das empresas petrolíferas.
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4.3 – Planos Estratégicos do Sistema Petrobras

No período sob análise, compreendido entre os anos de 1995 até 2004, a Petrobras 

divulgou três planos estratégicos relativos aos seguintes períodos:

 1990-2000 posteriormente revisto e substituído pelo plano 1992-2001 em 

função da mudança de governo;

 2000-2010; e

 2005-2015, publicado em 2004.

Em todos os planos estratégicos, verifica-se uma constante preocupação com o 

desempenho econômico-financeiro e apenas no último plano estratégico, 

compreendido para os anos de 2005-2015, que foi apresentado em maio de 2004, 

verifica-se uma evidenciação mais explicita das questões relativas a responsabilidade 

social e meio ambiente. 
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Em linhas gerais, o sistema Petrobras apresenta o seguinte processo de planejamento 

estratégico:

Figura 10: Processo de Planejamento Estratégico

Fonte: Plano estratégico do sistema Petrobras 1992/2001.

Para fins de análise comparativa, cada plano estratégico foi dividido nas seguintes 

partes: Missão, Visão, Objetivos Permanentes e Menção a aspectos ambientais, sendo 

dada ênfase a missão e a visão, consideradas como citações mais relevantes dentro dos 

planos estratégicos. 

Para os objetivos dessa pesquisa foram utilizadas as seguintes definições: visão é o que 

as empresas aspiram ser ou se tornar. Missão é a finalidade ou a razão da existência de 

uma organização. (ALDAY 2000). Em outras palavras, visão representa como a 

empresa se vê e a missão aponta o caminho de longo prazo a ser trilhado de forma 
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Análise do Ambiente 
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  Plano Estratégico
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continuada, além de representar como a organização quer ser vista pela sociedade. 

Nesse sentido, é possível considerar que a forma de apresentação da visão e missão 

constitui-se em uma relevante forma de evidenciar os objetivos e compromissos da 

empresa perante a sociedade como um todo e especificamente em relação à questão 

ambiental.

Plano Estratégico 1990-2000 / 1992-2001

 Missão => “Assegurar o abastecimento do mercado nacional de óleo, gás natural e 

derivados, através das atividades definidas na constituição e na lei 2.004, de forma 

rentável e aos menores custos para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento 

do país”.

Visão => Não publicada.

Opções Estratégicas => Refletem as orientações estratégicas. São elas:

 Recuperação econômico-financeira e negociação com o governo federal;

 Aperfeiçoamento do modelo institucional;

 Expansão do mercado;

 Modernização das operações;

 Atuação internacional.

Objetivos Permanentes => Têm como objetivo principal um maior detalhamento da 

missão e divide-se da seguinte forma:

a) Ligados aos Negócios:

 Ampliar as reservas de óleo e gás natural, avaliando prioritariamente o 

potencial petrolífero nacional;
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 Desenvolver a produção nacional de óleo e gás natural em condições técnico-

econômicas adequadas e de acordo com os interesses estratégicos do país;

 Desenvolver o parque de processamento de óleo e gás natural, em nível de 

perfil que assegurem o abastecimento nacional de derivados em condições de 

economicidade, observados os interesses estratégicos do país;

 Desenvolver as atividades de comercialização no país e no exterior, 

objetivando otimizar a oferta interna de óleo, gás natural e seus derivados, bem 

como assegurar mercado para seus produtos e serviços;

 Desenvolver o sistema de transporte hidroviário e dutoviário de óleo, gás 

natural e seus derivados, de forma a atender, em condições de segurança e 

economicidade, às necessidades do abastecimento do país;

 Participar, de forma competitiva e rentável, na distribuição de derivados de 

petróleo, de gás natural e de energéticos e divulgar a imagem institucional do 

sistema Petrobras;

 Desenvolver no exterior, de forma competitiva, rentável e complementar à 

atuação no país, atividades relacionadas á indústria do petróleo e ao comércio 

internacional;

 Consolidar a contribuição do sistema Petrobras ao desenvolvimento do país, 

de forma competitiva, econômica e rentável, em setores básicos da economia 

do país ligados direta ou indiretamente à indústria do petróleo.  

b) Ligados ao Desempenho:

 Desenvolver a capacitação tecnológica do sistema Petrobras, em articulação 

com a comunidade científica e tecnológica;
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 Formar, desenvolver e valorizar seus empregados e integrá-los ao sistema 

Petrobras;

 Contribuir para o desenvolvimento nacional, através de suas atividades;

  Assegurar padrões adequados de saúde ocupacional e de segurança do pessoal 

e do patrimônio do sistema Petrobras;

 Preservar e respeitar o meio ambiente no âmbito de suas operações e na 

qualidade de seus produtos;

 Aprimorar a qualidade dos produtos e serviços do sistema Petrobras, buscando 

a crescente satisfação dos seus consumidores;

Menção a aspectos ambientais => A menção a aspectos ambientais está presente nas 

seguintes partes:

 Objetivos permanentes:

“Preservar e respeitar o meio ambiente no âmbito de suas operações e na qualidade de 

seus produtos”.

 Perspectivas de longo prazo (1993/2000):

“... Neste cenário, o preço do petróleo se situa entre US$20 e US$26/barril (a preços de 

1989) e a preservação ambiental passa a constituir o maior constrangimento ao 

petróleo, ao mesmo tempo em que é fator de atratividade o gás natural“.

“O movimento ecológico se fortalece, exigindo crescentes esforços voltados para a 

proteção do meio ambiente”.

 Compromisso com o desenvolvimento nacional:

o “contribuir para a otimização da política energética”;

o “minimizar o impacto ao meio ambiente. Nos projetos e 

empreendimentos serão incluídos requisitos de preservação do meio 
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ambiente e estimulado o desenvolvimento de tecnologias voltadas para 

este fim, com ênfase na região amazônica”; 

o “atingir elevados padrões de segurança e de saúde....”

 Orientações para o curto prazo (1992/1993)

o ...

o “reforçar a imagem no mercado do sistema Petrobras”;

o “considerar o processo Petrobras de meio ambiente, qualidade e 

segurança industrial fator fundamental na obtenção imediata das 

melhorias requeridas pela sociedade...”

Plano Estratégico 2000-2010

Missão => “Atuar de forma rentável nas atividades da indústria de óleos e gás, e nos 

negócios relacionados, nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e 

serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente, considerando os interesses dos 

acionistas e contribuindo para o desenvolvimento do País”.

Visão => “A Petrobras será uma empresa de energia  com atuação internacional e líder 

na América Latina, com foco em serviços e a liberdade de atuação de corporação 

internacional”.

Opções Estratégicas => Refletem as orientações estratégicas. São elas:

 A expansão das atividades no exterior;

 O aumento das reservas e capacidade de produção;

 A expansão das atividades no setor do gás natural;

 O incremento das pesquisas tecnológicas e o aprimoramento da qualificação 

dos quadros da empresa;
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 A diversificação das carteiras de negócios através da formação de novas 

parcerias;

 A adoção de um relacionamento transparente com o mercado, os acionistas, a 

opinião pública e os empregados.

Menção a aspectos ambientais => A menção a aspectos ambientais está presente nas 

seguintes partes:

 Missão:

“..., fornecendo produtos e serviços de qualidade, respeitando o meio ambiente,...”

 Valores:

“Respeito e preservação ao meio ambiente”.

Plano Estratégico 2005-2015

Missão => “Atuar de forma segura e rentável com responsabilidade social e ambiental,

nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos mercados nacional e 

internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos seus 

clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua”.

Visão => “A Petrobras será uma empresa integrada de energia com forte presença 

internacional e líder na América Latina, atuando ccoomm ffooccoo na rentabilidade e na 

responsabilidade social e ambiental”.

Opções Estratégicas => Refletem as orientações estratégicas. São elas:

 Consolidar e ampliar as vantagens competitivas nos mercados brasileiro e sul-

americano de petróleo e derivados;

 Desenvolver e liderar o mercado brasileiro de gás natural e atuar de forma 

integrada nos mercados de gás e energia elétrica no Cone Sul;
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 Expandir seletivamente a atuação internacional de forma integrada com os 

negócios da companhia;

 Expandir seletivamente a atuação no mercado petroquímico brasileiro e do 

Cone Sul;

 Atuar seletivamente no mercado de energias renováveis.

Menção a aspectos ambientais => A menção a aspectos ambientais está presente nas 

seguintes partes:

 Missão e Visão:

“... Atuar de forma segura e rentável com responsabilidade social e ambiental”..

 Atuação corporativa:

“Conduzir os negócios e atividades com responsabilidade social e ambiental, 

considerando seus compromissos com o desenvolvimento sustentável e com o pacto 

global”.

 Comunicação:

“Promover estreito relacionamento com as comunidades influenciadas pelas operações 

da companhia, mantendo diálogo permanente com seus representantes e acentuando a 

responsabilidade social e ambiental da Petrobras”.

 SMS (Segurança, Meio ambiente e Saúde):

- Educar, capacitar e comprometer os trabalhadores com as questões de 

SMS, envolvendo fornecedores, comunidades, órgãos competentes, 

entidades representativas dos trabalhadores e demais partes 

interessadas;

-  Atuar na promoção da saúde, na proteção do ser humano e do meio 

ambiente mediante identificação, controle e monitoramento de riscos, 



113

adequando a segurança de processos às melhores práticas mundiais e 

mantendo-se preparada para emergências;

- Assegurar a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e produtos 

ao longo do seu ciclo de vida, considerando os impactos e benefícios 

nas dimensões econômica, ambiental e social;

- Considerar a eco-eficiência das operações e produtos, minimizando os 

impactos adversos inerentes às atividades da indústria.

4.4 – Análise do Planejamento Estratégico e Gestão Ambiental da Petrobras

De acordo com o descrito no item anterior, é possível depreender que houve uma 

mudança significativa na incorporação das questões ambientais dentro dos planos 

estratégicos da empresa. Tal fato pode ser destacado em dois dos principais itens de 

comunicação dos planos estratégicos para a sociedade: a missão e a visão. Conforme 

pode ser verificado, aspectos voltados para as questões ambientais só começam a ser 

incorporadas aos planos estratégicos, ainda que de forma tímida, a partir do plano que 

compreende o período de 2000/2010 onde apenas a missão faz menção a aspectos 

ambientais (“... respeitando o meio ambiente, ....”). Entretanto, no plano estratégico 

que compreende o período de 2005/2015, há uma maior amplitude na relação com o 

meio ambiente, agora também envolvendo aspectos sociais e ambientais, com a citação

da expressão “responsabilidade social e ambiental” tanto na missão quanto na visão 

(“Atuar de forma segura... com responsabilidade social e ambiental, ...”). Tal fato, em 

princípio, demonstra que a empresa, após os acidentes ocorridos em 2000, tentou

transmitir para a sociedade que efetivamente buscou um melhor alinhamento dos seus 

planos estratégicos com os aspectos inerentes a preservação ambiental.
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Na análise direta sobre os planos estratégicos, são observadas algumas menções as 

questões ambientais, sendo mais tímidas nos dois primeiros planos e bem mais 

evidentes para o plano estratégico atual conforme citado abaixo pelo entrevistado. Esse 

último plano estratégico é o único que está totalmente sob o efeito dos acidentes de 

2000.

Em consideração aos objetivos da Petrobras para a década atual, o entrevistado 

descreve o contido no plano estratégico atual, 2005-2015: 

“Missão => Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e 

ambiental, nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos mercados 

nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às 

necessidades dos seus clientes e contribuindo para o desenvolvimento do 

Brasil e dos países onde atua”.

“Visão => A Petrobras será uma empresa integrada de energia com forte 

presença internacional e líder na América Latina, atuando com foco na 

rentabilidade e na responsabilidade social e ambiental”.

“Estratégia corporativa => Liderar o mercado de petróleo, gás natural e 

derivados na América Latina, atuando como empresa integrada de energia, 

com expansão seletiva da petroquímica da atividade internacional”.

A integração entre o planejamento estratégico e gestão ambiental da empresa, só 

passou a ser percebida de forma mais intensa a partir do ano de 2000 com a 

implantação do programa PEGASO. No questionamento do grau de importância da 

gestão ambiental dentro do planejamento estratégico, considerando uma classificação 

variando de 1 a 5, onde um seria pouca importância e cinco seria importância máxima, 

verifica-se que até 1999 a pontuação fica em torno de dois, subindo para quatro em 

2000 e cinco de 2001 em diante. Conforme informação do entrevistado pelo SMS, a 

Petrobras apresentava uma postura eminentemente reativa em relação ao meio 

ambiente até o ano de 2000, melhorando nos anos seguintes passando a uma postura 
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efetivamente proativa a partir de 2001, sendo este processo iniciado de forma plena a 

partir de 2000.

Quadro 31: Classificação quanto à importância da gestão ambiental na elaboração do 

planejamento estratégico 

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Importância 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5

Fonte: própria com base nas respostas dos entrevistados

O processo de elaboração da gestão ambiental foi modificado radicalmente a partir de 

2000. Para COSTA (2003), a empresa precisou romper a cultura clássica voltada para 

a priorização dos processos produtivos, relegando a gestão ambiental ao mero 

atendimento de requisitos legais de mercado, criando a possibilidade de colocar a 

questão ambiental em um patamar compatível com a sua procura pela rentabilidade e 

pelo aumento da produção. Nesse sentido, segundo o entrevistado pelo SMS, a 

empresa possui, desde 2000, dois comitês principais relacionados à gestão ambiental: 

O comitê de Meio Ambiente (a partir de 2001), considerado estratégico e ligado 

diretamente ao Conselho de Administração e o comitê de gestão de SMS (a partir de 

2000), considerado mais operacional que estratégico. O objetivo desse último comitê é 

o de integrar todas as áreas da empresa em torno das questões ambientais. Foi 

ressaltado também que os resultados ambientais são de responsabilidade das áreas de 

negócios. A partir do ano de 2000 ocorreram mudanças de postura gerencial, tendo 

sido, inicialmente verificados e mensurados os passivos ambientais. Interessante notar 

que a empresa considera um bom desempenho ambiental como essencial para a 
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empresa atuar no exterior. Este fato fez com que a Petrobras buscasse o padrão 

internacional de prevenção de acidentes. 

Em relação à definição dos investimentos em meio ambiente, o entrevistado cita que as 

previsões de investimento em meio ambiente são estabelecidas

individualmente por cada uma das Unidades de Negócio ou de Serviço e, 

juntamente com os montantes a serem investidos em outras rubricas, são

consolidadas nos planos anuais corporativos. As estratégias, metas e programas 

corporativos na área de meio ambiente representam balizadores para as Unidades nesse 

processo de previsão. 

Cada Unidade deve prever os investimentos necessários para

assegurar a sua contribuição, no nível esperado, para que a Companhia

alcance seus objetivos na área de meio ambiente. Alguns exemplos desses

balizadores:

1) Certificação ISO 14001 – As Unidades já certificadas devem

assegurar os recursos necessários na área ambiental para 

a manutenção de tal certificação. As unidades ainda não

certificadas, cuja certificação seja do interesse da Companhia, 

devem assegurar os investimentos indispensáveis à obtenção de tal

reconhecimento. (Atualmente 57 unidades de negócios da Petrobras estão

certificadas de acordo com a norma ISO 14001, das quais 33 estão

localizadas no Brasil e 24 no exterior);

2) Avaliações através do sistema PAG-SMS – O Programa de Avaliação

da Gestão de SMS (PAG-SMS) realiza avaliações internas, periódicas, nas

Unidades da Companhia, visando a aferir a adequação do sistema de
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gestão de cada uma delas às Diretrizes Corporativas de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde. Espera-se que as unidades aloquem os recursos necessários para eliminar as 

não-conformidades eventualmente apontadas;

3) Limites Máximos Admissíveis de vazamento de óleo e de emissão de

SOx (óxidos de enxofre). Esses limites são estabelecidos corporativamente e 

desdobrados até o nível das Unidades, que devem então prever os recursos necessários 

para assegurar que suas operações alinhem-se às expectativas da corporação. 

4) Programa de redução da queima de gás associado. As Unidades de produção de 

petróleo devem prever os investimentos necessários para o alcance dos objetivos 

corporativos de redução do chamado gás flaring, um dos grandes desafios econômicos 

e ambientais da indústria mundial do petróleo.

Em 2000, foram identificados os riscos potenciais, sob os pontos de

vista ambiental e de saúde e segurança, existentes nas instalações da

Petrobras. A eliminação ou mitigação desses riscos foi equacionada

através de um grande número de projetos, elaborados e custeados pelas

Unidades. A realização física e financeira desses projetos foi auditada

e acompanhada corporativamente através do Programa PEGASO.

Indagado pelas diferenças apresentadas entre os gastos com o meio ambiente 

divulgados nas notas explicativas das demonstrações contábeis e os gastos 

evidenciados nos relatórios anuais, notadamente na informação contida no relatório 

anual de 2003 onde é afirmado que cerca de R$ 6,1 bilhões foram investidos em meio 

ambiente no período compreendido entre 2000 e 2003 e nas notas explicativas das 

demonstrações contábeis publicadas pela empresa e devidamente auditadas, são 

evidenciados cerca de R$ 3,2 bilhões, o entrevistado comentou que todas as diferenças 
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apresentadas são decorrentes do fato de que nos valores obtidos nas notas explicativas 

dos balanços, são evidenciados apenas os valores relativos ao PEGASO, não sendo 

incluído, portanto, os demais gastos relativos à saúde e segurança. Em relação ao ano 

de 2004 ocorreu, segundo o entrevistado, justamente o contrário, ou seja, no valor 

obtido nas notas explicativas são apresentados os valores pelos totais do SMS e não 

apenas o meio ambiente. O entrevistado comentou ainda não ter condições de 

identificar a composição dos valores para todos os anos da análise conforme efetuado

em 2000 no relatório anual, onde o valor lançado como meio ambiente está composto 

da seguinte maneira:

Contenção de óleo, etc = 103 milhões

Multas =  78 milhões

Programa PEGASO = 387 milhões

Outros gastos =  83 milhões

Total = 651 milhões

Quadro 32: Gastos em meio ambiente

Mil R$
Gastos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Conforme 

Notas 

Explicativas

29.705 35.861 223.495 179.234 189.434 651.000 811.057 797.585 948.209 1.750.000

Conforme 

SMS

29.705 35.861 223.495 179.234 189.434 651.000 1,1 

bilhões

1,97 

bilhões

2,29 

bilhões

1,53 

bilhões

Diferenças 0 0 0 0 0 0 -288.943 - 1,17 

bilhões

- 1,34 

bilhões

220.000

Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis e informações dos 

entrevistados.

Conforme pode ser depreendido no quadro acima, é evidenciado que os investimentos 

em meio ambiente sofreram um aumento significativo (243%) de 1999 para 2000, ano 
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dos acidentes ambientais, bem como 69% de 2000 para 2001, conforme dados da 

SMS. Esta tendência de aumentos é mantida nos anos subseqüentes, reduzindo-se 

apenas em 2004. 

Com relação ainda à análise ambiental, o entrevistado comentou a existência de dois 

grandes grupos de indicadores de desempenho ambiental criados a partir do ano de 

2000: um ao nível de presidência e outro ao nível operacional. O primeiro avalia três 

tipos de ocorrências ambientais: vazamentos, emissão de SOx e emissão de gás de 

efeito estufa. O segundo grupo avalia indicadores como, por exemplo, consumo de 

água, efluentes e resíduos. Ressalte-se ainda que, questionado sobre o nível de relação 

da empresa com os órgãos ambientais, o entrevistado considerou satisfatória as 

relações da empresa com os órgãos ambientais, afirmando que são buscados diálogos 

constantes com intuito de antecipar e corrigir possíveis exigências futuras.

Para uma melhor visualização pode-se representar graficamente os investimentos em 

meio ambiente de acordo com os valores das notas explicativas, devidamente 

atualizadas pelo IPCA para moeda de 2004, conforme a figura abaixo.
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Figura 11: Gastos com o meio ambiente em moeda de 2004
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Fonte: Notas explicativas das demonstrações contábeis

Indagado pela não certificação e conseqüente não negociação das ações da Petrobras 

dentro do Dow Jones Sustainability Group Index – DJSGI, da bolsa de Nova Iorque, o 

entrevistado afirmou que a Petrobras vêm buscando o ingresso no DJSGI já alguns 

anos, sendo mais fortemente nos últimos três anos, garantindo que em um prazo 

máximo de três anos a empresa ingressará no grupo4. Em relação às dificuldades para 

o ingresso no DJSGI, o entrevistado deu o exemplo do caso do enxofre nos 

combustíveis. Na Europa o teor de enxofre nos combustíveis é de 10 ppm e este é um 

dos padrões exigidos para aprovação no DJSGI. Ocorre que no Brasil é de 30 ppm. A 

Petrobras teria condições de alcançar este nível europeu. O que dificulta, segundo o 

entrevistado, são os investimentos em novas tecnologias e principalmente o poder 

aquisitivo do mercado para o consumo de uma gasolina mais cara.

                                                
4 A Petrobras ingressou no DJSGI em 2007.
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Quanto às perspectivas em relação à gestão ambiental para os próximos dez anos e sua 

integração com o planejamento estratégico, o entrevistado comentou que o plano

estratégico atual da Petrobras, referente ao período 2005-2015, estabelece como bases 

da estratégia corporativa: o crescimento, a rentabilidade e a responsabilidade social e 

ambiental. O compromisso do desenvolvimento dos negócios com responsabilidade 

social e ambiental também é explicitamente destacado nos enunciados da Missão e 

Visão da companhia. O mesmo plano estabelece a "Excelência e liderança em questões 

de saúde, segurança e preservação do meio ambiente" como um dos Valores

Corporativos da Companhia. O plano estratégico estabelece ainda uma agenda 

estratégica, reunindo temas considerados essenciais para o alcance dos objetivos 

empresariais. Dentre tais temas, que deverão ser desenvolvidos através de projetos

específicos, coordenados pela área corporativa mais diretamente

interessada, inclui-se a excelência em SMS. O tema está sendo abordado

através das vertentes de eco-eficiência de operações e produtos, prontidão

para situações de emergência, prevenção de acidentes, incidentes e

desvios, saúde dos trabalhadores, sistema de gestão de SMS integrado e

minimização de riscos e passivos ainda existentes. Os entrevistados consideram que tal 

posicionamento estratégico assegura a continuidade e a ampliação das iniciativas e 

ações da companhia no exercício de sua responsabilidade ambiental, rumo ao objetivo 

estratégico de excelência nessa área.

Sem dúvida é possível depreender que a Petrobras fez um grande esforço em relação a 

sua gestão ambiental, após os acidentes ambientais em 2000, como pode ser 

constatado nos investimentos em meio ambiente efetuados pela empresa, notadamente 

a partir do ano dos acidentes. 
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Atuando em outra frente, a Petrobras também efetuou um forte incremento nos gastos 

em propaganda e patrocínios após o ano de 2000. Comparando os anos de 1999 para 

2000, é possível perceber um aumento de aproximadamente 48% para os gastos com 

propaganda e 93% para os gastos com patrocínios. Do ano 2000 para 2001, houve um 

aumento de 9,8% para a propaganda e 65% em relação aos patrocínios. Conforme 

informações do entrevistado pela Comunicação, para o período de 1996 até 2002, os 

gastos anuais com patrocínios ambientais totalizam aproximadamente 5% do total dos 

patrocínios. Para os anos de 2003 e 2004 os gastos totalizaram 5,3% e 13,6% 

respectivamente. O quadro 33 e a figura 12 abaixo representam os dados obtidos. 

Quadro 33: Gastos com propaganda e patrocínio em moda de 2004
Em mil(R$)

Gastos/Anos 19955 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Propaganda 68.396 182.055 113.888 105.554 156.551 171.907 106.437 176.921 216.425

Patrocínios 27.073 52.266 61.725 54.176 104.871 173.053 115.747 184.469 174.891

Fonte: Departamento de Comunicação Nacional da Petrobras

                                                
5 Conforme o entrevistado, não havia dados disponíveis neste ano.
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Figura 12: Gastos com Propaganda e Patrocínio em moeda de 2004
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Fonte: Departamento de Comunicação Nacional da Petrobras

O entendimento da Petrobras sobre o planejamento estratégico segue a linha 

tradicional onde são considerados os aspectos de longo prazo nas decisões e as 

condições de incerteza nos cenários em que a empresa atua. É descrito da seguinte 

maneira conforme resposta ao roteiro de pesquisa: “É o conjunto de grandes escolhas 

que orienta o gerenciamento do presente e a construção do futuro em uma organização 

num horizonte de longo prazo e sob condições de incerteza”.

O entrevistado pelo planejamento estratégico ressalta ainda que para a 

operacionalização das estratégias, são revistos os painéis de desenvolvimento 

estratégico das áreas e unidades de negócios, à luz do painel corporativo, isto é: mapa 

estratégico corporativo; indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

Cabe registrar que, além dos objetivos e indicadores considerados no painel 

corporativo, especificamente vinculados a alguns órgãos da companhia, outros deverão 

também ser desdobrados para os diversos níveis, ou seja: áreas de negócios; segmentos 
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de negócios; unidades de negócios; área financeira e de serviços e respectivas 

unidades; e unidades corporativas, devendo, necessariamente, serem respeitadas as 

declarações e as definições dos objetivos e indicadores, bem como as metas 

corporativas correspondentes, de forma a integrar, melhor comunicar e acompanhar o 

desdobramento da implantação das estratégias definidas no plano estratégico da 

companhia. 

Interessante comentar que a empresa utiliza o balanced scorecard (BSC) como 

instrumento de gerenciamento e avaliação de desempenho, porém sem apresentar no 

modelo de BSC, segundo o entrevistado, a perspectiva desenvolvimento sustentável de 

forma específica. A questão ambiental está contemplada dentro das demais 

perspectivas do modelo de KAPLAN (1998), quais sejam: financeira, clientes, 

processos internos e aprendizado e treinamento. 

A partir do último plano estratégico, a empresa começou a publicar suas metas 

corporativas dentro do formato do BSC. Nesse sentido são apresentadas, dentro da 

perspectiva do processo interno, apenas duas metas de redução de vazamentos e 

emissões de SOx. Embora ainda tímidas, o fato da publicação de metas ambientais 

dentro das metas corporativas pode indicar, em princípio, um avanço importante na 

evidenciação da integração da gestão ambiental com o planejamento estratégico.
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Quadro 34: Comparativo entre os Planos Estratégicos

Descrição 1990/2000 – 1992/2001 2000/2010 2005/2015

Missão Assegurar o abastecimento do mercado 
nacional de óleo, gás natural e derivados, 
através das atividades definidas na constituição 
e na lei 2.004, de forma rentável e aos menores 
custos para a sociedade, contribuindo para o 
desenvolvimento do País.

Atuar de forma rentável nas atividades da 
indústria de óleos e gás, e nos negócios 
relacionados, nos mercados nacional e 
internacional, fornecendo produtos e serviços de 
qualidade, respeitando o meio ambiente,
considerando os interesses dos acionistas e 
contribuindo para o desenvolvimento do País. 

Atuar de forma segura e rentável com 
responsabilidade social e ambiental, nas 
atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos 
mercados nacional e internacional, fornecendo 
produtos e serviços adequados às necessidades 
dos seus clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e dos países onde 
atua.

Visão Não publicada. A Petrobras será uma empresa de energia com 
atuação internacional e líder na América Latina, 
com foco em serviços e a liberdade de atuação de 
corporação internacional.

A Petrobras será uma empresa integrada de 
energia com forte presença internacional e líder 
na América Latina, atuando ccoomm ffooccoo na 
rentabilidade e na responsabilidade social e 
ambiental. 

Opções 
Estratégicas 
(Refletem as 
orientações 
estratégicas do 
plano)

- Recuperação econômico-financeira e 

negociação com o governo federal;

- Aperfeiçoamento do modelo institucional;

- Expansão do mercado;

- Modernização das operações;

- Atuação internacional.

- A expansão das atividades no exterior;

- O aumento das reservas e capacidade de 
produção;

- A expansão das atividades no setor do gás 
natural;

- O incremento das pesquisas tecnológicas e o 
aprimoramento da qualificação dos quadros da 
empresa;

- A diversificação das carteiras de negócios 
através da formação de novas parcerias;

Consolidar e ampliar as vantagens competitivas 
no mercado brasileiro e sul-americano de 
petróleo e derivados;

Desenvolver e liderar o mercado brasileiro de 
gás natural e atuar de forma integrada nos 
mercados de gás e energia elétrica no Cone Sul;

Expandir seletivamente a atuação internacional 
de forma integrada com os negócios da 
companhia;

Expandir seletivamente a atuação no mercado 
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- A adoção de um relacionamento transparente 
com o mercado, os acionistas, a opinião pública 
e os empregados.

petroquímico brasileiro e do Cone Sul;

- Atuar seletivamente no mercado de energias 
renováveis.

Menção à 
questões 
ambientais

Objetivos permanentes:

“Preservar e respeitar o meio ambiente no 
âmbito de suas operações e na qualidade de 
seus produtos”.

Perspectivas de longo prazo (1993/2000):

... Neste cenário, o preço do petróleo se situa 
entre US$20 e US$26/barril (a preços de 1989) 
e a preservação ambiental passa a constituir o 
maior constrangimento ao petróleo, ao 
mesmo tempo em que é fator de atratividade o 
gás natural. (grifo nosso)

O movimento ecológico se fortalece, exigindo 
crescentes esforços voltados para a proteção do 
meio ambiente.

Compromisso com o desenvolvimento 
nacional:

contribuir para a otimização da política 
energética;

minimizar o impacto ao meio ambiente. Nos 
projetos e empreendimentos serão incluídos 
requisitos de preservação do meio ambiente e 
estimulado o desenvolvimento de tecnologias 
voltadas para este fim, com ênfase na região 
amazônica; (grifo nosso)

atingir elevados padrões de segurança e de 

Missão:

..., fornecendo produtos e serviços de qualidade,
respeitando o meio ambiente,...

Valores:

Respeito e preservação ao meio ambiente.

Missão:

... Atuar de forma sseegguurraa e  rentável ccoomm
rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ssoocciiaall ee aammbbiieennttaall..

Atuação corporativa:

Conduzir os negócios e atividades com 
responsabilidade social e ambiental, 
considerando seus compromissos com o 
desenvolvimento sustentável e com o pacto 
global.

Comunicação:

Promover estreito relacionamento com as 
comunidades influenciadas pelas operações da 
companhia, mantendo diálogo permanente com 
seus representantes e acentuando a 
responsabilidade social e ambiental da Petrobras.

SMS (Segurança, Meio ambiente e Saúde):

Educar, capacitar e comprometer os 
trabalhadores com as questões de SMS, 
envolvendo fornecedores, comunidades, órgãos 
competentes, entidades representativas dos 
trabalhadores e demais partes interessadas;

 Atuar na promoção da saúde, na proteção do ser 
humano e do meio ambiente mediante 
identificação, controle e monitoramento de 
riscos, adequando a segurança de processos às 
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saúde;....

Orientações para o curto prazo (1992/1993) ...

Reforçar a imagem no mercado do sistema 
Petrobras

Considerar o processo Petrobras de meio 

ambiente, qualidade e segurança industrial 

fator fundamental na obtenção imediata das 

melhorias requeridas pela sociedade...

melhores práticas mundiais e mantendo-se 
preparada para emergências;

Assegurar a sustentabilidade de projetos, 
empreendimentos e produtos ao longo do seu 
ciclo de vida, considerando os impactos e 
benefícios nas dimensões econômica, ambiental 
e social;

Considerar a eco-eficiência das operações e 
produtos, minimizando os impactos adversos
inerentes às atividades da indústria.

Fonte: Planos estratégicos
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4.5 – Análise de Desempenho Econômico/Financeiro e Ambiental

O objetivo dessa parte da pesquisa é analisar o desempenho econômico/financeiro e ambiental 

da Petrobras dentro do período de estudo. Nesse sentido, para uma primeira análise utilizou-se 

das demonstrações contábeis não consolidadas publicadas pela empresa, todas devidamente 

auditadas por empresas de auditoria independentes. Ressalte-se que o termo não consolidado 

refere-se às demonstrações contábeis apenas da Petrobras petróleo brasileiro S/A, sem a 

consideração dos resultados econômicos e patrimônios das demais empresas do grupo 

Petrobras. Para uma melhor comparabilidade entre os números apresentados, dado o escopo 

da pesquisa ser de dez anos, todas as bases contábeis utilizadas nas análises foram corrigidas 

monetariamente pelo IPCA emitido pelo IBGE para a moeda de 2004, último ano do período 

analisado. Reiteramos que a escolha do referido índice decorre da sua utilização como 

principal indicador no cálculo da inflação utilizado pelo Banco Central (BACEN). Foram 

utilizados, além dos números absolutos, quocientes de desempenho, quais sejam a relação 

entre os números absolutos apresentados nas demonstrações contábeis analisadas.

Para a análise da gestão ambiental foram utilizados os gastos em meio ambiente e a relação 

destes com o desempenho econômico da Petrobras, bem como informações contidas nos 

relatórios denominados “balanço social e ambiental”, emitidos a partir de 1999, além de

outras informações ambientais apresentadas nos relatórios anuais.
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4.5.1 – Análise do Desempenho Econômico-financeiro

O desempenho econômico-financeiro da Petrobras ao longo do período sob análise manteve-

se sempre expressivo e crescente. Em moeda constante de 2004, apresenta apenas em 1998 

uma redução acentuada no resultado em função da quebra do monopólio do petróleo no Brasil 

e de uma forte queda do valor do barril do petróleo.

Por outro lado, embora o desempenho do ano de 2000 tenha apresentado forte crescimento em 

relação aos anos anteriores, esse fato não é refletido plenamente na cotação das ações, 

notadamente na comparação entre 1999 e 2000. Conforme pode ser verificado na figura 15, 

entre os anos de 2000 e 2002, há uma redução na cotação das ações da empresa em 2000, 

pequena recuperação em 2001 e outra queda em 2002. Considerando-se a possível existência 

de uma relação direta entre o desempenho das receitas líquidas, lucro e dividendos 

distribuídos com a cotação das ações, o que não ocorreu no ano de 2000, é razoável supor que 

tal fato, dentre possíveis outros, possa ser decorrente dos acidentes ocorridos em 2000, que 

embora não tenham afetado os resultados econômico-financeiros, tenha, de alguma forma, 

influenciado negativamente as expectativas do mercado de capitais em um primeiro momento.

Quadro 35: Receita líquida, lucro líquido e dividendos em moeda de 2004 (em milR$)

1995 1996 1997 1998 1999

Receita Líquida 26.882.926 29.687.376 27.875.294 26.039.133 40.590.946

Lucro 1.099.519 1.168.901 2.562.444 2.356.862 2.674.820

Dividendos 552.986 634.475 637.994 950.619 1.331.594

2000 2001 2002 2003 2004

Receita Líquida 63.589.948 64.969.553 66.238.428 82.715.417 85.575.000

Lucro 14.476.086 13.622.934 11.530.195 18.856.584 17.754.000

Dividendos 3.665.809 3.326.042 3.247.753 6.076.355 5.044.000

Fonte: Demonstrações Contábeis publicadas pela empresa
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Figura 13: Receita líquida, lucro líquido e dividendos em moeda de 2004.
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Fonte: Adaptado das Demonstrações Contábeis publicadas pela empresa

Como pode ser percebido, a empresa apresentou uma evolução positiva tanto na receita e 

lucro, quanto nos dividendos, com exceção do ano de 1998. Neste ano há uma queda na 

cotação média do barril do petróleo, bem como é quebrado o monopólio da Petrobras. 

Relacionando-se a figura 13 com a figura 14, nota-se, como era de se esperar, uma relação 

bem próxima entre o preço do barril do petróleo e o desempenho da Petrobras, fato este que 

não se repete em relação ao preço médio da ação da empresa para o ano de 2000, conforme 

evidenciado na figura 15.
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Figura 14: Cotação média do barril do petróleo
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Quanto à rentabilidade das ações da Petrobras no período sob análise, a mesma manteve-se 

também consistente com o valor do barril do petróleo, exceto nos anos de 1998 e 2000, 

conforme já comentado.

Figura 15: Cotações das ações da Petrobras em moeda de 2004
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Dentro do período de dez anos e com base nas demonstrações contábeis, é possível verificar 

que a empresa, além de não apresentar mudanças significativas no seu desempenho 

econômico conforme visto acima, o comportamento das suas principais contas do balanço 

patrimonial, antes e depois dos acidentes de 2000, também não sofreram mudanças 

significativas de perfil. Ressalte-se também que tanto a liquidez analisada sob diversas 

perspectivas quanto seu endividamento não foram afetados de forma significativa em função 

dos acidentes.

Contas patrimoniais como imobilizado, investimentos e obrigações com terceiros, não 

sofreram mudanças significativas em função dos acidentes. Cabe notar que nesta conta 

“investimentos” não estão incluídos gastos com meio ambiente. São investimentos, 

notadamente em outras empresas nas quais a Petrobras tem controle ou participação acionária. 

Quadro 36: Imobilizado, Investimento e Endividamento (Capital de Terceiros) em moeda de 

2004.

95 96 97 98 99

Imobilizado 21.698.629 21.285.499 21.159.943 21.694.459 23.055.281 

Investimentos 11.878.252 11.674.418 13.149.469 13.854.570 13.057.396 

Capital Terceiros 19.278.723 23.831.945 24.239.567 27.975.410 55.376.070 

00 01 02 03 04

Imobilizado 23.693.028 24.745.902 26.402.214 37.472.556 42.582.076 

Investimentos 13.820.305 11.241.196 12.401.987 12.714.590 14.048.879 

Capital Terceiros 56.653.458 55.810.750 74.294.997 73.494.115 73.382.309 

Fonte: Balanços patrimoniais

Em relação especificamente a conta imobilizado, de acordo com dados da demonstração de 

origens e aplicações de recursos (DOAR), referentes apenas ao período compreendido de 

1998 a 2002, ou seja, dois anos antes e dois anos depois dos acidentes, estes apresentam uma 

evolução crescente conforme o gráfico abaixo. Este fato é decorrente principalmente dos 
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gastos com a substituição de dutos, implantação de software de controle de vazamentos, uso 

de novas tecnologias, entre outros gastos, conforme diretrizes do PEGASO, bem como o 

normal programa de renovação de maquinário e equipamentos. Ressalte-se ainda que em 

relação ao ano de 1999, um dos motivos do aumento do ativo permanente foi decorrente de 

alterações nas práticas contábeis da empresa o que acarretou um aumento do ativo 

permanente, conforme informações contidas nas notas explicativas desse período.  

Figura 16: Investimentos anuais em imobilizado período 1998-2002 em moeda de 2004
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Os indicadores de desempenho financeiro foram obtidos a partir das demonstrações contábeis 

no período sob análise. Estes foram divididos em três grupos: Liquidez, Estrutura e 

endividamento e Rentabilidade. Para cada um dos grupos foram selecionados dois índices. 

Especial atenção na análise foi dada ao comportamento dos índices selecionados antes e 

depois dos acidentes de 2000.

Liquidez Geral (LG)

LG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / 

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
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Esse índice representa a relação entre os ativos e passivos da empresa, tanto de curto quanto 

de longo prazo. Sua análise representa o quanto à empresa tem de ativos para saldar seus 

compromissos de curto e longo prazos. Como pode ser percebido na figura 17, a empresa 

apresenta um decréscimo até o ano de 1999, melhorando a performance a partir de 2000, 

porém sem alcançar o desempenho do início do período. Em princípio não é possível o 

estabelecimento de relação entre o desempenho da liquidez geral com os acidentes corridos 

em 2000.

Figura 17: Liquidez Geral em moeda de 2004
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Fonte: Balanços Patrimoniais

Liquidez Corrente (LC)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

A liquidez corrente apresenta o desempenho financeiro da empresa no curto prazo, 

relacionando os ativos circulantes com os passivos circulantes. Representa, pois, quanto à 
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empresa tem de recursos para saldar compromissos exigíveis no curto prazo. Nesse caso a 

Petrobras teve um desempenho semelhante ao da liquidez geral, apenas em 2001 a empresa 

apresentou um resultado satisfatório, ou seja, um índice acima de 1. Ressalte-se ainda que, 

conforme dados da revista “500 maiores e melhores empresas” (julho/2004), publicação da 

revista EXAME, o desempenho do setor químico e petroquímico em relação ao indicador de 

liquidez corrente entre os anos de 2000 e 2003, foram respectivamente: 1,41; 1,52; 1,26 e 

1,36. Tal fato evidencia um desempenho da Petrobras abaixo da média do setor. Como a 

liquidez geral, também não é possível estabelecer alguma relação direta razoável entre o 

comportamento desse indicador e os acidentes ocorridos em 2000, uma vez que o mesmo se 

mantém abaixo de 1 desde 1995.

Figura 18: Liquidez corrente em moeda de 2004
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Estrutura e Endividamento

A Petrobras não apresenta uma situação confortável na relação entre o total de dívidas –

passivo circulante mais passivo exigível de longo prazo – e seu o capital próprio – patrimônio 

líquido. 

Endividamento = Passivo Exigível / Patrimônio Líquido

Em 1999 apresenta um forte crescimento do seu endividamento, alcançando o índice 2, o que 

significa que para cada R$1 de patrimônio líquido, a empresa tem R$2 de dívidas totais, 

mantendo-se a partir desse momento sempre acima de 1, o que indica um endividamento 

maior do que o seu capital próprio. Uma das possíveis causas do forte endividamento em 

1999, conforme as notas explicativas desse ano, é decorrente do fato da Petrobras ter efetuado 

mudanças nas práticas contábeis o que acarretou um aumento do passivo e uma redução do 

patrimônio líquido.

Figura 19: Dívidas totais “versus” patrimônio líquido 
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Em relação à composição das dívidas da empresa (Passivo circulante / Passivo exigível), esta 

apresenta-se, em média, com um percentual de 65% para dívidas de curto prazo, em outras 

palavras, a cada R$1 de dívida total, R$0,65 vencem em doze meses. Também não é possível 

relacionar diretamente os acidentes ocorridos em 2000 com este indicador de desempenho.

Figura 20: Dívidas de curto prazo “versus” dívidas totais
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Fonte: Balanços Patrimoniais

Rentabilidade

Retorno sobre Ativos (ROA)

ROA = Lucro Líquido / Ativo total Médio

Na análise da rentabilidade, com base no retorno sobre ativos, pode-se verificar que o ano de 

2000 foi o mais rentável para a Petrobras com base neste índice de retorno. Para cada R$1 

investido pela empresa neste ano, esta obteve um retorno médio de R$0,17. Para o período de 

dez anos, a empresa obteve um retorno médio de R$0,09. O bom desempenho em 2000, 
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conforme comentado anteriormente, pode ser atribuído, entre outras causas, a alta cotação do 

barril de petróleo. Para esse indicador, também não é possível uma relação razoável entre este 

desempenho e os acidentes ocorridos em 2000. 

Figura 21: Retorno sobre ativos (ROA)
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Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio

O retorno sobre o patrimônio líquido representa quanto à empresa obteve de retorno para cada 

R$1 investido de capital próprio. Como pode ser percebido na figura 22, no ano de 2000, há 

um forte incremento do ROE. Em princípio também não é possível efetuar qualquer relação 

entre os acidentes e os resultados apresentados por este indicador.
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Figura 22: Retorno do lucro líquido em relação ao capital próprio (ROE)
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Fonte: Demonstrações Contábeis

Como pode ser depreendido nos indicadores utilizados, os acidentes ocorridos em 2000 não 

acarretaram efeitos relevantes nas demonstrações contábeis da Petrobras. Nesse sentido, para 

todas as grandes variações verificadas no ano de 2000 não é possível o estabelecimento de 

relação direta entre os acidentes ambientais e tais variações.

A análise do desempenho ambiental da Petrobras foi efetuada com base nas demonstrações 

contábeis, nas informações contidas nos relatórios anuais e, a partir de 1999, também nos 

balanços sociais publicados pela empresa. Nas demonstrações contábeis, através das notas 

explicativas, foram obtidos os gastos efetivamente contabilizados e evidenciados relativos ao 

meio ambiente. Os outros relatórios forneceram as demais informações utilizadas. No caso 

específico dos balanços sociais, foram enfatizados apenas os aspectos ambientais. 

A evidenciação das questões relacionadas ao meio ambiente por parte da Petrobras pode ser 

dividida em duas fases distintas: antes e depois de 2000, ano dos grandes acidentes 

ambientais. Até o ano de 1998 a evidenciação das questões ambientais eram efetuadas, nos 
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relatórios anuais, em um mesmo tópico junto com os itens referentes a qualidade e segurança 

industrial e se limitavam principalmente aos avanços na área de qualidade total – O processo 

de Gestão pela Qualidade Total (GQT) vem sendo implementado pela Companhia desde 

1991. (Relatório Anual 1995) sem uma maior transparência quantitativa das questões 

ambientais. Interessante notar que no relatório anual de 1995 há uma pequena citação sobre os 

estudos para a implantação da ISO 14000, porém, nos relatórios anuais seguintes de 1996 e 

1997, não há qualquer referência sobre este assunto no tópico sobre meio ambiente. Em 1998 

e 1999 há uma continuidade na evidenciação das questões envolvendo qualidade, bem como 

e, principalmente, dos projetos sócio-culturais e ambientais patrocinados pela empresa, como 

por exemplo, Tamar, Peixe-boi, etc. Em 1999, há a publicação do primeiro balanço social da 

empresa. MALAFAIA (2006) comenta que trata-se de uma publicação exígua com apenas 16 

páginas, se comparado com as 105 páginas do balanço social de 2004, com ênfase 

principalmente nos patrocínios concedidos pela empresa. A autora comenta ainda que temas 

como redução de efluentes e resíduos, ciclo de vida dos produtos e treinamento e educação 

ambiental são citados, porém sem a apresentação de dados mais efetivos. Neste balanço social 

é evidenciado que a Petrobras é a empresa com mais certificações ISO 14.001 do mundo. No 

balanço social de 2000, há uma manutenção das características do balanço social de 1999. 

Nota-se ainda uma forte referência aos patrocínios sócio-ambientais da empresa, além de 

destaque para as diversas medidas tomadas pela empresa após os acidentes ambientais 

ocorridos na Baia de Guanabara e no estado do Paraná, principalmente em relação aos 

investimentos no PEGASO. O balanço social de 2001 foi ampliado recebendo alguns 

indicadores do GRI. Um ponto importante a ser destacado em relação ao balanço social desse 

ano foi à contratação da empresa de consultoria e auditoria ambiental Bureau Veritas para a 

análise das informações prestadas no balanço social. MALAFAIA (2006) destaca que a meta 

de automação de toda malha principal de dutos não foi completamente alcançada, chegando a 
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65% em relação ao previsto em 2000. Entre os principais pontos assinalados pelo balanço 

social de 2001, destacam-se também, além da ênfase nas ações sociais nos locais atingidos 

pelos acidentes: economia de 640 milhões de m3 de gás natural e 680 mil m3 de óleo 

combustível, além de 270 MWH de consumo efetivo de energia elétrica. No balanço social de

2002 continua uma forte ênfase nos investimentos no PEGASO. Destacam-se as seguintes 

informações referentes à prevenção de acidentes: automação dos dutos em cerca de 75% (essa 

meta esta em desacordo com a previsão de 100% até 2001); redução acentuada dos estoques 

de resíduos, aproximadamente 90%. Destaca-se ainda que nesse ano foi registrado o menor 

nível de vazamentos dos últimos tempos na empresa. Porém, é importante ressaltar que entre 

os anos de 2002 a 2004 há um aumento significativo do montante de vazamentos ocorridos, 

cerca de 170% no período. 

Em relação ainda ao balanço social de 2002, este inova ao apresentar mais informações de 

cunho quantitativo e, principalmente, por apresentar um interessante comparativo com o ano 

anterior de 2001 cuja formatação não se repete nos balanços sociais seguintes, sendo esses 

últimos mais voltados para parâmetros descritivos. 

Em relação ao balanço social de 2003, há efetivamente um aumento significativo das 

informações de cunho social e ambiental. MALAFAIA (2006) destaca a adesão formal da 

Petrobras ao Pacto Global da ONU composto de dez princípios que devem ser incorporados à

missão e ao programa de desenvolvimento da empresa. Essa evolução pode ser verificada 

também na análise dos planos estratégicos. Outro ponto de destaque está na incorporação de 

diferentes indicadores e modelos de relatórios ambientais, tais como GRI e Ethos. No balanço 

social de 2004 há uma manutenção das mudanças implementadas no ano anterior com uma 

importante evolução que foi a inclusão dos objetivos para o ano seguinte, além da 

evidenciação das informações que foram auditadas ou revisadas por auditoria independente.
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Relacionando os investimentos ambientais com as receitas líquidas dentro do período sob 

análise é possível verificar um incremento acentuado em 1997, seguindo-se de forte queda até 

1999 e, novamente de forte crescimento até 2001, decrescendo e só voltando a crescer 

novamente em 2004 como pode ser percebido na figura abaixo.

Figura 23: Relação percentual entre os investimentos ambientais e a receita líquida em moeda 

de 2004 
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Fonte: Balanço patrimonial

A análise do desempenho ambiental da Petrobras passa por dois momentos distintos: antes e 

depois dos acidentes de 2000. É possível identificar uma acentuada evolução tanto dos 

procedimentos de prevenção quanto de evidenciação ambiental. Dentro dessa análise é 

possível ainda concluir que a empresa efetivamente evoluiu nas questões ambientais dentro do 

período sob análise compreendido de 1995 a 2004, notadamente a partir de 2000 com a

implantação do programa PEGASO.  Essa evolução pode ser analisada comparativamente 

com outras empresas no mundo. ARROIO (2005) apresenta uma comparação entre as 
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principais empresas de petróleo do mundo, onde no período de 2002 a 2004, a Petrobras é a 

empresa que apresenta o menor volume de derramamentos.

Figura 24: Derramamento de óleo pelo mundo
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CAPÍTULO 5

Conclusões

Os objetivos do estudo foram (a) discutir a integração da gestão ambiental com os planos 

estratégicos da Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A, (b) evidenciar as mudanças ocorridas 

dentro do período compreendido entre 1995 e 2004, notadamente após os graves acidentes 

ambientais, bem como (c) avaliar os possíveis efeitos sobre os resultados econômico-

financeiros e o comportamento da empresa no período, com o intuito de verificar se e como o 

planejamento estratégico da empresa incorporou a gestão ambiental.

Dentro do período analisado, no ano de 2000, a Petrobras sofreu dois graves acidentes 

ambientais, um na baia de Guanabara no Rio de Janeiro e outro no Paraná com o 

derramamento total em torno de 5,3 milhões de litros de óleo. A ocorrência desses fatos 

acarretou imediatas e profundas mudanças na gestão ambiental da empresa, culminado com a 

implantação do programa PEGASO (Programa de Excelência em Gestão Ambiental e 

Segurança Operacional) com investimentos de cerca de 6,1 bilhões de reais.

O trabalho aqui descrito permitiu comprovar que ao longo do período de dez anos a gestão 

ambiental da Petrobras passou por uma mudança radical a partir dos acidentes ocorridos em 

2000. Nesse sentido é possível separar esse período em duas fases distintas: uma antes e outra 

depois destes acidentes ambientais. Conforme descrito pelos entrevistados, a gestão ambiental 

da empresa manteve uma atitude reativa até 1999, passando para uma proativa a partir de 

2000. Essa mudança de postura alcançou desde os planos estratégicos até as áreas de negócios 

da empresa, passando pelo forte aumento nos investimentos em meio ambiente. Em relação 

aos planos estratégicos, é possível perceber uma melhor evidenciação das questões ambientais 
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dentro do planejamento estratégico da empresa, tanto na visão (plano 2000/2010), quanto na 

visão e na missão da empresa (plano 2005/2015). Outro ponto que ratifica essa mudança de 

postura foi à criação de dois comitês relacionados a gestão ambiental: o comitê de meio 

ambiente (a partir de 2001), ligado diretamente ao Conselho de Administração e o comitê de 

gestão de SMS (a partir de 2000), responsável pela integração de todas as áreas da empresa 

em torno das questões ambientais. 

Com a criação dos comitês, principalmente o comitê de meio ambiente ligado ao Conselho de 

Administração, órgão máximo da administração da empresa, a incorporação à visão e missão 

das questões ambientais a partir do plano de 2005/2015, além do aumento dos investimentos 

ambientais, é possível considerar que a gestão ambiental da Petrobras, efetivamente passou a 

ser um componente relevante do planejamento estratégico da empresa. Outro fato importante 

a ser ressaltado, conforme o entrevistado pelo SMS, foi a criação em 2000 de dois grandes 

grupos de indicadores de desempenho ambiental: um ao nível de presidência e outro ao nível 

operacional. O primeiro avalia três tipos de ocorrências ambientais: vazamentos, emissão de 

SOx e emissão de gás de efeito estufa. O segundo grupo avalia outros indicadores como, por 

exemplo, consumo de água, efluentes e resíduos. Tal atitude, em princípio, demonstra, no 

caso do primeiro indicador, que é intenção da empresa efetuar um acompanhamento do 

desempenho ambiental da empresa no mais alto nível de tomada de decisão.

Embora seja possível admitir que a empresa possa ter sofrido algum efeito negativo nos seus 

resultados econômicos diante dos acidentes ocorridos em 2000, estes não foram em montante 

suficiente para acarretar qualquer transtorno significativo na situação patrimonial da empresa 

ou mesmo na disposição dos investidores. Porém, considerando-se como verdadeira a teórica 

existência de uma relação direta entre o desempenho das receitas líquidas, lucro e dividendos 

distribuídos com a cotação das ações, o que não ocorreu no ano de 2000, onde há um bom 

desempenho econômico-financeiro, contra uma pequena redução na cotação das ações da 
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empresa no período, é razoável supor que tal fato, dentre possíveis outros, possa ser 

decorrente dos acidentes ocorridos em 2000, que embora não tenham afetado os resultados 

econômico-financeiros de forma relevante, tenham de alguma forma influenciado 

negativamente nas expectativas do mercado de capitais em um primeiro momento. 

A manutenção das altas cotações do preço do barril de petróleo no mundo possibilita a 

empresa uma crescente expectativa de bons desempenhos econômicos e financeiros no curto e 

médio prazos. Ressalte-se, contudo, a preocupação da empresa em viabilizar pesquisas de 

novas fontes de energia alternativas ao petróleo.

Aparentemente preocupada com os efeitos dos acidentes em sua imagem institucional, a 

Petrobras também efetuou um forte incremento nos gastos em propaganda e patrocínios após 

o ano de 2000. Comparando os anos de 1999 e 2000, é possível perceber um aumento de 

aproximadamente 48% para os gastos com propaganda e 93% para os gastos com patrocínios, 

interrompendo uma tendência de redução nestes gastos. 

É fato que, como esperado, as medidas adotadas pela empresa em relação às questões 

ambientais após os acidentes ocorridos em 2000 proporcionaram um efeito positivo imediato 

na redução do nível de derramamentos registrados, porém, também é possível verificar uma 

interrupção na tendência de crescimento percentual dos investimentos em meio ambiente em 

relação a receita líquida (figura 23) a partir de 2001, bem como o crescimento dos vazamentos 

a partir de 2002 (figura 24) .

Finalmente cabe ressaltar que o prazo decorrido de quatro anos após o acidente de 2000, 

talvez não seja suficiente para uma conclusão definitiva se as medidas adotadas pela empresa 

foram de caráter conjuntural, apenas com o intuito de dar uma resposta imediata à sociedade 

pelos acidentes ocorridos, ou trata-se de medidas de cunho estrutural voltadas efetivamente 

para uma permanente integração do planejamento estratégico e gestão ambiental da empresa.



147

5.1 – Respostas aos questionamentos propostos

Diante dos resultados obtidos na pesquisa é possível considerar algumas respostas para as 

questões propostas no início desse trabalho. No primeiro questionamento apresentado a 

respeito da incorporação da gestão ambiental e o planejamento estratégico, é possível verificar 

primeiramente que nos planos estratégicos publicados pela empresa no período sob análise, há 

referências sobre a gestão ambiental dentro dos planos estratégicos na visão (plano 

2000/2010), bem como na visão e na missão da empresa (plano 2005/2015). Considerando 

que os planos estratégicos refletem a postura da empresa no longo prazo, a presença de 

citações tanto na visão quanto na missão de forma efetiva e detalhada apenas no último plano 

estratégico elaborado em 2004, talvez indique uma maior incorporação da gestão ambiental 

no planejamento estratégico a partir da ocorrência dos acidentes em 2000. Um segundo ponto 

dentro desse mesmo questionamento diz respeito à criação dos comitês de Meio Ambiente (a 

partir de 2001) e de gestão de SMS (a partir de 2000), notadamente o primeiro, em função de 

estar ligado diretamente ao Conselho de Administração. A vinculação da gestão de SMS ao 

órgão máximo da empresa demonstra, em princípio, que há uma tendência à incorporação 

efetiva da gestão ambiental na estratégia da empresa.

No outro questionamento, se a postura ambiental da empresa com atividades de alto risco é 

sempre proativa, pode-se concluir que, em princípio, com base nos depoimentos dos 

funcionários, bem como na comparação dos investimentos efetuados antes e depois dos 

acidentes, que a postura da Petrobras era eminentemente reativa até o ano de 1999. Sua 

postura ambiental mudou radicalmente para proativa a partir dessa data, com investimentos 

maciços em meio ambiente e segurança, além de diversas outras medidas voltadas para a 

gestão ambiental e segurança conforme descrito ao longo da tese. É importante ressaltar que o 

tempo decorrido de quatro anos (2001 a 2004), talvez não seja suficiente para uma conclusão 
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definitiva sobre a mudança de postura ambiental, entretanto é também importante destacar o 

esforço da empresa na busca desse objetivo dentro do período sob análise.

Nos terceiro questionamento, é possível depreender que os acidentes ambientais ocorridos 

contribuíram de forma relevante para a mudança da postura ambiental da empresa passando a 

ser uma postura proativa. De acordo com as análises econômico-financeiras efetuadas, é 

possível também depreender que o desempenho econômico-financeiro não foi afetado pelos 

acidentes ocorridos, entretanto ressalte-se que o mercado de capitais respondeu com uma 

pequena queda momentânea no valor das ações próxima ao momento da ocorrência dos 

acidentes em 2000. Tal fato talvez sinalize que o mercado, embora não tenha considerado os 

acidentes ocorridos como fator relevante em relação às finanças da empresa, está atento as 

questões ambientais. 

5.2 – Recomendações e Sugestões para Novas Pesquisas

Considerando que o principal escopo da pesquisa consistiu em analisar a incorporação da 

gestão ambiental e o planejamento estratégico da Petrobras ao longo de dez anos, a primeira 

sugestão de pesquisas futuras, seria a verificação, ao longo dos próximos anos, se as medidas 

relacionadas com a solução das demandas ambientais adotadas pela empresa após os 

acidentes de 2000 são efetivamente estruturais ou conjunturais e ainda verificar se os 

vazamentos de petróleo e derivados se estabilizariam ou mesmo seriam reduzidos ao longo 

dos próximos anos. Estas informações possuem relevância, pois poderia, em princípio, 

demonstrar quão eficiente foram às medidas adotadas pela empresa principalmente através do 

PEGASO, bem como confirmar ou negar a efetividade da importância da gestão ambiental ao 

longo dos próximos anos.

A aplicação do Balanced Scorecard em uma pesquisa mais ampla buscando apresentar um 

diagnóstico setorial com a criação de indicadores de desempenho que buscassem 
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correlacionar os investimentos em meio ambiente e outras variáveis econômico-financeiras, 

tais como receita de vendas do período, preço de mercado das ações, participação de mercado, 

entre outras.

Outro ponto interessante para estudos futuros seria comparar os resultados dessa pesquisa 

com outras empresas de petróleo do mesmo porte da Petrobras ou mesmo de outros 

segmentos de alto risco de acidentes ambientais, buscando fazer uma análise mais globalizada 

do comportamento das empresas diante de acidentes ambientais de forte repercussão na mídia. 

Estes estudos consistiriam, basicamente, em analisar os efeitos nos planos estratégicos, na 

gestão ambiental e no desempenho econômico-financeiro antes e após os acidentes. 
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Anexo

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Esse roteiro tem como objetivo coletar dados sobre as características do Planejamento 

Estratégico da empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras –, e sua integração com a Gestão 

Ambiental desenvolvida nos últimos dez anos. Essa pesquisa, com fins exclusivamente 

acadêmicos faz parte do programa de Doutorado em Planejamento Ambiental, da 

COPPE/UFRJ. 

Caso seja necessário mais espaço para as respostas, utilize o verso deste roteiro. 

Identificação:

a) Nome, função do entrevistado e questões respondidas:

1) O que a empresa entende como Planejamento Estratégico e Gestão Ambiental?

Planejamento Estratégico

Gestão Ambiental

2) Por favor, descreva o processo de elaboração da gestão ambiental.
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3) Em relação à gestão ambiental, a organização possui algum tipo de relatório anual 
específico sobre avaliação de desempenho ambiental? Se sim, por favor, descreva-o e, 
se possível, anexe uma cópia para cada ano sob análise. 

4) Por favor, descreva o processo de elaboração do planejamento estratégico.

5) No período sob análise (1995 a 2004), quais os Planos Estratégicos que estiveram em 
vigor e que foram devidamente divulgados pela empresa? Por favor, anexe cópia em 
papel ou meio magnético.

6) Em relação à questão anterior, por favor, aponte as principais diferenças entre os 
Planos Estratégicos.

7) A empresa publicou Relatórios Anuais ou relatórios similares em todos os anos sob 
análise? Se sim, por favor, anexe cópia em papel ou meio magnético.

8) Utilizando uma classificação de 1 (um) a 5 (cinco), onde um representa nenhuma 
importância e cinco representa importância máxima, classifique a importância da 
Gestão Ambiental, na elaboração do Planejamento Estratégico para cada ano do 
período sob análise, conforme quadro abaixo:

Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Importância

9) Como vêm sendo definidos os investimentos em Meio Ambiente no período sob 
análise?

10) Em relação a investimentos, no Planejamento Estratégico, por favor, preencha o 
quadro abaixo:

Mil R$
Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Planejado
Realizado

11) Em relação aos investimentos relativos à Gestão Ambiental, por favor, preencha o 
quadro abaixo:

Mil R$
Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Planejado
Realizado
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12) No material que temos a disposição, encontram-se diferenças entre os investimentos 
declarados nos relatórios anuais e os evidenciados nas Demonstrações Contábeis, 
especificamente nas notas explicativas. Por exemplo, no relatório anual de 2003, 
constam investimentos de R$6,1 bilhões em 4 anos (2000 a 2003). Já os valores 
extraídos nas notas explicativas das demonstrações contábeis no mesmo período 
totalizam R$3,2 bilhões. Por favor, explique a diferença.

13) Conforme o Relatório Anual de 2000, página 25, publicado pela empresa, o valor de  
R$651 milhões lançado nas notas explicativas referente às demonstrações contábeis 
como relativas ao meio ambiente, é composto da seguinte maneira:
Contenção de óleo, etc. = 103 milhões
Multas =   78 milhões 
Programa Pegasos = 387 milhões
Outros Gastos =   83 milhões
Total = 651 milhões

Por favor, na tabela a seguir, discrimine as atividades e os respectivos investimentos em meio 

ambiente no período sob análise. Caso haja alguma discrepância entre os valores totalizados 

para cada ano, por favor, apresente o novo número e se possível, o motivo da diferença:
Mil R$
Gastos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Contenção de 
óleo, etc.
Multas
Programa 
Pegaso

- - - - -

Outros 
Gastos 
(especificar 
abaixo)
Total 
(Conforme 
Notas 
Explicativas)

29.705 35.861 223.495 179.234 189.434 651.000 811.057 797.585 948.209 1.750.000

Total 
Empresa

Fonte: Notas explicativas das Demonstrações Contábeis de cada período.
Obs: Se necessário, utilize as linhas em branco do quadro acima. 

Outros Gastos / Comentários:

14) Quais foram os gastos com Propaganda e Patrocínios?
Em mil(R$)
Gastos/Anos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Propaganda
Patrocínios

Comentários:
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15) Dos gastos acima, quais estão relacionados diretamente com a questão ambiental? 
Discrimine por ano, em valores absolutos ou percentuais, em relação ao total de 
investimentos em cada rubrica.

16) Em que medida outras iniciativas de caráter ambiental na área de comunicação e/ou 
responsabilidade social são articuladas com a gestão ambiental praticada pela 
empresa?

17) Como é avaliado o desempenho ambiental da empresa? Por favor, especifique que 
indicadores são mais utilizados.

18)  Como a empresa vê sua relação com os órgãos ambientais?

(  ) Satisfatória
(  ) Indiferente
(  ) Conflituosa

19) Como é avaliado o desempenho econômico/financeiro da empresa? Por favor, 
especifique que indicadores são mais utilizados.

20)  O Brasil possui algumas empresas que estão registradas na bolsa de Nova Yorque, 
como de alto nível de sustentabilidade ambiental, certificadas pelo  Dow Jones 
Sustainability Group Index – DJSGI. (Embraer, Unibanco, Itaú e Cemig). A Petrobras 
tem algum interesse em entrar para este grupo? Se, sim, o que tem dificultado este 
objetivo e que medidas estão sendo tomadas para alcançar-lo?

21) A empresa utiliza o Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de avaliação de 
desempenho estratégico? Em caso afirmativo, comente a usa utilização.

  
22) No caso da resposta da questão anterior ser positiva, o BSC contempla alguma 

perspectiva ambiental? Por favor, detalhe.

23) Qual a perspectiva em relação à Gestão Ambiental da empresa para os próximos 10 
anos (2005-2014) e sua integração com o Planejamento Estratégico?
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