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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investigou estratégias internacionais no âmbito da distribuição da Petrobras. A 

investigação deu especial atenção a processos e contextos de não-mercado do âmbito de 

estratégias internacionais desta organização híbrida no setor de distribuição de derivados de 

petróleo por meio de uma perspectiva crítica que promove a aproximação da literatura de 

gestão ao contexto das economias emergentes e de debates acerca do capitalismo 

contemporâneo. Utilizou-se a metodologia de estudo de caso para explorar a experiência da 

Petrobras no seu estabelecimento no mercado paraguaio, com início no ano de 2006. A 

pesquisa mostrou que a Petrobras vive uma constante tensão entre seu lado técnico e seu 

contraponto político. Constatou-se que se trata de uma dimensão central no âmbito das 

estratégias internacionais da organização. A pesquisa mostrou que falta, em alguns momentos, 

uma orientação mais clara do governo para a Petrobras no que diz respeito ao 

desenvolvimento de ações e estratégias que privilegiem aspectos políticos, geopolíticos, 

sociais e de desenvolvimento econômico nacional e regional. Corroborou-se a central 

importância do lado econômico ou de mercado para o lado do não-mercado em contextos que 

se afastam dos pressupostos do capitalismo gerencial e se aproximam de diferentes versões de 

capitalismo de estado em escala global. O estudo de caso revelou que o segmento de 

distribuição, apesar de ser visto como de menor importância pela literatura de gestão, tem sido 

de central importância no novo framework de estratégia internacional da Petrobras para 

viabilizar objetivos de legitimação e de territorialização da empresa na América Latina. O 

sucesso da dimensão econômica da Petrobras no Paraguai, assim como a dimensão de 

(geo)política, evidencia que é possível a coexistência equilibrada de aspectos estado-mercado-

empresa-(geo)política. A pesquisa mostrou que é viável atender às expectativas dos 

shareholders, mantendo benéfico relacionamento com uma extensa gama de stakeholders. No 

aspecto geopolítico, o estudo de caso caracterizou que a presença e a gestão local da Petrobras 

estão alinhadas aos objetivos da política exterior do Brasil para o Paraguai. A manutenção de 

um ambiente saudável nas fronteiras brasileiras continua sendo um objetivo importante para o 

Brasil e a atuação da Petrobras no Paraguai tem colaborado para isso, fomentando o 

desenvolvimento ampliado do país guarani.  

Palavras-chave: Distribuição. Estratégia Internacional. Geopolítica. Gestão Internacional. 

Petrobras. Derivados de Petróleo. Paraguai. 



ABSTRACT 

 

This study investigated international strategies within the scope of Petrobras' distribution 

operations. The investigation paid special attention to non-market processes and contexts in 

the realm of the strategies of this hybrid organization in the oil product distribution industry 

by means of a critical perspective that promotes approximating management literature to the 

context of the emerging economies and debates about contemporary capitalism. The case 

study methodology was used to explore Petrobras' experience in getting established in the 

Paraguayan market, a process that got underway in 2006. The research showed that Petrobras 

experiences constant tension between its technical side and its political counterpoint. It was 

found that this is a central dimension within the organization's international strategy. The 

study also showed that, at times, there is a lack a clear guidance from the government to 

Petrobras with respect to developing strategies and actions that favor political, geopolitical, 

social and economic development, both nationally and regionally. The central importance of 

the economic or market side for the non-market side in contexts that deviate from the 

managerial capitalism assumptions and approach different versions of state capitalism on a 

global scale was corroborated. The case study revealed that the distribution segment, despite 

being seen as less important by the management literature, has been of central importance in 

the new framework of Petrobras' international strategy that seeks to enable the company's 

aims for legitimacy and territorialization in Latin America. The success of Petrobras' 

economic dimension in Paraguay, as well as the (geo)politics dimension, shows that it is 

possible to have balanced coexistence in state-market-company-(geo)politics aspects. The 

study showed that it is feasible to meet shareholder expectations while maintaining beneficial 

relationships with a broad range of stakeholders. Insofar as the geopolitical aspect is 

concerned, the case study determined that Petrobras' presence and local management are 

aligned to Brazil's foreign policy objectives as related to Paraguay. Maintaining a healthy 

environment at the Brazilian borders remains a pivotal goal for Brazil, and Petrobras' 

operations in Paraguay have contributed to this, promoting the broader development of the 

Guarani nation. 

Key words: Distribution, International Strategy, Geopolitics, International Management, 

Petrobras, Oil Products, Paraguay. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar estratégias internacionais no âmbito da 

distribuição de uma organização híbrida do setor de energia, de capital aberto e controle 

majoritário estatal. Descrevemos esta empresa ou organização como “organização híbrida1”. 

A investigação dá especial atenção a processos e contextos de não-mercado do âmbito de 

estratégias internacionais desta organização híbrida no setor de distribuição de derivados de 

petróleo por meio de uma perspectiva crítica que promove a aproximação da literatura de 

gestão ao contexto das economias emergentes e de debates acerca do capitalismo 

contemporâneo. Utilizou-se a metodologia de estudo de caso para explorar a experiência da 

Petrobras no seu estabelecimento no mercado paraguaio, com início no ano de 2006, cuja 

estratégia está alinhada com a missão e com a visão vigentes na empresa2. 

 

 

1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A despeito do avanço da globalização, a academia de gestão tem desenvolvido poucos 

estudos sobre as relações entre governos e empresas estatais, especialmente aquelas 

internacionalizadas e oriundas de países em desenvolvimento. Uma das razões principais é a 

forte vinculação da área de gestão às características e interesses de corporações privadas e do 

capitalismo gerencial. A maioria das corporações transnacionais3 é domiciliada e está sob 

controle e propriedade de cidadãos e instituições de países desenvolvidos (SKLAIR; 

ROBBINS, 2002), especialmente dos EUA. As escassas investigações nas literaturas de 

gestão internacional, negócios internacionais e estratégia internacional costumam privilegiar 

                                                           
1 Formas híbridas, segundo Felipe (2010) podem ser entendidas como tipos de organização que combinam 
elementos típicos das relações com o mercado, assim como estruturas de gestão que apresentam relações não 
mercantis. Ao longo deste trabalho nos referiremos alternadamente às expressões “organização híbrida” e 
“empresa estatal” como sinônimos, para designar uma empresa na qual o governo detém parte ou todo o capital 
social. Em particular, o tipo de empresa estatal chamada de ‘sociedade de economia mista’, cujo capital é 
majoritariamente detido pelo governo, mas que tem sócios privados e, muitas vezes, ações negociadas em Bolsa 
de Valores. Tal é o caso da Petrobras. 
2 Missão: Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e 
internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua (PETROBRAS, 2011).  
3 Para fins deste estudo, utilizam-se as expressões “corporação transnacional” e “multinacional” como 
sinônimos, muito embora existam literaturas que consideram tais palavras com conceitos diferentes. 
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as corporações “privadas”, em detrimento de organizações estatais e seus estrategistas 

(FARIA; WENSLEY, 2011), que são particularmente importantes em economias emergentes 

e para os debates correntes acerca do capitalismo. Mais recentemente, especialmente por 

causa da ascensão da China e do pressuposto dominante de que economias emergentes 

representam uma ameaça para a ordem mundial, empresas estatais e as relações entre estas e 

governos passaram a ser exploradas pela literatura de gestão sob uma perspectiva que é 

problemática para economias emergentes. 

 

A predominância de estudos acadêmicos provenientes dos EUA e da Europa tem 

relegado a um segundo plano a investigação e a análise dos processos de gestão de grandes 

corporações oriundas de países do “Terceiro Mundo” (SKLAIR; ROBBINS, 2002) e de 

empresas controladas por Estados e suas trajetórias e estratégias de internacionalização. 

Apenas recentemente alguns acadêmicos anglo-saxões, instituições e firmas de consultoria 

estão discutindo a questão estratégica, as relações de governo e das empresas nas economias 

emergentes, porém defendendo um entendimento que mantém marginalizada a importância do 

papel dos governos e reforçando a importância das grandes corporações multinacionais 

ocidentais (FARIA; WENSLEY, 2011). 

 

O Brasil sedia uma das maiores empresas do mundo, a estatal Petrobras, cuja visão 

2020 é a de ser uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida 

pelos seus públicos de interesse4. Em que pese muitos trabalhos terem sido desenvolvidos por 

acadêmicos de gestão no país analisando a trajetória da empresa no desenvolvimento da 

indústria e da tecnologia de exploração, de produção de petróleo e gás e de refino, poucos 

analisaram com alguma profundidade a dinâmica das relações da estatal com o governo, como 

uma das exceções, cabe destacar o trabalho de Felipe (2010), em suas estratégias 

internacionais. Em particular, estudos que tenham analisado com alguma profundidade as 

estratégias internacionais e o correspondente processo de internacionalização da estatal no 

âmbito de distribuição de derivados são desconhecidos, muito embora vários estudos 

periféricos tenham analisado o processo de internacionalização da empresa com foco nas 

atividades de exploração, produção de petróleo e gás e refino (ARAÚJO, 1996; GUEDES; 

FARIA, 2004; RIBEIRO, 2006; CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008; COSTA; PESSALI, 

                                                           
4 PETROBRAS. Visão 2020: “Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a 
preferida pelos nossos públicos de interesse” (PETROBRAS, c2013b). 
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2009; GOLDSTEIN, 2010; FELIPE, 2010). Um dos problemas é que estratégias 

internacionais no âmbito da distribuição costumam ser tratados pela literatura de gestão como 

um tema de marketing clássico, vinculado aos fundamentos colonialistas do modelo dos 4 Ps5. 

Ou seja, segundo a lógica de marketing mix, place é uma dimensão desterritorializada que 

pertence à gestão da grande corporação (de acordo com os fundamentos do capitalismo 

gerencial). Entretanto, cabe destacar que na Petrobras, assim como para outras grandes 

organizações no setor de energia, distribuição internacional vai bem além de simplesmente 

um mero tema de marketing. Basta lembrar que o abastecimento de derivados de petróleo aos 

consumidores finais (pessoas físicas e pessoas jurídicas) é um tema tão estratégico e crítico 

quanto a produção de petróleo e de gás, pois faltas ou falhas na disponibilização de derivados 

de petróleo podem não apenas parar a economia de qualquer país em questão de dias, mas 

também imobilizar ou desmantelar sua capacidade de defesa/gestão territorial e transnacional. 

Assim, o setor de petróleo e seus derivados por si só é interessante pela sua importância 

estratégica para a maioria dos países, especialmente aqueles com altas taxas de crescimento e 

alta participação dos estados nas economias (CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008, p. 5). Por 

sua abrangência regional/global, o setor de petróleo e seus derivados se encaixa no conceito 

de Levy (2008) a respeito de “redes de produção global” (multinacionais ao centro), 

caracterizadas como sistemas integrados, como fenômenos políticos e econômicos, com redes 

geograficamente dispersas e amplas questões sociais envolvidas, cuja interação envolve 

extensas estruturas de poder. 

 

Outro ponto importante é que, no segmento de distribuição de derivados a Petrobras, 

através de sua subsidiária Petrobras Distribuidora (BR), tem mais de 40 anos de história de 

convivência em um mercado concorrencial aberto, em oposição ao pressuposto que a 

Petrobras conviveu com o monopólio durante toda sua existência, até a quebra do mesmo em 

1997, e contrário ao exposto por Felipe (2010)6 de que ela jamais teria experimentado 

exposição à concorrência antes da “abertura” do mercado no final dos anos 1990.   

 

Quais seriam os papéis do acionista majoritário, i.e., o governo federal, na gestão da 

Petrobras em seus processos e suas estratégias internacionais de forma geral e mais 

                                                           
5 Place, Promotion, Price, Product. Conhecido como Marketing Mix (KOTLER, 2000). 
6 Muito embora Felipe (2010) explique, ocasionalmente, que seu comentário estava dirigido para o segmento de 
exploração e produção de óleo e gás, passa a impressão, aos mais desavisados, que está se referindo à cadeia do 
petróleo como um todo o que está alinhado com a percepção mais geral da população. 
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especificamente no âmbito da distribuição? Quais são os impactos sobre a gestão 

internacional da empresa da presença política no seu controle acionário? Conforme Guedes e 

Faria (2004, p. 177) estas questões não estão relacionadas tão e somente a empresas 

“estatais”; segundo os autores, “a dimensão política tanto capacita como restringe, de forma 

bastante particular, as estratégias e operações ‘econômicas’ das companhias transnacionais” e 

esse quadro ficou ainda mais óbvio após a crise neoliberal de 2008, cujo epicentro foi em 

Wall Street (distrito financeiro de Nova Iorque, EUA), e a ascensão da China e de diferentes 

tipos de capitalismo estatal no contexto internacional.  

 

Sob uma perspectiva epistêmica que não considera a política ou o estado como um 

obstáculo nem reproduz a doutrina do capitalismo gerencial, pretende-se abordar nesta 

dissertação até que ponto e de que forma as dimensões de estado ou de governo (o governo 

brasileiro em suas diferentes instâncias e considerando também a noção de estado 

transnacional) participam na gestão da Petrobras, direcionando suas estratégias segundo 

razões e interesses políticos e econômicos, conforme preocupação exposta por Rajan (2012). 

Como contraponto ao entendimento (neo)liberal e às abordagens epistêmicas correspondentes 

que separam e hierarquizam empresa e política, pretende-se analisar até que ponto é possível 

considerar, no âmbito da estratégia internacional, uma organização como “não-política” 

(especialmente, mas não somente na indústria do petróleo/energia), como exclusivamente 

econômica, não envolvida em aspectos geopolíticos, totalmente alheia a questões políticas. 

Conforme proposto por Levy (2008), mercado, na sua ampla acepção, é um construto clara e 

altamente político e relacionado a poder. 

 

Dessa forma, esta dissertação não despreza o pressuposto de Huntington (1999) de que 

o âmbito da política global no contexto do pós-Guerra Fria continua vinculada ao poder e à 

luta pelo poder, e sendo mais importante em termos geopolíticos do que a dimensão 

econômica. Por conseguinte, esta dissertação não desconsidera questões e estratégias de 

diplomacia regional (particularmente Brasil-Paraguai) ou relações internacionais, que 

costumam ser negligenciadas pela literatura de gestão (GUEDES; FARIA, 2010) e, em 

especial, pelas literaturas de gestão vinculadas à estratégia internacional. A dimensão política 

nas estratégias internacionais pode representar um poder de barganha tanto favorável quanto 

desfavorável (a depender do êxito da empresa na sua inserção local, sempre complexa e 

multidimensional) para o governo-acionista em relação àqueles onde a empresa controlada 
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pelo Estado tem seus investimentos externos7.  

 

Dessa maneira, através do estudo de caso da internacionalização da Petrobras na 

República do Paraguai, pretende-se fazer uma modesta contribuição para aproximação dos 

campos de Gestão Internacional (GI) e de Relações Internacionais (RI). Esta proposta 

(geo)epistêmica foi feita por Guedes e Faria (2010). Os autores sugerem que GI deve se 

mover em direção a RI, e recomendam que pesquisadores promovam a construção de um 

campo híbrido na América Latina8 que desafie o processo de ideologização mercado-cêntrico 

construído e disseminado pelo campo de management. Em termos mais específicos, pretende-

se investigar as dimensões de mercado e de não-mercado (sob uma perspectiva epistêmica e 

teórica que rejeita a atribuição neoliberal e gerencialista de não-mercado a dimensões 

(geo)políticas) nas estratégia internacionais da Petrobras no âmbito de distribuição de 

derivados de petróleo na República do Paraguai (adotados a partir da entrada oficial ocorrida 

em abril de 2006). É importante destacar que este caso de internacionalização representa até o 

momento, sob o ponto de vista de desempenho econômico e de posicionamento institucional 

ampliado, o processo estratégico mais bem sucedido de internacionalização na distribuição de 

derivados de petróleo da Petrobras. Tal processo está bastante alinhado com a missão da 

empresa de  

 

[...] atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos 
mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às 
necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos 
países onde atua (PETROBRAS, 2011). 

                                                           
7 A suposição aqui colocada pelo autor da dissertação é de que é importante para o governo brasileiro, acionista 
majoritário da Petrobras, do ponto de vista geopolítico nas relações bilaterais com o estado paraguaio, o fato de 
manter uma presença econômica significativa neste país, aqui representada pela Petrobras, com investimentos 
relevantes, no setor de abastecimento de combustíveis, estratégico para qualquer economia. 
8 Guedes e Faria (2010) chamam a atenção que a gestão internacional pode ser um importante componente de 
estratégias e práticas além-fronteiras através das quais agências e atores estatais trabalhando com instituições 
nacionais, direta ou indiretamente controladas pelo estado, lutam para alcançar objetivos e interesses nacionais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 

 

Segundo McCrew (2008), globalização é um processo histórico que envolve a 

ampliação, o aprofundamento, o aumento da velocidade e o crescente impacto da 

conectividade ao redor do mundo, ligando comunidades distantes, ao mesmo tempo em que 

amplia o alcance das relações de poder ao longo de regiões e continentes. Segundo ele, esse 

processo, entretanto, é altamente desigual a ponto de, longe de nos trazer um mundo mais 

cooperativo, ser fonte de fortes fricções, conflitos e fragmentações. Muito embora, sugere o 

autor, tal processo tenha grandes conseqüências para os estados-nações, não significa de 

nenhuma maneira que isso configure seu falecimento, ainda que muitos assim o pensem. 

Globalização, conforme discorrem Guedes e Faria (2010), não é simplesmente um processo 

de homogeneização e convergência, tal como apregoa a política externa norte-americana, 

pois, na prática, processos tentativos de homogeneização levam inevitavelmente a choques 

com a diversidade e com o multiculturalismo. Nesse sentido, é necessário, segundo os autores, 

o desenvolvimento de uma perspectiva crítica a respeito de gestão internacional, que não se 

subordine ao conhecimento e aos discursos dominantes norte-americanos da superioridade do 

livre mercado e da livre empresa no mercado global, mas sim que leve em conta as diversas 

características e os amplos atores dos países latino-americanos, sem ignorar o papel político 

dos estados, das organizações e grandes corporações internacionais em moldar mercados, 

políticas e conhecimento em diferentes partes do mundo. 

 

Segundo Guedes (2007), em que pese não haver consenso a respeito da conceituação 

do que são empresas internacionais, multinacionais globais ou corporações transnacionais, 

existe consenso no que diz respeito à crescente importância que estas vêm adquirindo nos 

cenários econômico, social e político-internacional. Conforme expõe McCrew (2008), mais 

do que atividades sociais, econômicas e políticas sendo organizadas primariamente em uma 

escala local ou nacional, a globalização provoca com que elas sejam incrementalmente 

organizadas em uma escala transnacional ou global. Além do que, continua o autor, ela opera 

dentro de todos os aspectos da vida: da política à produção, da cultura ao crime, da economia 

à educação, e implica direta ou indiretamente em todas as expressões da nossa vida diária. 
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Nas últimas décadas, em especial a partir da débâcle dos regimes socialistas 

tradicionais nas décadas de 1980 e 1990, têm se intensificado os fenômenos da expansão 

internacional de empresas e da abertura dos mercados nacionais a investimentos estrangeiros, 

provocando a proliferação de estudos acadêmicos na área de negócios internacionais e 

globalização (SKLAIR; ROBBINS, 2002). Numa economia sem fronteiras, segundo a 

perspectiva hiperglobalista e gerencialista de Ohmae (1996), o aumento da demanda num país 

pode impulsionar a oferta – e, com ela, o nível de emprego – em outro, fenômeno observado 

hoje com a busca de empresas chinesas por mercados externos para colocação de seus 

excedentes não absorvidos pelo seu mercado interno. 

 

Estudos (Sklair, 2006) feitos antes da grande crise financeira de 2008-2009, já 

apontavam para problemas no dominante discurso capitalista da globalização neoliberal, da 

competitividade e do ‘desenvolvimento sustentável’, cujo fim de tal exposição de ideias seria 

o de ocultar a severidade da crise central da globalização capitalista. Em tal estudo, Sklair 

concluía que o capitalismo não é capaz de prover as condições mínimas para a maioria das 

pessoas terem vidas satisfatórias e que alternativas para a globalização capitalista eram 

urgentemente requeridas. No Brasil, teorizações análogas foram produzidas nos anos 1970, 

porém desprezadas pela literatura de gestão e em especial pela área estratégica.  

 

Wanderley e Faria (2012) argumentam que a citada crise financeira global desafiou 

não somente a idéia de que o Sul, em particular as economias emergentes, deveriam ‘colar-se’ 

ao gerencialismo capitalista e correspondentes instituições, mas também o conhecimento e as 

análises históricas enunciadas a partir do norte. Além disso, tais autores enunciam que durante 

o período da Guerra Fria o gerenciamento estratégico abraçou a Economia para construir 

legitimidade acadêmica. Como resultado disso, o campo da estratégia não somente ignorou 

política, geografia e história por mais de 50 anos, como também limitou aproximações 

acadêmicas ao longo da divisão Norte/Sul, aproximações estas que poderiam ter evitado esta 

crise financeira contemporânea. Dessa maneira, o capitalismo apresenta, segundo Santos 

(1973)9, uma contradição intrínseca: incentiva a competitividade, esta leva ao progresso 

técnico e à redução de custos, os quais conduzem à concentração e esta impele a uma forma 

                                                           
9 Embora existam textos mais recentes do próprio Santos (1973) a respeito deste assunto, faz-se referência a este, 
de 1972, para evidenciar o caráter longínquo deste entendimento. 
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monopolista de atuação, portanto induzem as empresas atuando sob esta forma monopolista 

[ou oligopolista] a funcionarem de uma maneira oposta a um sentido social. 

Durante a era recente do capitalismo, o modus operandi gerencial e capitalista anglo-

saxão imperou em praticamente todo o mundo, espalhou sua bagagem ideológica e se alastrou 

por meio de uma poderosa indústria de idéias de gestão constituída de escolas de negócios 

(SKLAIR; ROBBINS, 2002), cursos de MBA, consultorias de gestão e gurus internacionais. 

Mesmo considerando que indivíduos, organizações e países diferem entre si, Peng (2009) 

comenta que muito do conhecimento desenvolvido no mundo sobre empresas provém de 

pesquisas sobre organizações nos EUA e, em menor extensão, no Reino Unido, o que é 

conhecido como capitalismo anglo-americano. Ainda, literatura em menor escala trata do 

chamado capitalismo europeu, envolvendo firmas baseadas na Alemanha, na França e na 

Itália. Levy (2008) destaca a atuação dos EUA, no âmbito do Acordo Internacional sobre o 

Café, onde se atribui o apoio daquele país a tal acordo ao desejo de criar suficiente 

estabilidade econômica na América Latina para prevenir a propagação do comunismo. 

Particularmente no mundo pós-Guerra Fria, as escolas e o conhecimento de gestão norte-

americanos foram usados politicamente para espalhar ao redor do globo conceitos de livre 

mercado e livre empresa, em particular no então chamado “Terceiro-Mundo”, como uma das 

estratégias de política externa dos EUA para evitar o alastramento do comunismo (GUEDES; 

FARIA, 2010) e para colonizar o mundo com um discurso estratégico e gerencial particular 

(WANDERLEY; FARIA, 2012). 

 

A imposição do neoliberalismo pelos “Chicago boys” durante o governo de Salvador 

Allende que resultou na longa ditadura de Augusto Pinochet no Chile tornou-se um 

experimento para ser seguido em toda a região latino-americana, esta impondo e 

implementando os conceitos de livre-mercado, privatização de ativos públicos, abertura de 

economias nacionais para investimentos estrangeiros e privatização dos recursos naturais, isto 

é, a competição de mercado como solução para todo e qualquer problema social; em síntese, o 

neoliberalismo ofereceu o melhor pacote de integração global e “pensamento único” 

(IBARRA-COLADO; FARIA; GUEDES, 2010, p. 87). Mais recentemente, ignorando a 

decomposição da hegemonia norte-america em direção a um mundo crescentemente 

multipolar, autores influentes continuam a clamar em periódicos de gestão publicados nos 

EUA que os negócios e a gestão privados são mais eficientes e efetivos que estados/governos 

locais em estimular o desenvolvimento econômico do Sul (WANDERLEY; FARIA, 2012), 
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não prestando atenção nem mesmo aos crescentes estímulos que o governo norte-americano 

teve e tem de dar para reanimar sua economia e salvar o capitalismo. 

 

Apesar disso tudo, para ser legitimada como uma escola de negócio, as instituições 

continuam buscando selos, certificados de garantia que avalizam sua capacidade, tais como 

a chancela da AASCB (Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business). 

Assim, ser reconhecido por uma instituição “global” com sede nos EUA ou na Europa 

significa que estudantes do mundo todo serão ensinados de maneira similar nos campos de 

estratégia, finanças, marketing, recursos humanos etc. (CLEGG; CARTER, 2007). A 

propósito, estes autores assim representam a importância desse modo de transmissão de 

conhecimento: “The MBA curriculum and skills are fast becoming the Latin10 of the modern 

world”. Dessa maneira, conforme colocam Ibarra-Colado, Faria e Guedes (2010), a utilização 

desse conhecimento acelera o processo de expansão do “império”, conduzindo o mundo de 

maneira mais rápida para o estágio global da homogeneização no qual o gerenciamento 

global/doméstico prevaleceria mundialmente. 

 

Por outro lado, o cenário econômico mundial atual mostra que, apesar de permanecer a 

tríade “força da economia + liderança tecnologia + robustez militar” para caracterizar um país 

como potência mundial, característica central dos EUA (GUEDES, 2007), há uma crescente 

ocupação nos mercados por empresas oriundas de países em desenvolvimento ou emergentes, 

desafiando o entendimento histórico de que os negócios internacionais são dominados por 

empresas norte-americanas, européias e japonesas. Fazendo uma análise da atuação da 

política externa norte-americana, Huntington (1999, p. 38) afirma que, dentre várias práticas, 

os EUA “bludgeon other countries to adopt economic policies and social policies that will 

benefit American economic interests”. Dessa forma, em linha com o entendimento de Sklair 

(2006) de que a globalização capitalista depende de uma força política que equilibra exclusão 

econômica com inclusão cultural-ideológica e de Santos (1973) de que o capitalismo nos leva 

a uma forma monopolista de concorrência que acentua a desigualdade dento dos sistemas 

produtivos, começam a ser questionados os conceitos de negócios e de gestão internacionais – 

                                                           
10 Em alusão ao Latim que, como língua oficial do Império Romano, foi amplamente difundida pelo mundo, em 
especial a Europa, e que se tornou a língua dos acadêmicos, dos filósofos, dos cientistas e dos juristas europeus 
medievais, tendo sido a raiz de diversas outras línguas (Português, Francês, Espanhol, Italiano, Romeno, etc) 
além de ter significativa influência na língua Inglesa (LATIM, 2012). 
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e, conseqüentemente, de estratégia internacional - desenvolvidos nos EUA e amplamente 

aceitos como referenciais.  

 

O “colonialismo intelectual” norte americano (HUNTINGTON, 1999, p. 43), a nova 

forma de opressão e colonização dentro dos negócios latino-americanos através de discursos 

gerenciais universalistas (IBARRA-COLADO; FARIA; GUEDES, 2010, p. 93) têm sido 

desconstruídos e surgem teorias novas advindas de origens antes consideradas não 

competentes ou responsáveis pelo âmbito acadêmico: i.e, as economias emergentes. Uma das 

questões centrais é o caso do fundamentalismo de mercado e, portanto, a obsolescência do 

economicismo na gestão e nas estratégias internacionais. Não é em vão que Stiglitz (2012), 

Prêmio Nobel de Economia em 2001, fazendo uma análise da, assim chamada por ele, 

“globalizada eleição americana”, assevera que: 

 

[...] o capitalismo ao estilo americano não se mostrou nem eficiente nem estável. 
Com a renda da maioria dos americanos estagnada por uma década e meia, tornou-se 
claro que o modelo econômico dos EUA não é adequado para a maioria dos 
cidadãos, digam o que disserem os dados oficiais sobre o PIB. De fato, o modelo 
explodiu antes mesmo de Bush deixar o cargo. Junto com os abusos de direitos 
humanos em sua administração, a Grande Recessão – conseqüência previsível (e 
prevista) de suas políticas econômicas – fizeram tanto para enfraquecer o soft power 
americano quanto as guerras em Iraque e Afeganistão para solapar a credibilidade de 
seu poder militar. 

 

E, Lamy (2012), diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

realizando uma análise dos, segundo ele, três principais modelos econômicos vigentes no 

mundo (o americano, o europeu e o asiático), ressalta que “o sistema chinês, até agora, tem se 

portado de maneira racional. Se olhar para as políticas econômicas [vigentes em várias partes 

do mundo] nos últimos 30 anos, tem um lugar que não fez nenhum grande erro: a China”. A 

respeito dessas profundas modificações no cenário econômico e político mundial, comentam 

Clegg e Carter (2007, p. 287): 

 

While the American model, for the time being at least, has seemingly triumphed 
there are likely to be other models that come to challenge it. […] Other models 
might emerge out of the fast developing, super economies of the near future such as 
China and India. We may see examples of reverse colonization, whereby ideas from 
the post-colonial world become standard organizing techniques in the West. 
Hybridity is likely to be the name of the game in the future. 

 

Segundo a UNCTAD - The United Nations Conference on Trade and Development - 

(2012), a participação das economias emergentes e em transição, como fontes de investimento 
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direto externo (IDE) evoluiu de cerca de 11% no ano 2000 para aproximadamente 26% no 

ano 2011 (em 2010 o percentual foi de quase 30%). Portanto, as economias desenvolvidas 

decresceram de 89% para aproximadamente 70-74% sua participação como fontes de IDE. As 

organizações estatais também têm se tornado importante fontes de IDE, segundo a UNCTAD, 

tendo respondido por 11% de todo o fluxo de IDE em 2011. Por essas e outras razões, muitos 

pesquisadores, especialmente chineses, indianos e brasileiros, mas também incluindo aqueles 

situados no mainstream acadêmico, têm se dedicado ao estudo do fenômeno do crescimento e 

das estratégias das empresas multinacionais oriundas de economias emergentes 

(GOLDSTEIN, 2010; CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008). Peng (2009) sugere que algumas 

multinacionais de países emergentes estão mais bem versadas no conhecimento de modelos 

de negócios que melhor funcionam nos mercados emergentes. 

 

Importante ressaltar que, sob uma perspectiva estratégica, ideológica e internacional, 

tais estudos não devem ser considerados como politicamente neutros (FARIA; WENSLEY, 

2011, p. 192). Assim como nunca é politicamente neutra a linguagem da ‘ordem 

internacional’ ou da ‘governança global’, utilizada no debate acerca da ordem mundial, o qual 

se parece freqüentemente com uma forma de conversa transatlântica fechada, entre EUA e 

Europa (HURRELL, 2007). Ainda segundo este autor, a capacidade de produzir e projetar 

propósitos, concepções e teorias sobre ordem é uma parte central da prática de poder. Do 

mesmo modo, também não é neutra a atuação das corporações capitalistas transnacionais 

quando estimulam controles à força de trabalho, à política doméstica e internacional, à cultura 

e à ideologia na vida quotidiana, através da retórica da competição global e do consumo 

(SKLAIR, 2006), sob pena de, em não sendo capazes de competir globalmente, terem seus 

empregos ameaçados de extinção e, no limite, verem suas economias colapsarem (SKLAIR; 

ROBBINS, 2002).  

 

Ao mesmo tempo, o conhecimento não pode ser considerado distante da geografia que 

o originou, sua geo-posição é crucial para seu entendimento; assim, a geopolítica influencia 

sobremaneira o conhecimento, tornando este plural, tal qual é plural a diversidade das culturas 

além fronteiras, algo que as grandes corporações (em particular aquelas oriundas do mundo 

euro-americano) têm dificuldade de assimilar devido à sua crença no etnocentrismo do 

conhecimento, inclusive daquele gerencial (IBARRA-COLADO; FARIA; GUEDES, 2010). 

Esses autores afirmam que os campos da gestão internacional e dos negócios internacionais 

são usados para acelerar a expansão do império [USA] através das fronteiras e para 
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domesticar as diferentes culturas, caminhando para um processo de homogeneização e 

domesticação cultural, introduzindo teorias e conhecimento “globais”, o que pode ser tomado 

como uma tentativa de novo processo de colonização dos “bárbaros”. Segundo tais autores, 

considerar um conhecimento como neutro/ahistórico/universal somente busca reproduzir uma 

colonialidade epistêmica. Portanto, torna-se necessário reintegrar história e geografia à gestão 

e ao gerenciamento estratégico, particularmente a partir de um pensamento além-fronteiras, 

uma ponte entre o norte e o sul, a partir de uma perspectiva pluriversalista e multipolar 

(WANDERLEY; FARIA, 2012). Teorizando a partir de bases comparativas de regiões 

diferentes, evitaremos a clássica tendência, relatada por Hurrell (2007), de aceitar e assumir 

como inquestionáveis conceitos desenvolvidos nos EUA e na Europa, os quais foram 

freqüentemente criados sobre bases de experiência local ou premissas implícitas derivadas 

desta experiência, e testados dentro ou sobre o resto do mundo. 

 

Também as críticas à globalização neoliberal têm invocado as corporações 

transnacionais, em sua maioria com origem nos EUA e na Europa, como grandes responsáveis 

por problemas de ordem social, econômica e política. Alguns autores sugerem que um dos 

principais problemas é o poder de barganha excessivo dessas corporações privadas em países 

em desenvolvimento. Chandler e Mazlish (2005), sendo o primeiro um dos principais 

defensores do capitalismo gerencial como o tipo de capitalismo superior a outros tipos de 

capitalismo, desenvolveram nos EUA a visão das multinacionais como Leviatãs11 da 

modernidade. Sob uma perspectiva que não questiona o neoliberalismo eles argumentam que, 

em substituição ao estado moderno, as corporações modernas são capazes de penetrar em 

todos os cantos do mundo e transformar o mesmo. Os autores chegam a sugerir que as 

multinacionais são mais soberanas do que algumas nações, mas também argumentam que elas 

não estão substituindo os estados-nações em termos políticos, mas sim em alguns aspectos 

econômicos e culturais.  

 

Por outro lado, Sklair (2006) formula a hipótese que, dada a intensidade das práticas 

das corporações transnacionais que cruzam as fronteiras dos estados e atuam em causa 

própria, os estados-nações poderiam estar em declínio. Entretanto, tal suposição não encontra 

eco na defesa que faz Santos (2011) do fortalecimento do papel dos estados na organização 

                                                           
11 Em referência ao livro de Thomas Hobbes (2008), “Leviatã”, publicado em 1651, onde o autor defende um 
contrato social e o governo de um soberano absoluto, pois somente um governo central forte poderia evitar o 
caos e as guerras civis. 
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das economias locais, regionais e mundial. Esse autor observa a falência do modelo capitalista 

liberal, a emergência de novas potências regionais, a incapacidade da hegemonia norte-

americana em se manter como economia forte por meio de crescentes déficits em conta-

corrente, o cansaço da população com políticas econômicas restritivas, e a onda de governos 

mais de esquerda em toda a América Latina e, simbolicamente, no coração do sistema liberal, 

com a eleição [e, agora em novembro/2012, a reeleição] de Barack Obama nos Estados 

Unidos. Segundo Huntington (1999, p. 35), “there is only one superpower, but that does not 

mean that the world is unipolar”. 

 

Batista Jr. (2013) corrobora esse cenário de declínio econômico e político dos países 

mais liberais evidenciando que muitos problemas ainda advirão dos países desenvolvidos, 

EUA à frente:  

 

Tomo como ‘gancho’ as últimas peripécias do abismo fiscal nos Estados Unidos 
para falar um pouco de uma questão mais ampla: a decadência política e econômica 
dos países desenvolvidos. Digo ‘últimas’ peripécias no sentido de ‘mais recentes’ e 
não, claro, de ‘finais’”. [Continua, Batista Jr., afirmando que] “instabilidade e 
incerteza também caracterizam o quadro econômico e político no Japão e na União 
Européia. [...] A crise na área do euro [...] ainda é a ameaça mais importante à 
estabilidade da economia mundial. Lá também o que se conseguiu com as medidas 
recentes foi apenas ‘adiar o abismo’. 

 

Voltando ao ponto a respeito da ampla penetração das corporações multinacionais nas 

diversas facetas das sociedades, que vai muito além da clássica noção mercadológica e 

economicista de atendimento às demandas de consumidores e à formação, portanto, de lucros 

que retroalimentam investimentos e lançamentos de novos produtos para atender necessidades 

antes inexistentes, Chandler e Mazlish (2005, p. 2), sobre as multinacionais, afirmam que: 

 

Their power and effects are almost incalculable – not only to the economy but also 
politics, society, culture, and values. Multinational corporations have an impact on 
almost every sphere of modern life from policymaking on the environment to 
international security, from issue of personal identity to issues of community, and 
from the future of work to the future of the nation-state and even of regional and 
international bodies and alliances. 

 

Um estudo de Keys e Malnight ([2010?]) a respeito das 100 maiores entidades 

econômicas do mundo em 2009, mostrou que 56 delas eram países e as restantes 44, 

corporações. Se o universo fosse ampliado para as 150 maiores entidades econômicas do 

mundo naquele ano, o percentual de corporações cresceria para 59%. Somente a Wal-Mart, 

para citar a corporação mais bem colocada no ranking (22º. lugar), tinha faturamento maior do 
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que o PIB de 174 países. McCrew (2008) recorda que as corporações transnacionais 

respondem por 25 a 33% da produção mundial, 70% do comércio mundial e 80% do 

investimento mundial, ao mesmo tempo em que sua produção fora dos países de origem 

dessas corporações excede consideravelmente o nível das exportações mundiais. Tais fatos, 

sugere o autor, fazem delas jogadores chave na economia mundial, controlando a localização 

e a distribuição de importantes recursos tecnológicos e econômicos.  

 

Mais especificamente, Peng (2009) reporta que as multinacionais de países emergentes 

são responsáveis por um terço de todo o fluxo de investimento direto externo (IDE) ao longo 

do mundo e os mercados emergentes respondem por metade do produto interno bruto (GDP – 

Gross domestic product) do mundo medido por paridade de poder de compra. O autor sugere 

que as multinacionais oriundas de países emergentes não somente competem 

competentemente ‘em casa’, como também lançam ofensivas no exterior que criam sérias 

preocupações para a tríade (EUA, Europa e Japão). Por outro lado, Sklair e Robbins (2002) 

fazem observar a penetração na economia mundial de grandes corporações oriundas do 

“terceiro mundo”12, quando analisam a lista das maiores companhias globais, por 

faturamento, da Revista Fortune, embora naquele ano, 2002, não fosse ainda evidente a 

expressiva dimensão que o fenômeno viria a tomar nos anos seguintes, conforme quadro 1 

(CNN MONEY, 2012).  

 

Quadro 1 – Corporações do Terceiro Mundo na lista FORTUNE, comparadas ao total de corporações 
Corporações do Terceiro Mundo na lista FORTUNE , comparadas ao total de corporações  

Ano 

Número de 
Corporações 
do Terceiro 

Mundo 

% de 
corporações do 
Terceiro Mundo 

no total da 
FORTUNE 

Total de 
empresas 
consideras  

na lista 

Segmentos das 
empresas 

consideradas 

Origem das 
empresas da 

lista 

1960 2 2,0% 100 Industrial Não-americanas 
1970 8 4,0% 200 Industrial Não-americanas 
1980 39 7,8% 500 Industrial Não-americanas 
1990 35 7,0% 500 Industrial Todas 
2000 30 6,0% 500 Industrial & Serviços Todas 
2005 41 8,2% 500 Industrial & Serviços Todas 
2008 66 13,2% 500 Industrial & Serviços Todas 
2010 78 15,6% 500 Industrial & Serviços Todas 
2012 112 22,4% 500 Industrial & Serviços Todas 

Fonte: adaptado de Sklair e Robbins (2002) e CNN Money (2012). 

                                                           
12 “Terceiro mundo” inclui, segundo conceito da Fortune: Brasil, China, Colômbia, Índia, Malásia, México, 
Arábia Saudita, Coréia do Sul, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Rússia não participa 
deste grupo e detém sete empresas no ranking de 2012. A China, em 2012, detinha 73 das 112 grandes empresas 
ranqueadas como originárias do “terceiro mundo” (CNN MONEY, 2012). 
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Clegg e Carter (2007) argumentam que para serem globais, as organizações precisam 

de capacidades gerenciais específicas, formas de operação que sejam efetivas à distância e 

que transcendem os limites espaciais (inclusive para superar diferenças culturais, por 

exemplo, eurocêntricas e/ou ocidentalistas em relação às economias emergentes). Enquanto 

autores defendem ou criticam grandes corporações privadas, não há o adequado 

reconhecimento do papel das corporações ‘estatais’, sendo necessário, portanto, desenvolver 

uma perspectiva crítica a respeito dessa lacuna preconceituosa.  

 

Interessante observar que negligências similares em relação ao resto do mundo vêm 

sendo observadas há décadas. Em 1973, Santos comentava que o capital internacional vinha 

se associando a interesses privados locais (na América Latina, na África e na Ásia) formando 

empresas mistas, ou seja, novos tipos de empresas e grupos econômicos, num processo por ele 

classificado de “complexidade anárquica dos investimentos internacionais e das organizações 

empresariais”, muito embora este fenômeno não esteja restrito a corporações privadas 

(SANTOS, 1973). Esse é um dos desafios da Petrobras, empresa brasileira com forte base 

nacional, que após o advento do pré-sal e sedenta por recursos para financiar os investimentos 

na extração deste óleo, bem como para construir novas e grandes refinarias, vem 

(re)discutindo seu processo de internacionalização (COMPROMISSO..., 2012), incluindo o 

segmento de distribuição de derivados de petróleo. E, para encerrar este tópico, há de se 

observar que, conforme colocado por McCrew (2008), a regulação da globalização na direção 

do interesse público e global tornou-se a suprema questão política ao longo do mundo, do 

complexo da governança global. 

 

 

2.2 RELAÇÕES GOVERNO-EMPRESA (PRIVADA) 

 

 

Levando em conta a influência de Michael Porter, Alfred Chandler e outros na 

formação da maioria dos formuladores de estratégias de empresas, poucos destes estrategistas, 

segundo Bailey (1999), consideram a importância dos vínculos existentes entre estratégia 

privada e políticas públicas, como parte do processo de análise e formulação da estratégia 

competitiva. Levy, Alvesson e Willmott (2003) expõem que as condições e forças extra-

organizacionais (recursos políticos do estado, rede de relacionamentos étnicos, por exemplo), 

negligenciadas por estrategistas clássicos, são identificadas como armas potencialmente 
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decisivas no arsenal da gestão estratégica. À continuação, assumindo a premissa de que o 

discurso da “estratégia mainstream” não é inocente, os autores afirmam que essa estratégia 

mainstream dá pouca ou nenhuma importância em como a estratégia corporativa é 

condicionada por, e contribui para, a constituição de estruturas político-econômicas que se 

estendem bem além das fronteiras de qualquer organização em particular. Segundo os autores, 

mesmo perspectivas críticas a respeito da estratégia têm falhado em endereçá-la como um 

projeto político, em não tratá-la como politicamente neutra, como se ela fosse uma simples 

ferramenta para melhorar desempenho técnico-operacional e eficiência organizacional13.  

 

Por outro lado, vários autores de economia política internacional afirmam que as 

relações entre governos nacionais e corporações multinacionais privadas constituem tema 

central em negócios internacionais. Dentro dos negócios internacionais, Levy (2008) expõe 

que a teoria da barganha dos investimentos diretos externos sugere que os benefícios entre 

multinacionais e países hospedeiros é uma função da barganha de poder entre as partes. Esse 

quadro ficou ainda mais saliente após as estatizações ocorridas nos EUA após a crise de 2008-

2009 (sendo mais emblemáticos os casos das injeções multibilionárias de recursos públicos 

estatais nas montadoras de veículos General Motors e Chrysler, na seguradora AIG, e nas 

companhias hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac). Observando como as multinacionais 

aumentam seu poder através de estratégias tecnológicas e de mercado e suas alianças com 

elites políticas locais, Levy (2008, p. 27) adiciona: 

 

Neo-Gramscian writers in international political economy have described how a 
globalizing economic system is accompanied by a legitimating set of neoliberal 
ideologies. These ideas and norms concerning the benefits of free trade, ‘flexible’ 
labor, and a fiscally restrained state, do not arise spontaneously in a deterministic 
relation to society´s material ‘base’, but rather are developed and disseminated by 
dominant groups through policy, media, and educational channels, sometimes 
against considerable opposition. 

 

Santos (1973) chama a atenção para a relação entre a concentração econômica de 

grandes corporações e o protecionismo, “dádiva” dos estados, para garantir condições 

                                                           
13 Segundo Levy, Alvesson e Willmott (2003), estratégia não está simplesmente confinada ao mundo dos 
negócios. Ela pode ser vista em um amplo círculo de problemas que são considerados para sua aplicação: do 
setor público e gestão sem fim lucrativo ao desenvolvimento econômico regional e às certificações de escolas de 
negócios. Indo mais além, os autores afirmam que se as firmas e os mercados estão imbuídos em extensas 
estruturas políticas e ideológicas, então as estratégias corporativas para aumentar a competitividade e o 
posicionamento tecnológico estão intimamente relacionadas a ampliar estratégias para assegurar legitimação 
social e influência política. Em suma, segundo eles, o conteúdo da estratégia (não apenas sua ideologia) é 
político. 
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favoráveis de lucro e de barreiras à concorrência externa aos seus produtos. Sklair (2006) usa 

a metáfora de uma ‘porta-giratória’ por onde se movem os interesses dos governos e das 

empresas, alternando-se as funções de uma categoria para outra. Guedes e Faria (2010) 

postulam que as relações políticas entre corporações de negócios (em particular aquelas 

oriundas de países desenvolvidos) e governos têm subido de importância nos últimos anos 

assim como o poder das grandes corporações em moldar resultados tem crescido em relação 

aos governos e outros atores e instituições sociais. Tais autores também argumentam que 

estados, governos e organizações institucionais têm um papel central na criação e no 

funcionamento dos mercados, das corporações de negócio e de outras organizações 

internacionais. Motta (2013, p. 83) discorre a respeito das origens do ensino de management e 

da complicada relação, desde seus primórdios, entre o privado e o público-político no âmbito 

da administração:  

 

Inspirado em Joseph Wharton, que proclamava a necessidade do ensino universitário 
em Administração para superar a gestão autocrática e baseada na família, em 1881, é 
criado o primeiro curso de graduação em Administração [...]. Os movimentos para 
uma nova ciência e o ensino da Administração parecem ter incentivado Woodrow 
Wilson, jurista e estudioso da Administração Pública que chegou à presidência dos 
EUA. Em 1887, Wilson fez uma proclamação sólida para o estudo e novas práticas 
da Administração pública: lembrava ser mais fácil fazer uma constituição e definir 
posturas democráticas do que aplicá-las. Admirador das práticas europeias e 
consciente da ineficiência crônica da Administração pública, Wilson preconizou a 
dicotomia – política e Administração – e a introdução do estilo privado na gestão 
pública. [...] Quando Wilson e Wharton propuseram uma nova ciência e uma nova 
prática administrativa, estavam conscientes de que a gestão pelos donos do poder, ou 
por leis, seria insuficiente para a gestão mais eficaz. O esforço para o ensino 
independente da Administração facilitava uma ciência da Administração Pública 
separada da política. Se separadas, as semelhanças com a gestão privada eram mais 
nítidas, e a gestão privada seria uma inspiração para a gestão pública. Ao se 
contemplar a Administração Pública fora da política, incluindo a neutralidade do 
servidor, facilmente se justificava a gestão pública semelhante à de uma empresa 
privada. A separação de política e Administração favorecia a visão gerencialista na 
Administração pública. 

 

Levy (2008) traz à tona o entendimento de vários autores no sentido de que empresas 

estão tão profundamente envolvidas em negociações com seu ambiente externo no intuito de 

construir e proteger sua posição de mercado, que qualquer distinção entre economia e política 

deve ser considerada como artificial. Já Felipe (2010) descreve a idéia do public choice 

model, prevalecente na teoria econômica, que indica que o processo político é tomado como 

uma forma de barganha, com a visão de que a firma pode realizar trocas com o governo, 

desde que os resultados lhes sejam favoráveis, como por exemplo, através de barreiras à 

entrada de concorrentes ou através de subsídios.  
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Alguns autores, como Santos (2010), classificam de simbiótica a interdependência 

entre Estados e empresas, pois aqueles passam a reger o funcionamento do sistema econômico 

no seu conjunto. Enquanto isso, políticas estatais passam a dirigir fenômenos típicos das 

etapas recessivas (ou não) através do quadro macroeconômico que determinam (política 

fiscal, taxa de juros e de câmbio, investimentos em infraestrutura, etc.), impactando inclusive 

em variáveis microeconômicas (financiamentos a pesquisa e desenvolvimento, políticas 

setoriais, contratos de venda ao setor público, etc.). Goldstein (2010) indica que, 

particularmente nas economias emergentes, a multinacionalização de corporações, no passado 

privilégio de companhias oriundas de países desenvolvidos, está se tornando um fenômeno 

espalhado em economias emergentes, incluindo a América Latina. 

 

Entretanto, por maior que seja o papel do Estado nas economias, as corporações 

transnacionais estatais continuam sendo ignoradas ou desprezadas/marginalizadas. Guedes e 

Faria (2010) defendem que é preciso reconhecer que, na era da globalização, as corporações 

transnacionais têm se beneficiado da fraqueza de estados e de governos e que isso tem trazido 

conseqüências bastante controversas. Neste contexto, há que se chamar a atenção para o 

propósito da literatura clássica de gestão, disseminada pelas escolas de negócios e pela 

imprensa acadêmica de management, no sentido de criar ‘mercados livres’ para o acesso das 

multinacionais privadas. Ensinamentos estes que promovem o livre acesso e atraem capital 

estrangeiro, como forma de segurança social, prosperidade e competitividade econômica, e 

que o estado atue nada mais do que como garantidor deste ‘ambiente aberto, livre e favorável 

aos negócios’ (LEVY, 2008). 

 

Seja em uma economia capitalista liberal, como os EUA e o Japão, ou nas economias 

com maior peso estatal, não há como dissociar as fortes relações entre as empresas e os 

governos dos estados (GUEDES, 2007). Segundo esta autora, enquanto as primeiras estão em 

busca de mercados consumidores e recursos (mão-de-obra, recursos naturais ou tecnológicos), 

os segundos têm apetite pelos investimentos diretos, pela geração de novos empregos, pela 

transferência de tecnologia e pelas receitas tributárias que serão geradas com a nova atividade 

empresarial. Muito comum, por exemplo, tem sido no mundo pós-crise 2008-2009 os estados 

gerarem enormes déficits públicos como forma de estímulo econômico para aumentar a 

demanda às empresas locais, buscando manter ou aumentar o nível de emprego (SANTOS, 

2010). Neste processo, segundo Guedes (2007), na busca que cada lado, empresa e Estado, faz 
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para alcançar seus objetivos ocorrem, muitas vezes, tensões, incluindo acusações de 

dominação e perda de soberania.  

 

Para Sklair (1998), enquanto as corporações transnacionais sempre têm sido atores 

políticos, as demandas da economia global têm requerido que elas sejam políticas de uma 

maneira mais sistemática do que previamente imaginado. Guedes (2007) aponta a necessidade 

de as empresas transnacionais conviverem com políticas governamentais, lidar com 

intervenções de governos e as distorções que delas surgem. Barley (2007), ao analisar três 

casos norte-americanos (lei relacionada à falência, lei relacionada ao controle de fármacos e o 

caso da terceirização de funções militares), sugere que há pelo menos três maneiras através 

das quais as corporações podem minar o conceito de democracia representativa e, por 

extensão, da coisa pública: a) promoção de legislações que beneficiam ‘pessoas jurídicas’ a 

expensas das ‘pessoas físicas’; b) descoberta de maneiras de dificultar e direcionar o trabalho 

das agências criadas para proteger a coisa pública daqueles atos das corporações e das 

externalidades que eles criaram; c) privatização de funções que tem sido historicamente de 

mandato governamental seja local, estadual ou federal.  

 

Por outro lado, Bailey (1999) evidencia tendências que têm pautado as políticas 

governamentais em relação aos negócios nas últimas décadas, especificando três delas: a) o 

movimento de reforma das regulações econômicas, incluindo desregulamentação e 

privatização; b) o aumento significativo do ativismo social, resultando em novas e 

importantes legislações visando proteger o cidadão e ampliando custos às indústrias; c) 

incorporação de questões sociais à política comercial como, por exemplo, a inserção na arena 

da OMC de discussões sobre a proteção dos direitos humanos, do trabalho análogo à 

escravidão e do trabalho infantil. A título de exemplo, ver a Figura 1 a respeito das inter-

relações entre as empresas, as políticas públicas e a arena competitiva.  
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Figura 1 – Tendências Políticas e Vantagem Dinâmica 

 
Fonte: Bailey, (1999, p. 88). 

 

Vale destacar a contribuição que Baron (2010) faz a respeito da escolha entre política 

pública e política privada, quando relata a ação de alguns grupos de ativistas. Conclui o autor 

que tais grupos estão escolhendo crescentemente as políticas privadas, pois estas podem trazer 

êxito onde políticas públicas enfrentam oposição ou travas institucionais. E, as ações feitas, as 

questões e as preocupações levantadas por estes grupos conduzem necessariamente à gestão 

mais efetiva e responsável das empresas.  

 

Por outro lado, numa análise mais ampla, e envolvendo a movimentação das empresas 

inter-países e suas relações com os governos, (GUEDES, 2007) destaca o chamado “padrão 

de barganha obsolescente”, quando a posição da empresa é mais forte durante a negociação de 

entrada nos mercados (em particular os emergentes), porém vai perdendo poder para os 

governos na medida em que o empreendimento amadurece e aumenta o nível de exigência 

daqueles quanto à geração de empregos e conteúdo local, por exemplo.  

 

O modelo teórico da “diplomacia triangular” (governo-governo, empresa-empresa, 

governo-empresa), desenvolvido por Stopford e Strange (1991), nos dá conta que é preciso 

agregar a dimensão das corporações transnacionais na esfera diplomática. De fato, dados os 

pesados investimentos que as empresas têm feito em países estrangeiros e, portanto, os 

interesses mútuos daí nascentes, as tensões “governos locais-empresas estrangeiras” têm, por 

vezes, diminuído (GUEDES, 2007). 
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Figura 2 – Modelo Teórico da Diplomacia Triangular 

 
Fonte: Guedes, (2007). 

 

Corporações foram adquirindo poder de barganha ao dominarem recursos e tecnologia 

e os governos, ao carecerem destes, têm que negociar com estas empresas, por vezes em 

condições desvantajosas. Conseqüentemente, apesar do virtual silêncio da literatura de gestão 

quanto a essas relações nos países desenvolvidos, a gestão internacional destas multinacionais 

tem de contemplar os aspectos de governança política internacional no seu processo decisório. 

Segundo Guedes (2007), os governos e as empresas devem se articular em todos os âmbitos 

da diplomacia triangular, sob o risco de, menosprezando um dos vértices, terem problemas no 

decorrer do tempo. Um problema central, entretanto, é que a literatura de gestão euro-

americana sistematiza e trata como corrupção essas relações quando se referem ao resto do 

mundo. Enquanto isso, por outro lado, há um crescente número de pesquisadores, segundo 

Sklair (1998) que sugerem que a maioria das corporações está usando, de maneira comum e 

corrente, métodos cada vez mais sutis para alcançar objetivos políticos que servirão para seus 

interesses econômicos. 

 

Segundo Sklair (2006) e Sklair e Robbins (2002), as práticas das corporações 

transnacionais operam em três esferas bem claras e não isoladas, mas superpostas: a) 

econômica, na forma institucional da corporação transnacional; b) política, através da classe 

capitalista transnacional; c) cultural-ideológica, através do fomento incessante à cultura do 

consumo. Levy (2008), analisando as redes de produção global, comenta que elas existem 

dentro do ‘espaço transnacional’, que é constituído por elites, instituições e ideologias 
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transnacionais. Segundo ele, dentro deste espaço, comunidades transnacionais emergem com 

sistemas econômicos, relações de poder e formas institucionais que, embora distintas, 

interagem com formas de laços regionais e nacionais.  

 

Outrossim, Ohmae (1996), tenaz defensor do globalismo neoliberal e do potencial 

esfacelamento do estado-nação pela suposta incapacidade dos governos de terem controle 

sobre suas economias e sociedades, faz referência à disseminação da tecnologia relacionada à 

informação como meio de horizontalizar os vínculos geracionais, criando um caldo de cultura 

da economia mundial sem fronteiras, de marcas globais, alcançando o que ele define como 

“civilização transnacional”. Por outro lado, McCrew (2008), numa abordagem mais 

equilibrada, reconhece a potência da globalização, porém não a ponto de destruir o estado-

nação, nem tampouco acreditando que os estados são as únicas forças motoras da nova ordem 

mundial. Segundo ele, o que está acontecendo é a globalização política, onde as diferenças 

entre negócios internacionais e domésticos já não são significativos e, nessas circunstâncias, 

política em qualquer lugar está relacionada à política em todo lugar.  

 

Sejam elas privadas, estatais ou organizações híbridas, as estratégias das empresas não 

ficam restritas, segundo Felipe (2010), às questões econômicas ligadas à produção ou 

transação. Elas envolvem também um braço político em que instrumentos são usados para 

garantir que as alterações no arranjo institucional se dêem a seu favor ou, no mínimo, que não 

lhe sejam profundamente hostis. Uma vez que, segundo o autor, uma mudança institucional 

pode tanto abrir oportunidades como pode, também, lhe criar restrições, a observância 

ininterrupta desse movimento é uma questão fundamental para a sobrevivência de longo prazo 

da firma. Observa-se, aqui, que está se falando a respeito de um capitalismo que não é 

exatamente aquele conhecido como de mercado, pois envolve um olhar mais amplo a respeito 

do típico entendimento de capitalismo.  

 

Teorizando a respeito das estratégias das firmas e do lobby realizado junto aos 

governos para redigir regras e regulamentações que atendam a seus interesses, Felipe (2010) 

diz que a ação e a posição política das firmas significam uma tentativa de controle ou de 

influência no ambiente externo, de forma que sua configuração ou evolução seja favorável aos 

seus objetivos. Segundo Sklair (1998), benefícios para todos são propagandeados pelas 

corporações transnacionais quando em todos os lugares a classe capitalista transnacional fala 

publicamente a todos. Porém, privadamente, faz o seu melhor para garantir que a agenda 
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globalizante do capitalismo contemporâneo, dirigido pelas corporações transnacionais e seus 

aliados, esteja a serviço de levar os melhores benefícios para toda classe capitalista.  

 

A mudança de regras, de regulamentações, pode causar impactos significativos nos 

negócios e nas relações com os consumidores (VEAL; MOUZAS, 2011). Por essa razão, 

segundo esses autores, os gerentes devem procurar aproximar-se dos reguladores de mercado 

para explicar, se possível com antecedência, os impactos que as futuras regras causarão nos 

negócios. Dessa maneira, os reguladores poderão desenhar regras que sejam mais sensíveis ao 

contexto dos negócios. Essa foi uma das estratégias de marketing utilizadas pela Petrobras no 

Paraguai, quando encontrou um nicho de mercado para lançamento de um produto 

diferenciado, até então não disponível e não regulamentado no mercado paraguaio: um diesel 

menos poluente (com menor conteúdo de enxofre). Para viabilizar tal ação mercadológica, 

agiu junto às autoridades públicas reguladoras no sentido de que fossem readequadas as 

especificações dos produtos derivados de petróleo (diesel em particular) comercializados no 

mercado, tornando possível e regulamentado, portanto, a comercialização de um produto novo 

e amplamente solicitado pelos consumidores exigentes, aqueles detentores de veículos mais 

caros e modernos. Essa experiência será comentada mais adiante, quando forem discutidas as 

estratégias de marketing utilizadas pela Petrobras no Paraguai. 

 

Para aproveitar as “janelas políticas”14 abertas junto ao âmbito das políticas públicas, 

os gerentes precisam, sugere Bailey (1999), se movimentar rapidamente para tirar proveito 

delas. Além disso precisam definir se vão agir individualmente ou juntamente com outros 

com base na distribuição dos custos e benefícios da iniciativa. Continua a autora explicando 

que a velocidade e a habilidade da empresa na implementação da estratégia política podem ter 

grande influência no resultado da concorrência política e na posição dos protagonistas. Sendo 

bem específica a respeito da importância de observar o âmbito das políticas públicas para 

melhorar o desempenho financeiro das empresas, a autora sugere que isso pode ocorrer por 

meio do afrouxamento de uma restrição governamental, ou um movimento de afastamento da 

regulamentação de comando e controle para uma aproximação de um sistema baseado no 

mercado, favorecendo, assim, as empresas envolvidas. 

                                                           
14 Bailey (1999) explica que a “janela política” reflete um padrão que muitas vezes surge no âmbito das políticas 
do setor público. Tais oportunidades ficam abertas durante curtos períodos, os quais devem ser aproveitados 
pelos gerentes para interagir estrategicamente com o poder público, pois, depois de fechadas, a capacidade da 
empresa de influenciar o desenvolvimento de políticas públicas fica limitada. 
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Sob um aspecto, ações nesse sentido, segundo Sklair (1998), não representariam 

afronta à democracia, pois as corporações transnacionais [ou mesmo nacionais] são pessoas 

jurídicas legalmente constituídas com o direito de atuar em defesa dos seus interesses, 

particularmente, na valorização dos investimentos dos seus acionistas. Sob outro aspecto, o 

autor comenta que a grande maioria dos acordos de livre comércio e de livre investimentos 

[símbolos da globalização] são profundamente antidemocráticos, tanto na estrutura quanto no 

processo, principalmente porque as corporações transnacionais têm significativos recursos 

para fazer lobby junto a parlamentares de modo a que sejam desenhados e aprovados tais 

acordos, segundo seus interesses. Corroborando tal opinião, Barley (2007), propugna que a 

indústria forma associações que manejam e defendem seus interesses no âmbito do Congresso 

nacional, enquanto que, aos cidadãos, resta confiar nos grupos de interesse público, 

profissionais autônomos e sociedades de profissionais para falar em nome do interesse 

individual/público. 

Alinhados com o entendimento dos autores anteriormente citados, observando que o 

olhar que se está dando é de uma literatura de estratégia sob a perspectiva de uma economia 

emergente, Faria e Wensley (2011) discorrem a respeito da importância de considerar 

legítimos e cruciais os estrategistas governamentais [inclusive da Petrobras, do BNDES, do 

Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal etc.] na determinação das relações de mercado. 

Dizem isso em oposição à consideração liberal de que o papel dos estados dever-se-ia 

restringir ao mínimo (unicamente à regulação) e à soberania dos estrategistas das grandes 

corporações, tendo estas relevância relativa quando analisadas dentro do contexto das 

economias emergentes. 

 

É interessante notar que a crítica neoliberal ao papel do estado como agente 

econômico não tem o contraponto ao papel das grandes corporações privadas como agentes 

políticos. Faria e Wensley (2011) comentam a defesa de uma destacada firma de consultoria 

de gestão – i.e, a McKinsey – de que CEOs das grandes corporações têm que ser mais 

proativos no tratamento de questões de política global, tais como câmbio climático, saúde 

pública e pobreza. Se assim não agirem, ataques ao livre empreendedorismo capitalista 

poderiam causar danos à reputação destas corporações e alterar o cenário competitivo, 

ocasionando riscos aos investimentos realizados.  

 

Não em vão, Sklair (1998), quando aborda o tema das atividades políticas das 

corporações transnacionais e de seus aliados, questiona até que ponto nossas democracias 
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estão funcionando bem com relação às questões econômicas quotidianas, tais como comércio 

e investimento global, meio ambiente, saúde e segurança dos trabalhadores e cidadãos em 

geral. Tudo é feito, segundo ele, em nome da globalização neoliberal, do livre comércio e da 

competitividade internacional na esperança de que, de algum modo, isso irá eventualmente 

tornar mais prósperas as pessoas pobres e os países menos desenvolvidos. A falta desta crítica 

ao papel das corporações privadas como agentes políticos deve-se, primordialmente, ao 

monopólio da literatura e do ensino do capitalismo gerencial, predominantemente anglo-

saxão, na área de gestão, onde se prega que o papel do estado deve limitar-se à regulação, 

deixando para os empreendedores privados e à “mão invisível e imaculada do mercado” o 

equilíbrio econômico e estratégico entre os agentes.  

 

Portanto, é preciso desenvolver uma perspectiva crítica, a partir da realidade brasileira 

(e sul-americana) em relação à estratégia de empresas e suas relações governamentais. Até 

porque, conforme Levy, Alvesson e Willmott (2003) sugerem, mesmo estratégias tradicionais 

orientadas ao mercado têm dimensões políticas, pois, num sentido ainda mais amplo, toda 

estratégia é política. Tais autores expõem que a tradicional distinção entre mercado e 

estratégia política é insustentável, pois mercados estão imbuídos em extensas estruturas 

sociais e políticas e a articulação de mercados com ideologia e estruturas e processos políticos 

arma circuitos de poder. Numa observação crítica, Levy, Alvesson e Willmott (2003) afirmam 

que grupos em desvantagens [‘economias emergentes’] costumam aceitar e reproduzir sua 

posição de subordinação tanto quanto passivamente e não criticamente aceitam idéias 

correntes [aquelas provenientes das ‘economias desenvolvidas’]. Segundo esses autores [e 

usando Gramsci nesta construção teórica15], o desenvolvimento desta perspectiva crítica 

expõe fraquezas hegemônicas e alerta para oportunidades de mobilização e de melhoria das 

potencialidades de grupos subordinados. Entretanto, segundo Motta (2012), as nações 

emergentes têm melhorado seu desempenho e suas conquistas econômicas e sociais, 

resultando numa maior influência competitiva no âmbito econômico e na mudança de 

algumas relações antigas de poder. Seriam símbolos desse novo processo, segundo o autor, a 

presença de número significativo de multinacionais oriundas de países emergentes atuando de 

                                                           
15 Levy, Alvesson e Willmott (2003) exploram a relevância do trabalho de Gramsci para explanar uma 
observação sobre a estratégia, a qual presta atenção à economia política da prática estratégica e considera o 
alinhamento hegemônico de questões ideológicas, políticas e econômicas. Esta perspectiva, segundo eles, dá 
foco no conteúdo e nos objetivos da estratégia já que dirige nossa atenção à natureza política da prática 
estratégica. 
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maneira competitiva no mundo global, bem como melhores condições econômicas de tais 

mercados de se proteger das recentes crises financeiras mundiais. 

 

Por fim, cabe trazer à tona o entendimento de Goldstein (2010) de que a ascensão das 

economias emergentes está levando a uma transformação nos negócios globais. Nesse 

processo, um novo tipo de multinacional está emergindo, na qual os investimentos diretos no 

exterior não são somente balizados pelo uso de tradicionais competências essenciais das 

firmas, mas também pela exploração de novos padrões de inovação organizacional e novas 

formas de acessos a mercado, incluindo aptidões desenvolvidas nos seus países de origem, 

tais como habilidades de relacionamento e políticas. 

 

 

2.3 CAPITALISMO GERENCIAL E CAPITALISMO DE ESTADO 

 

 

Desde o colapso das economias socialistas do leste europeu nas décadas de 1980-

1990, estabeleceu-se a dominância do capitalismo neoliberal com suas crenças no modelo 

econômico baseado em riqueza privada, investimento privado e empresas privadas. Ohmae 

(1996), defendendo um estado mínimo (mínima participação estatal na economia e 

oferecimento por parte do estado de condições adequadas para a sociedade se desenvolver), 

afirma que ficarão à margem do progresso os países que preferirem a mão pesada do controle 

de um governo central à desregulamentação dos seus mercados. Quando escreveu isso, tal 

autor não vislumbrava a fulminante ascensão econômica e política de países que têm tal 

prática, tipicamente exemplificado pela China. Na esteira neoliberal, mercados foram 

liberalizados e desregulados, subsídios públicos foram eliminados, empresas públicas e 

fundos de pensão foram privatizados e companhias internacionais expandiram-se globalmente 

de forma acelerada (OHMAE, 1996; BREMMER, 2008). Durante cerca de duas décadas 

(1990-2008), quando estas políticas econômicas liberalizantes foram aplicadas, a economia 

global viveu um período de grande crescimento e acumulação de riqueza privada. No entanto, 

Faria e Wensley (2011, p. 191), reforçando percepção empírica, apontam que o cenário não é 

mais o mesmo: 

 

Although much of the sociopolitical resistance of the 1970s and 1980s toward US 
corporations in developing countries decreased over the 1990s with the imposition 
of neoliberal discourses and policies, there is evidence that the legitimate authority 
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of transnational and global corporations will not last forever (FARIA; WENSLEY, 
2011, p. 191). 

 

Barton (2011, p. 1) também tem o mesmo entendimento quando coloca claramente a 

necessidade de uma guinada no modelo econômico: 

 

Now that the worst of the Great Recession appears to be behind us, we must avoid a 
return to business as usual. For, like it or not, the extent of the crisis has, for many, 
called into question Anglo-Saxon capitalism’s claim to being the greatest creator of 
freedom and prosperity in history – just as Great Depression gave force to the claims 
of both communism and fascism. 

 

Batista Jr. (2013), fazendo uma análise da contínua crise financeira e fiscal vivida nos 

EUA, com foco na virada dos anos 2012/2013, extrapola a geografia da crise expondo os 

problemas viscerais nas chamadas economias desenvolvidas: 

 

A demonstração talvez mais gritante da disfuncionalidade do processo decisório nos 
países desenvolvidos é o fato, quase inacreditável, de que quatro anos depois da 
eclosão da crise financeira os governos nos EUA e na Europa ainda não tenham 
conseguido completar uma reforma que impeça a repetição dos surtos destrutivos de 
instabilidade. O poder da ‘turma da bufunfa’ [capitalistas financeiros neoliberais] 
dificulta a implementação de medidas rigorosas de controle e supervisão do sistema 
financeiro. Os ‘bufunfeiros’ continuam dando as cartas. A economia dos países 
avançados não se recupera de forma segura. Em conseqüência, esses países não 
conseguem mais exercer, com credibilidade, liderança no plano internacional 
(BATISTA JR., 2013). 

 

Na prática, desde antes da crise financeira de 2008-2009, já existia um crescente 

debate a respeito do “estado desenvolvimentista” e a da globalização (SKLAIR; ROBBINS, 

2002). Demonstrando uma visão particular, tipicamente econômica, de ‘capitalismo de 

estado’, Bremmer (2008) observa que a crise financeira estourada em 2008-2009 nos EUA, 

cujos efeitos se alastraram principalmente pela Europa, perduram até hoje e não tem previsão 

de acabar, trouxe à luz das atenções um modelo econômico, o capitalismo de estado, que tem 

se sobressaído a partir do crescimento vertiginoso das economias chinesa, indiana, de alguns 

países árabes e outros emergentes, Brasil16 dentre eles. Nesse contexto, Faria e Wensley 

(2011) argumentam que a literatura de gestão estratégica não se enquadra com a ascendência 

das economias emergentes, as quais seguem uma lógica econômica e empresarial particular, 

não participando dos chamados “livre-mercados”, arena típica daquela literatura tradicional.  

                                                           
16 Ian Bremmer não classifica o Brasil como um país que tenha adotado o capitalismo de estado quando adota o 
critério de comparar que as empresas controladas pelo estado representam 38% do valor da BOVESPA, 
enquanto na Rússia essa proporção é de 62% e na China, 80% (RAJAN, 2012). 
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Baseado em economia política internacional ou teoria do sistema global, Sklair (2006) 

comenta que a classe capitalista transnacional promove em benefício próprio, junto aos países 

emergentes [transcendendo fronteiras nacionais], a política do ‘livre-mercado’, aliando-se 

com empresários locais, com o objetivo e como forma de acesso das suas empresas aos 

referidos mercados emergentes. A fim de definição, Sklair (1998) identifica que a classe 

capitalista transnacional, liderada pelas corporações transnacionais, é composta por quatro 

principais grupos interligados: 1) executivos transnacionais e seus afiliados locais; 2) 

burocratas globalizados; 3) políticos e profissionais globalizados; e 4) elites do consumo 

(comerciantes e mídia).  

 

Assim, atuar em um ‘livre-mercado’ vem a calhar para os capitalistas, nos explica 

Santos (1973), os quais objetivam destruir os competidores ou anular sua capacidade de 

oposição às práticas das empresas concentradoras ou monopolistas que buscam vender seus 

produtos por preços mais elevados, fabricados a custos baixos, garantindo, portanto, lucros 

mais elevados.  

 

Buscando escolher um caminho próprio, os mercados emergentes têm se 

desenvolvido, em boa medida, devido à forma de capitalismo conhecido como ‘de estado’, 

cuja característica principal é a socialização da propriedade e da gestão através da intervenção 

do Estado (SANTOS, 2010). Por vezes conhecido como “estado desenvolvimentista” ou 

“development state”, o crescimento dessa espécie de capitalismo [de estado], explica-nos tal 

autor, tem duas vertentes principais: 1) a transferência ao Estado daquelas atividades 

empresariais menos lucrativas, menos atrativas para o capital privado, que se concentrou e 

busca taxas mais altas de retorno; e 2) maior concentração e centralização derivadas da 

expansão das unidades de produção exigem que o Estado intervenha para disciplinar o 

intercâmbio, a circulação e os processos produtivos. 

 

De acordo com Bremmer (2008), o capitalismo de estado, na sua concepção, se 

manifesta e cresce através, principalmente, de empresas controladas pelos governos, de 

fundos soberanos de investimento e de companhias nacionais de petróleo (NOC – National 

Oil Company). O autor ressalta a predominância das NOCs (a russa Gazpron, a chinesa 

CNPC, a iraniana NIOC, a venezuelana PDVSA, a malaia Petronas, e a brasileira Petrobras) 

no contexto mundial de energia, onde dominam 75% das reservas mundiais de petróleo, 

enquanto as principais empresas privadas de petróleo [ExxonMobil, ChevronTexaco, British 
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Petroleum, Royal Dutch Shell] detêm somente cerca de 3% destas reservas e produzem 

aproximadamente 10% do petróleo e do gás consumido mundialmente. Goldstein (2010) 

aponta que o setor de petróleo tem tradicionalmente sido um dos maiores em termos de fluxos 

de IDE (Investimento Direto Externo) e, dessa forma, a análise do crescimento e do 

desenvolvimento das multinacionais de petróleo é crucial para entender as mudanças na 

geografia nos negócios internacionais. 

 

A criação da OPEP e a expansão internacional de importantes companhias de petróleo 

da Europa Ocidental, do Japão, da Austrália, do Brasil, do Kuwait, do México e da Arábia 

Saudita provocaram uma perda de espaço das grandes companhias tradicionais de petróleo 

(no passado chamadas de “Sete Irmãs”17), a ponto de estas últimas deterem em 1993 apenas 

16% do direito de propriedade sobre reservas de petróleo no mundo ocidental (FURTADO; 

MULLER, 1993). Segundo opinião de Bremmer (2008), o risco que tal situação apresenta é 

quanto a não incomum má gestão das empresas estatais, o que poderia provocar elevação dos 

preços internacionais do petróleo, conseqüência da gestão com interesses políticos. Cabe 

destacar que a OPEP foi criada por países “não desenvolvidos” com o objetivo de coordenar e 

unificar políticas de petróleo, visando assegurar preços justos e estáveis para os produtores de 

petróleo; um eficiente, econômico e regular suprimento de petróleo para países consumidores; 

e um retorno justo sobre o capital aos investidores dessa indústria (GOLDSTEIN, 2010).  

 

Vale trazer ao contexto dessa discussão o que os teóricos da dependência de recursos e 

as pesquisas de contingência têm repetidamente mostrado que, aqueles que controlam 

importantes, escassos e não substituíveis recursos manejam considerável poder (BARLEY, 

2007). Dessa forma, interessante observar que Bremmer (2008) crítica que este poder esteja 

nas mãos de NOC´s, porém não crítica o famoso poder oligopólico das “Sete Irmãs”, as quais 

tinham mais força para estabelecer preços e aumentar lucros - não por estruturas justificadas 

de custos -, do que potenciais ‘más gestões’ de NOCs.  

 

Do mesmo modo, Bremmer tampouco comenta, conforme destacado por Santos 

(2011), que o surgimento da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) 

suplantou o poder monopolista das “Sete Irmãs”, vigente até meados dos anos 1960, na 

                                                           
17 Termo cunhado por Enrico Mattei (1906-1962), ex-diretor da petrolífera italiana AGIP-ENI, para definir o 
famoso cartel de empresas privadas de petróleo formado por: Royal Dutch Shell, British Petroleum, Exxon, 
Mobil, Texaco, Chevron e Gulf Oil (SETE IRMÃS, 2012). 
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administração mundial de produção e suprimento de petróleo, invertendo a balança de poder 

que antes pendia para as corporações privadas multinacionais [perspectiva do capitalismo 

gerencial] em detrimento dos países “subdesenvolvidos” produtores de petróleo. Santos 

(2011) explica que, representando os estados produtores de petróleo [perspectiva do 

capitalismo de estado], a OPEP seguiu uma estratégia vitoriosa amplamente utilizada desde o 

século XIX, centrada num mercado oligopolista e monopolista largamente influenciado por 

nações-estado que, através das suas próprias corporações, são ao mesmo tempo reguladores e 

atores do mercado.  

 

Grande detalhamento e profundidade desta perspectiva a partir da criação da OPEP e 

da história da indústria do petróleo podem ser encontrados no livro de Daniel Yerguin (1991). 

O autor e comenta que, até o surgimento da OPEP, da nacionalização de algumas empresas de 

petróleo e das crises do petróleo de 1973 e 1979, as grandes multinacionais deste setor (“Sete 

Irmãs”) retinham a maior porção do lucro da extração do petróleo, cabendo aos estados 

hospedeiros da riqueza uma parcela diminuta do valor de mercado do produto. Goldstein 

(2010) assinala que, após curto período de existência da OPEP, a parcela das “Sete Irmãs” no 

comércio mundial de petróleo caiu de cerca de 70% em 1970 para aproximadamente 50% em 

1980. 

 

Sob uma perspectiva que certamente é ignorada pelo campo da gestão e, mais 

especificamente, da estratégia e do marketing internacional, Carvalho e Goldstein (2008) 

discorrem sobre a necessidade que os estados emergentes tiveram de criar suas próprias 

empresas estatais do setor de petróleo (também conhecidas na China como “National 

Giants”18) para poder fazer frente ao oligopólio das multinacionais de países desenvolvidos 

que dominavam o setor. A criação da OPEP e os choques de petróleo ocorridos na década de 

1970, provocando sucessivos e expressivos aumentos do preço do petróleo, segundo Medeiros 

(2006), indicaram aos países do Terceiro Mundo que a via a ser buscada era a da auto-

suficiência, o mais rapidamente possível, o que demandava a criação de empresas nacionais 

que pudessem emergir em um curto espaço de tempo.  

 

                                                           
18 As empresas de petróleo chinesas conhecidas como “National Giants” são: China National Petroleum 
Corporation (CNPC ou Petrochina), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) e China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC) (CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008). 
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Colocando um contraponto às críticas neoliberais ao modelo de atuação das empresas 

estatais de energia, Medeiros (2006) mostra que as empresas nacionais continuam em pleno 

vigor, funcionando como importantes instrumentos dos Estados no controle da política 

energética, tornando tais estados menos vulneráveis em termos geopolíticos aos altos preços 

do petróleo alcançados nos últimos tempos (o pico do preço do petróleo foi atingido em julho 

de 200819, US$ 147,27 por barril). Cabe observar que, muitas vezes, os preços internacionais 

do petróleo são insuflados e mantidos altos, devido a intervenções militares norte-americanas 

(diretas ou indiretas) em países produtores de petróleo, ações essas classificadas pelos norte-

americanos como “necessárias, em nome da democracia”, cujo fim primeiro e último é 

mesmo manter ativo e produtivo o gigantesco complexo industrial militar norte-americano. 

 

A história do petróleo, segundo Furtado e Muller (1993), conduziu a uma estrutura 

oligopolística de indústria, a qual tem como características: a) alta demanda de investimentos 

derivando em economias de escala, b) investimentos de alto risco, inerentes às atividades 

exploratórias. Considerando tais aspectos, envoltos na economia globalizada, na opinião de 

Medeiros (2006), o processo de internacionalização tornou-se mandatório para tais empresas 

estatais a fim de atender a política energética de seus países, sendo a regionalização20 das 

atividades o caminho mais plausível. Sua consolidação pode gerar conflitos com os países 

vizinhos (hospedeiros), exigindo, portanto, muita habilidade diplomática por parte das 

empresas e dos estados acionistas. Nesses contextos as dimensões de “não-mercado” das 

estratégias internacionais são de crucial importância. 

 

A respeito especificamente de estratégias regionais, Hurrell (2007) comenta que desde 

o desenvolvimento das mais precoces comunidades políticas, as relações econômicas e 

políticas naturalmente tiveram e têm um forte foco regionalista. Dessa maneira, sob uma 

perspectiva histórica, Hurrell sugere que o sucesso do regionalismo econômico europeu foi 

um importante catalisador de uma onda encorajadora de tentativas de imitação e de 

exportação ao longo de muitas partes do mundo pós-colonial, incluindo o MERCOSUL. 

Segundo o autor, as experiências européias de regionalismo começaram com o desejo de criar 

um mercado comum para privilegiar interesses econômicos transnacionais, além de evitar a 

                                                           
19 Em 11 de julho de 2008 o preço do barril tipo WTI alcançou o pico histórico de US$ 147,27, fechando o dia 
em US$ 145,08 (GREVE..., 2008).  
20 McCrew (2008) relembra a visão dos céticos da globalização, os quais consideram que regionalização e 
internacionalização são criaturas derivadas da política de estado, não de um imperativo capitalista. 
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recorrência de guerras e conflitos, promovendo e protegendo o bem-estar econômico em geral 

e um modelo econômico particular.  

 

Entretanto, potenciais conflitos regionais são descritos por Huntington (1999) como 

característicos do mundo sistêmico multipolar, onde convivem uma única superpotência (the 

single superpower – os EUA -), diversas potências regionais maiores (major regional powers 

– Alemanha e França, Rússia, China, Japão, Índia, Irã, Brasil, África do Sul e Nigéria –) e 

diversas potências regionais secundárias (secondary regional powers – Reino Unido em 

relação à Alemanha-França, Ucrânia em relação à Rússia, Coréia do Sul em relação ao Japão, 

Paquistão em relação à Índia, Arábia Saudita em relação ao Irã e Argentina em relação ao 

Brasil -). Embora constelações intra-regionais de poder, interesse e identidade permaneçam 

fundamentais, complementa Hurrell (2007), os relacionamentos entre o mundo do sistema 

internacional e os muitos mundos de diferentes regionalismos não podem ser negligenciados. 

O autor sugere que a era da globalização também tem sido a era da regionalização e, assim, o 

regionalismo tem sido uma parte crítica da economia política da globalização e das estratégias 

que estados e outros atores têm adotado para enfrentar a globalização. Particularmente para as 

economias em desenvolvimento, Hurrell argumenta que o regionalismo pode muito bem ser 

parte de um controlado e negociado processo de integração à economia global, bem como 

pode oferecer um nível favorável de reconstrução e reequilíbrio entre o envolvente mercado 

liberalizante e seu oposto, a proteção social. 

 

Porém, a política externa norte-americana insiste em espalhar seus preceitos de 

globalização e capitalismo privado, e sobre isso, Guedes e Faria (2010) registram o propósito 

do Consenso de Washington, evento ícone do capitalismo gerencial e da oposição à 

intervenção estatal nas economias, de indicar uma receita de “soluções” neoliberais para 

“salvar” as economias latino-americanas das crises financeiras enfrentadas durante a década 

de 1980. Dentre as principais regras contidas na receita estavam: disciplina fiscal, redução dos 

gastos públicos, reforma tributária, juros e câmbio de mercado, abertura comercial, 

eliminação de restrições a investimentos estrangeiros diretos, privatização de estatais, 

desregulamentação econômica e trabalhista, direito à propriedade intelectual. Interessante 

perceber que, nos anos que seguem a crise financeira de 2008-2009, cujo epicentro foi nos 

EUA, as chamadas ‘economias desenvolvidas’, para tentar reerguer suas economias, estão 

tendo que aplicar políticas econômicas divergentes daquelas propostas por eles mesmos na 

doutrina do Consenso de Washington.  
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Bremmer (2008) comenta que, embora tenha ocorrido um processo amplo de 

desestatização de empresas em alguns mercados, os governos da China e da Rússia, em 

particular, estão usando companhias controladas pelo estado em vários setores econômicos 

estratégicos para gerar mais renda nacional e para estender sua influência geopolítica. Isto 

contraria a conclusão expressa pelo hiperglobalista Ohmae (1996), de que estaria em declínio 

a propriedade estatal de grandes corporações. Também contraria Sklair e Robbins (2002), 

embora tais autores tenham uma perspectiva diferente de Ohmae a respeito da importância das 

corporações de países do “Terceiro Mundo”, pois os primeiros advogam, em seu estudo, que 

as corporações oriundas de países emergentes estão se globalizando e irão diminuir 

gradativamente as diferenças entre as diversas corporações transnacionais, sejam elas 

oriundas de países desenvolvidos ou emergentes (constituindo uma classe transnacional 

específica). Entretanto, entende-se que tanto Ohmae quanto Sklair e Robbins tenham sido 

influenciados, na época da publicação dos seus estudos, pelas ocorrências econômicas 

liberalizantes das décadas de 1980-1990, tendência amplamente revertida depois da 

publicação dos seus trabalhos. 

 

Pelo menos em algum aspecto a opinião de Bremmer (2008) converge, ainda que 

parcialmente, com a de Santos (2011), quando este comenta que a Rússia (não participante da 

OPEP) e seus estrategistas, tendo entendido que o livre mercado é uma armadilha para 

“enganar os fracos”, estão preparando uma organização de produtores de gás, similar à OPEP. 

O propósito russo seria reunir outros países sob sua influência geopolítica e em cuja órbita 

gravitariam, de modo que a Rússia reorganizaria, ao menos em parte,  seu poder no contexto 

pós-Guerra Fria. Por sua vez Santos (2011) propõe que o forte desenvolvimento de países 

emergentes, China em primeiro e Índia em segundo lugar, e sua procura por garantir 

abastecimento de suas economias é o que está retroalimentando o fenômeno do crescimento 

econômico de países “periféricos” e provocando mudanças na ordem mundial. Muito embora, 

tal modificação no ordenamento global seja um processo gradual, não linear, tal como opina 

Batista Jr (2013) a respeito do nascimento de pólos alternativos de liderança que suplantem ou 

façam frente aos países mais avançados. Segundo este autor, os BRICS têm dimensão, mas 

ainda não estariam preparados para substituir as potências tradicionais; a China ainda teria 

uma maturidade apenas incipiente em termos de governança global. Dentre os cinco 

participantes do BRICS, é o Brasil que mostraria mais capacidade de formulação no campo 

internacional 
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Faria e Wensley (2011, p. 193) argumentam, no entanto, que a perspectiva liberal e a 

dominante variedade de literatura sobre o capitalismo subestimam o papel do estado e 

ignoram as uniões estratégicas entre as grandes corporações e os governos dentro e ao longo 

do sistema nacional de negócios. Santos (2011) comenta a agenda de temas centrais 

discutidos pela UNCTAD, dentre os quais tem proeminência a livre movimentação de capitais 

entre os hemisférios norte e sul. Este ode à livre movimentação de capitais, na prática e em 

essência, se direciona segundo Santos (2011) à privatização de serviços públicos e ao 

conseqüente desejo de corporações internacionais (ocidentais, do norte) em operar em ditos 

espaços públicos. Continua o autor explicando a intenção de fortalecimento de proposições 

neoliberais e o fortalecimento das multinacionais e de suas ligações com os estados-nações21 

de origem, em especial os Estados Unidos. Com isso os estados centrais (desenvolvidos) 

tornar-se-iam mais fortes e comprometidos com as grandes corporações internacionais, 

enfraquecendo os estados periféricos (em desenvolvimento). Há de se observar que, dado esse 

argumento, a dimensão estatal é imprescindível para os estrategistas internacionais e de 

marketing de qualquer empresa estatal ou organização híbrida, tal como a Petrobras. 

 

Bremmer (2010), entrementes, afirma que os fundos soberanos chineses e árabes, 

detentores de trilhões de dólares para investimento, têm adquirido empresas ou comprado 

participações acionárias em setores chave das economias norte-americana e latino-americana, 

causando preocupações em governos locais (principalmente nos EUA) com relação ao acesso 

a tecnologias de ponta. A título de exemplo, cabe aqui lembrar dois eventos emblemáticos 

sobre essa preocupação: a) em 2005, uma oferta da companhia chinesa de petróleo (CNOOC) 

para comprar a companhia norte-americana de petróleo, Unocal, gerou uma tormenta política 

nos EUA (BREMMER, 2008); b) o veto do Congresso Norte-Americano à venda para 

chineses da companhia norte-america de petróleo Sunoco (SCHERER; SOUZA, [2012?]). 

Também não podemos desprezar, segundo Santos (2010), os investidores institucionais (em 

                                                           
21 Para acesso a uma visão globalista e neoliberal a respeito dos “estados-nações”, ver a opinião de Kenichi 
Ohmae em “O Fim do Estado-Nação”, 1996, livro este influenciado por uma época na qual, dentre outros 
acontecimentos, vários estados se fragmentaram: União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia, apesar da 
reunificação alemã. Segundo Ohmae, os estados-nação, em termos dos fluxos reais de atividade econômica, 
teriam perdido seus papéis como unidades significativas de participação na economia global do mundo sem 
fronteiras; tese essa desalinhada com os dias atuais. Mesmo a crise atual do euro (não antevisto por Ohmae) não 
desqualifica os esforços de uma união européia. Ohmae chega a afirmar (p. 6) que não teria sentido falar em 
Itália, Rússia e China como unidades econômicas individuais! Observa-se, depois de 16 anos de editado o livro 
que, contrariando o autor, não foi o livre fluxo de informações (advento da internet) que poderia causar a 
fragmentação dos estados-nação. Apesar da sua vertente neoliberal, o conceito apresentado de “estados-região” 
tem fundamentação interessante a ser explorada (OHMAE, 1996). 
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especial os fundos de pensão dos trabalhadores) cujo imenso volume de recursos que 

administram os converte em investidores privilegiados.  

 

Segundo a visão que Bremmer (2010) tem de capitalismo de estado, este não é uma 

reedição do planejamento central socialista vigente durante parte do século XX, mas um 

sistema onde os estados dominam os mercados primariamente para obter ganhos políticos, 

internos e externos (domésticos e internacionais) [como se o estado fosse gerenciado à 

maneira de uma corporação moderna]. Na extremidade de uma visão neoliberal, Ohmae 

(1996), ao criticar a intervenção dos estados nas economias, comenta que pelas regras da 

lógica eleitoral e da expectativa popular, quando controlando os mercados, os estados-nações 

precisam sempre sacrificar os benefícios gerais, indiretos e de longo prazo em favor de 

resultados imediatos, tangíveis e focalizados. Segundo o entendimento particular de Bremmer 

(2010), na medida em que o modelo de capitalismo de estado se desenvolve, são geradas 

tensões no âmbito político internacional e distorções na economia global. Percebe-se que, 

enquanto Ohmae (1996) praticamente “demoniza” a participação do estado na economia, 

Bremmer é bem mais sutil na sua crítica (ou temor?) ao capitalismo de estado, chamando a 

atenção para “potenciais distorções econômicas e tensões políticas”.  

 

Outra perspectiva, vivida no sul global, é manifestada por Santos (2011), segundo o 

qual o capitalismo central e suas instituições de suporte perderam seu dinamismo e não são 

mais capazes de regular e equilibrar a economia global sem uma substancial mudança na 

ordem mundial, incluindo cooperação com potências regionais em um contexto geopolítico 

muito mais complexo. Santos defende que é necessária uma revisão conceitual de 

desenvolvimento em termos mais sociais, humanos e sustentáveis, fortalecendo o papel do 

estado na organização das economias locais, regionais, nacionais e internacionais, bem como 

o robustecimento do sistema de relações sul-sul baseado no renascimento de instituições que 

transcendem a estrutura política, filosófica e de civilização advinda da visão eurocêntrica de 

mundo. Para Santos, há tanto evidências fortes da revitalização do capitalismo de estado [vide 

a emergência dos BRICS] quanto claros sinais de que a experiência neoliberal [e o 

capitalismo gerencial] está em crise [economias norte-americana estagnada e européia-

ocidental em recessão]. Portanto, segundo ele, novas propostas de regimes sócio e 

macroeconômicos estão tomando o centro dos debates globais.  
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Para alguns é urgente redesenhar o capitalismo ocidental. Barton (2011) argumenta 

que o capitalismo anglo-saxão-ocidental [em oposição às economias do oriente e do sul] e a 

“tirania do mercado” têm levado as empresas e seus gerentes a terem uma visão de curto 

prazo, de acordo à valorização das ações da empresa nas bolsas de valores, caminho esse que 

deve ser abandonado em favor do redesenho de longo prazo da governança, do gerenciamento 

e da liderança. Barton (2011, p. 2 ) afirma que “to break the tyranny of the short term, we 

must work to persuade the providers of capital – most importantly, pension funds, insurance 

companies, mutual funds, and sovereign wealth funds – to hold and judge their investments on 

a long-term basis”. 

 

Ainda que não combine em nada com o que está sendo realizado pelos governos 

centrais dos EUA e da Europa para tentar reanimar suas combalidas economias, Bremmer 

(2010) assevera que o capitalismo de estado é mais uma escolha política de longo prazo do 

que uma solução para salvar economias arrasadas por crises financeiras. Segundo o autor, os 

estrategistas desse modelo entendem os mercados como uma ferramenta que serve aos 

interesses nacionais (ou de suas elites), mais do que uma máquina de oportunidades para o 

crescimento individual. Opinião divergente tem Santos (2011), segundo o qual, o surgimento 

de novas potências econômicas significa uma transição para uma nova ordem mundial, onde o 

capitalismo de estado será forte e irá regular o comércio, os fluxos de capitais, de serviços e a 

movimentação da força de trabalho ao redor do mundo.  

 

Figura 3 – Geo-epistemes das Perspectivas Teóricas de Bremmer e de Santos 

 
Fonte: adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ([2012?]).  
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A Rússia, por exemplo, teve que disciplinar os interesses privados criados pela queda 

do estado soviético e essa rearticulação está levando a uma revitalização do capitalismo de 

estado (SANTOS, 2011). Bremmer (2010) revela a existência de um temor por parte das 

economias centrais (EUA, Europa, Japão) quanto à ascensão dos países praticantes de tipos de 

capitalismo de estado, pois o equilíbrio de forças econômicas e de ordem mundial tende a ser 

revisto, em conseqüência do aumento de importância das economias que praticam alguma 

modalidade deste capitalismo.  

 

Portanto, a emergência econômica da China, da Rússia e de outros países, muitos deles 

praticantes de tipos de capitalismo de estado, sugere que o equilíbrio das forças internacionais 

e transnacionais está em processo de mudança. Relembrando Barley (2007), o controle de 

recursos escassos e não substituíveis é uma importante fonte de poder econômico e geo-

político (Rússia possui altas reservas de petróleo e gás, enquanto a China tem um mercado 

consumidor imenso). Nesse sentido, Brasil, Índia e África do Sul juntaram suas forças aos 

dois primeiros países formando o grupo conhecido por BRICS, o qual, mesmo não sendo um 

grupo homogêneo, guarda características semelhantes quanto às suas economias e seu desejo 

de ampliar poder na esfera internacional, em um firme propósito de reequilíbrio de forças. 

Este bloco, muito embora heterogêneo sob alguns aspectos, guarda similaridades com 

aspectos particulares do regionalismo, tal como o uso da região (ou bloco) como 

contrabalanço ou resistência ao poder dos Estados Unidos (HURRELL, 2007) e dos países 

europeus. 

Santos (2011) explica que o pretenso ‘triunfo do liberalismo’ não representou o ‘fim 

da história’ por falta de alternativa, mas o que se vê agora é uma crise no seu seio e um debate 

global em busca de novos regimes e proposições macroeconômicas e socioeconômicas. O 

autor comenta que o Brasil, em boa medida, foi capaz de resistir à crise financeira de 2008-

2009 principalmente porque possui um banco nacional de desenvolvimento econômico e 

social (BNDES22) e bancos públicos comerciais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal), 

que proveram as empresas industriais e exportadoras de crédito e de capital subsidiado na 

época em que tais recursos escassearam no mercado internacional.  

 

                                                           
22 No período 2009-2012, o Tesouro Nacional concedeu empréstimos ao BNDES no valor total de R$ 285 
bilhões, valor utilizado para financiar novos investimentos produtivos no Brasil (TESOURO..., 2013). 
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Porém, não basta possuir bancos, mas também contar com organizações que articulem 

em outra extensão e profundidade econômica as dimensões do estado enquanto indutor do 

desenvolvimento. Dessa maneira, a despeito de importantes problemas enfrentados pela 

organização, não se pode deixar de mencionar o papel desempenhado pela Petrobras, 

organização híbrida, em particular no período pós-crise financeira norte-americana de 2008-

2009, que abalou e continua impactando todo o mundo, ao mesmo tempo em que se 

descobriam as grandes reservas de petróleo no pré-sal brasileiro. Tais eventos fizeram com 

que a empresa aumentasse substancialmente o volume de recursos destinados para 

investimentos produtivos, conforme pode ser observado no quadro 2, com foco maior na 

produção de petróleo e na construção de novas refinarias para atender à alta demanda de 

derivados no mercado doméstico. 

 

Quadro 2 – Crescimento dos Planos de Negócios (PN) Qüinqüenais da Petrobras 
Crescimento do Plano de Negócios (PN) da Petrobras 

Plano de Negócios (PN) Total de Investimentos (em US$ bi) 
2006-10 56,4 
2007-11 87,1 
2008-12 112,4 
2009-13 174,4 
2010-14 224,0 
2011-15 224,7 
2012-16 *  236,5 
2012-16** 208,7 

* Considerando a somatória dos dois tipos de projetos: “Em implantação” + “Em avaliação” 
** Considerando apenas os projetos “em implantação”, ou seja, aqueles que têm recursos aprovados. 
Fonte: adaptado de Petrobras, (2012) 

 

Mesmo os analistas mais vinculados à reconstrução da ordem ocidental (Bremmer, 

2008, em particular) reconhecem que companhias nacionais de petróleo (NOCs) - tais como a 

árabe Saudi Aramco, a norueguesa StatoilHydro, a malaia Petronas e a brasileira Petrobras -, 

representantes de variações de capitalismo de estado em diversos países, podem operar e de 

fato operam com padrões internacionais de profissionalismo e competência gerencial que as 

tornam legítimas concorrentes de multinacionais euro-americanas mais tradicionais 

(ExxonMobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco). Goldstein (2010) 

assinala a Petrobras como uma poderosa organização dentro do aparato estatal que endereça 

um sem-número de aspirações não-comerciais (como geração de emprego e controle da 

inflação), de forma similar com outras empresas controladas por estados. Ao mesmo tempo, o 

autor indica que apesar de a política ser uma questão controversa para uma NOC como a 
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Petrobras, a petrolífera brasileira possui determinada autonomia gerencial e espera-se dela um 

bom desempenho comercial e financeiro, mantendo o histórico de ser uma cash cow. 

 

Mais adiante discorrer-se-á, no estudo de caso, a respeito de uma experiência 

internacional da Petrobras, ocupando o espaço deixado por uma dessas multinacionais (Shell) 

em um país vizinho, cuja característica do mercado é a livre concorrência. 

 

 

2.4 ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS DE EMPRESAS ESTATAIS 

 

 

Um debate muito importante para as diversas economias em geral (européia, norte-

americana, asiática e dos países em desenvolvimento), e para a área de gestão em particular, é 

a questão do peso de empresas estatais, o uso das mesmas como instrumento (geo)político 

(por governantes, pela elite gerencial, pela sociedade) e o impacto dessa influência político-

social nas estratégias das organizações, nos resultados empresariais e sociais, e nas esferas de 

envolvimento internacional. Torna-se essencial identificar essas questões, a importância da 

gestão nas decisões estratégicas internacionais e de marketing, assim como analisar que tipo 

de gestão está sendo discutida (gestão apreendida na literatura anglo-saxã ou pensada para 

países emergentes). Guedes e Faria (2004, p. 178) afirmam que “muito do desempenho e dos 

processos de internacionalização das companhias transnacionais ou de empresas estatais não 

podem ser explicados somente por questões, modelos e práticas do nível gerencial”.  

 

A exemplo do que ocorre com o controle governamental sobre os preços dos 

combustíveis no Brasil e seu conseqüente impacto nas finanças da Petrobras, uma das críticas 

ao “capitalismo de estado” [vale destacar que há vários modelos de ‘capitalismo de estado’: o 

chinês, o brasileiro, o norueguês, o argentino, o malaio, o indiano, e sob alguns aspectos o 

francês, dentre outros], onde o governo detém (parcialmente) importantes instrumentos de 

produção, é o nível de eficiência e de entrega de resultados que uma gestão dominada por 

interesses estatais proporciona aos acionistas minoritários (COMPROMISSO..., 2012) e à 

sociedade em geral (GUEDES, 2007). Questionador desse modelo, Ohmae (1996, p. 65) 

pergunta se os estados-nações, enquanto dirigentes econômicos, sobrecarregados pelas 

exigências poderosas do ponto de vista eleitoral de fornecer condições adequadas de vida à 

população (mínimo público) e defender o interesse nacional, terão a flexibilidade e a vontade 
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de fazer as opções difíceis e necessárias que exige o processo econômico num mundo sem 

fronteiras. Guedes (2007) afirma que “quando a autoridade pública substitui o mercado, as 

transações se tornam sujeitas às contingências de políticas públicas, que, por sua vez, são 

controladas por políticos”, podendo ocasionar menores lucros aos acionistas minoritários.  

 

Entretanto, há que se considerar que as políticas públicas não são controladas somente 

por políticos (há diversos outros atores sociais que podem entrar em cena). Por outro lado, não 

se pode desprezar o caráter político dos mercados e das estratégias das corporações privadas, 

especialmente no setor de petróleo e seus derivados. A instabilidade gerencial [no alto escalão 

da empresa] foi apontada por Furtado e Muller (1993) como um dos fatores internos 

estruturais mais críticos da Petrobras àquela época, com repercussões negativas interna e 

externamente porque, mesmo considerando a estabilidade e a excelência do seu quadro 

técnico, as constantes ingerências do estado nos níveis gerenciais mais altos são, por vezes, 

um obstáculo à consecução dos objetivos e das estratégias empresariais capitalistas da 

organização. Há que se lembrar, no entanto, que as estratégias da empresa não se limitam à 

geração única e exclusiva de lucro. O texto dos autores, escrito há quase 20 anos atrás, 

explicita o uso continuado do controle dos preços dos derivados como instrumento de política 

anti-inflacionária como fator que prejudica o desempenho da empresa, problemática que está 

na pauta de discussões da empresa com o governo em 2012 e nos últimos anos. Tais autores 

apontam estes dois fatores (controle de preços e ingerência na gestão) como os que mais 

impactam a relação estado-Petrobras e a estratégia empresarial.  

 

Porém, há que se discutir e analisar criticamente se a ‘gestão’ na Petrobras (ou em 

qualquer empresa de petróleo) não deve mesmo mobilizar a política e questões de estado, e 

até que ponto as críticas emitidas contra as relações estado-Petrobras estão submetidas à 

ideologia do capitalismo gerencial neoliberal anglo-saxão, que não considera o papel do 

estado como desenvolvimentista nas economias emergentes. O estado ‘ingere’ na gestão da 

sua empresa, visando aos interesses nacionais, como qualquer empresário ‘ingere’ na gestão 

da sua companhia privada, visando a seus interesses particulares. Dessa maneira a presidente 

da Petrobras, Graça Foster (MARIA..., 2012), se manifesta a respeito do papel do governo 

junto à Petrobras: “O governo é o controlador. É o dono da Petrobras. Ponto. A ingerência do 

governo, como é dita, eu não chamo de ingerência, chamo de gerência”. Assim, sabe-se que, 

em última instância, os gestores não podem desprezar nenhum aspecto do seu entorno, seja 
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ele político, social, econômico, ecológico, cultural, privado ou público, devendo haver, 

portanto, um equilíbrio dinâmico dentre os diversos aspectos. 

 

Entretanto, na área de gestão o problema central é o não reconhecimento de questões 

de governança, explicado em grande parte pela subordinação da área ao capitalismo gerencial. 

Guedes e Faria (2004, p. 178) afirmam que “em países em desenvolvimento, as empresas 

estatais [...] ou as grandes empresas que têm o Estado como principal acionista, são as que 

mais exigem o reconhecimento dos níveis de governança e de gerência por parte dos 

pesquisadores”. Assim, outra crítica contumaz ao capitalismo de estado por argumentos 

neoliberais ou vinculados ao capitalismo gerencial é a potencial redução da credibilidade 

política do país e regulatória do mercado, pois quando os governos têm a propriedade de 

importantes empresas e de recursos econômicos, as transações econômicas podem sofrer 

vieses e interferências que desequilibram o jogo de forças do mercado.  

 

O Jornal Financial Times, entrevistando a Presidente da Petrobras, Graça Foster, ao 

abordar o tema do reajuste dos preços dos combustíveis no mercado interno e ao perceber o 

cuidado que a Presidente Graça tem ao escolher as palavras para abordar o assunto, infere que 

ter tato é essencial para o exercício da presidência da estatal, empresa essa na qual a 

Presidente da República está sempre à espreita. Como bem coloca Felipe (2010), tem sido um 

dos fatores de sucesso da empresa “a habilidade da companhia em se posicionar ora como 

instrumento de política pública e ora como entidade empresarial guiada por parâmetros dentro 

das expectativas dos sócios privados”, em particular no processo de adaptação ao novo 

modelo regulatório criado no final dos anos 1990.  

 

A modernização da governança corporativa também é apontada como chave para a 

solvência da estatal chilena de energia, ENAP, cuja estrutura organizacional deveria ser 

reformulada, com vistas a diminuir a influência de decisões políticas na empresa, segundo 

opinião expressa em reportagem na America Economia (2012). Caberia, entretanto, 

questionar que tipo de ‘modernização da governança corporativa’ se espera ou que objetivos 

se busca: maior conformidade e legitimidade institucional? A estatal chilena tem passado por 

dificuldades financeiras, segundo alguns críticos citados na reportagem, devido ao papel 

social que assume, subsidiando gás e combustíveis de maneira pontual para alguns setores 

econômicos, sociais e áreas geográficas específicas. Contudo, é curioso notar que ao mesmo 

tempo em que algumas instituições em alguns países clamam por menos influência política, 
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eleva-se o engajamento de estratégias internacionais de grandes corporações com políticas 

globais (global politics) e política (politics) em outros países. 

 

Goldstein (2010) discorre sobre o uso que a Petrobras fez nas suas estratégias 

internacionais do fato de originar-se de um estado em desenvolvimento: a) em 1972 foi a 

primeira firma estrangeira a comprar petróleo do Iraque e, portanto, quebrar o bloqueio contra 

aquele país fomentado pela British Petroleum após a nacionalização da IPC (Iraq Petroleum 

Company); b) nas atividades na Angola, beneficiou-se do fato de o Brasil ter sido o primeiro 

país a reconhecer o novo governo depois da independência em meados dos anos 1970. Porém, 

ressalta o autor, no caso da nacionalização das reservas de gás e das refinarias na Bolívia a 

Petrobras não foi poupada, mostrando, portanto, que às vezes amizade política não é 

suficiente para garantir imunidade aos negócios. 

 

Nesse sentido, é válido recordar a proposição que McCrew (2008) traz ao debate, 

quando coloca que à medida que a globalização tem se intensificado ao longo das últimas 

cinco décadas, tem se tornado incrivelmente difícil manter a ideia popular da ‘grande divisão’, 

isto é, tratar vida política como se tivesse duas esferas separadas de ação, a doméstica e a 

internacional, as quais operariam sob diferentes lógicas, regras, atores e agendas. Segundo ele, 

uma nova ordem de um mundo pós-Westphalia23 está emergindo e, com ela, uma forma 

distinta de política global, a qual presta mais atenção nas estruturas globais e nos processos de 

construção de regras, na solução de problemas comuns, e na manutenção da segurança e da 

ordem no sistema mundial.  

 

O outro lado da moeda (GUEDES, 2007, p. 88) é que “o direito à propriedade do 

governo leva firmas a serem mais suscetíveis às demandas dos cidadãos, com objetivos 

políticos e sociais se sobressaindo ao lucro e à otimização econômica”, o que tem um forte 

apelo social e eleitoral. Segundo a autora, conceitos de economia política internacional, 

enquanto área que problematiza as complexas relações entre as dimensões governo e mercado 

têm que ser considerados para o entendimento dos processos de internacionalização de 

empresas estatais (ou organizações híbridas). Dessa maneira os aspectos de governança 

precisam estar ao lado (ou acima) das preocupações típicas de gestão; pode-se também 

                                                           
23 Em alusão ao Tratado de Paz de Westphalia e Osnabruck (1648) que estabeleceu as bases legais da moderna 
posição dos estados e, conseqüentemente, as regras fundamentais da constituição do moderno mundo político 
(PAZ..., 2012. 
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argumentar que é necessário repensar os fundamentos de gestão, desafiando a subordinação 

deste campo aos pressupostos do capitalismo gerencial que foi desenhado nos EUA.  

 

Mesmo oriundos de instituições ícones do neoliberalismo, como a empresa Accenture 

(2008), executivos ressaltam que o rápido crescimento dos mercados emergentes tem feito 

com que destes estejam surgindo suas próprias empresas gigantes a uma velocidade 

assombrosa. Observa-se, segundo ele, que as multinacionais de países emergentes têm tido 

sucesso em crescer no mercado global, adquirindo empresas no exterior, transferindo 

tecnologia e modos de gestão para suas subsidiárias do exterior. Tais empresas são tão 

importantes para as economias de origem quanto aquelas empresas multinacionais não locais. 

Goldstein (2010) assinala que o desenvolvimento acumulado pela Petrobras tem chamado a 

atenção tanto nos círculo estrangeiro de negócios como no âmbito da política internacional. 

Nessa linha de raciocínio, Faria e Wensley (2011) defendem que o atual cenário brasileiro é 

interessante para a construção de uma perspectiva crítica em estratégia que permita a 

legitimação de estrategistas de organizações públicas de negócio, atualmente um espaço 

pouco preenchido ou marginalizado pela academia de gestão no Brasil.  

 

Na década de 1990, já era observado o fenômeno de expansão das empresas nacionais 

de petróleo, em particular aquelas afiliadas à OPEP, rumo a mercados desenvolvidos (EUA e 

Europa), demandantes de petróleo e de derivados (FURTADO; MULLER, 1993). Essa atitude 

expansiva estava alinhada ao processo de integração da cadeia do negócio de petróleo: os 

países produtores integrando as atividades à jusante (refino e distribuição). Furtado e Muller 

(1993) concluem um estudo afirmando que uma empresa diversificada e integrada na cadeia 

(exploração, produção, transporte, refino, comercialização e distribuição) tem mais 

competitividade: a atuação em todos os segmentos é fator para atenuar riscos nessa indústria, 

pois perdas à jusante (downstream) são compensadas por ganhos à montante (upstream) e 

vice-versa. E a expansão internacional das empresas está, segundo eles, em acordo com a 

característica do petróleo de ser uma “commodity eminentemente transnacional”, 

característica resultante de sua distribuição geográfica desigual (produção versus consumo). 

Goldstein (2010), por outro lado, ressalta que a diversificação em atividades de downstream 

(como petroquímica, refinarias e distribuição) e a expansão internacional servem, às empresas 

petrolíferas, para aumentar a autonomia gerencial e assegurar independência técnica e 

financeira. 

 



58 

Carvalho e Goldstein (2008) explicam que, nos últimos anos, o crescimento 

econômico vertiginoso da China tem na política governamental um importante pilar, no 

sentido de estimular as empresas a irem ao mundo (“Go Global Strategy”). Além de 

incentivos fiscais, a propriedade estatal das empresas chinesas proporciona às mesmas acesso 

a capital de baixo custo e à tecnologia, motivos pelos quais as companhias que têm melhor 

desempenho são multinacionais estatais. Além de motivações econômicas, há o aspecto 

político, pois para o governo Chinês é importante, do ponto de vista de inserção do país na 

economia global, que as empresas estatais e os investimentos chineses tenham presença 

proeminente no exterior, tornando-se campeões nacionais (National Giants). Adicionalmente, 

o governo chinês busca, através de suas empresas estatais multinacionais, ter acesso a 

tecnologias mais avançadas através da aquisição de empresas no exterior e posterior 

exportação dessas tecnologias para dentro do país. A Petrobras, ao realizar a aquisição no 

Paraguai, objeto deste estudo, beneficiou-se também da aquisição de algumas tecnologias e 

interessantes estratégias comerciais utilizadas pela antiga proprietária dos ativos, a anglo-

holandesa Shell. 

 

Reduzir o custo de capital é outro componente importante de estratégias de empresas 

estatais que se internacionalizam. Goldstein (2010) aponta que o risco financeiro destas 

empresas cai na medida em que exploram petróleo em uma quantidade variada de países, bem 

como refinam óleo no exterior, gerando fluxo de caixa em dólares norte-americanos. Essa 

geração de caixa em ‘moeda forte’ dá à Petrobras e a outras companhias os recursos para 

pagar obrigações assumidas no exterior bem como contribui para melhorar sua nota de crédito 

(rating credit). 

 

 

2.5 ESTRATÉGIA DE MARKETING E OS STAKEHOLDERS 

 

 

Faria e Abdalla (2012) comentam a importância do clássico artigo publicado por 

Theodore Levitt, em 1960, Marketing Myopia, onde se consagra a soberania do consumidor 

no mercado e, por conseqüência, sobre as empresas, em detrimento de outras dimensões e 

atores do mercado (stakeholders). De acordo com Levitt, para se manterem competitivas, as 

empresas devem consultar o consumidor antes de lançar qualquer produto, pesquisar os 

desejos dos clientes e oferecer-lhes os bens e os serviços que eles desejam. Na esteira da 
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soberania do consumidor, o conceito de orientação para o mercado (OPM) teve uma grande 

expansão a partir das políticas econômicas liberalizantes vigentes nas economias centrais dos 

EUA e da Europa nas décadas de 1980 e 1990. Segundo aqueles autores, a queda dos Estados 

autoritários e socialistas do leste europeu deu impulso ao discurso de mercado democrático e 

liberal, livre das “amarras e das intervenções do Estado”, sendo este o único caminho para o 

crescimento econômico, nos âmbitos micro e macro.  

 

As corporações transnacionais teriam, segundo Sklair (2006), um interesse central, em 

conjunto com a classe capitalista transnacional, em espalhar o conceito nuclear de que o 

capitalismo liberal proverá a ‘felicidade’ numa escala global através do consumo, sendo as 

corporações transnacionais o veículo que levará esta felicidade consumista aos mercados. De 

acordo com este autor, os membros da classe capitalista transnacional ocupam posições de 

relevância na sociedade (think tanks, instituições de filantropia, de caridade, científicas, de 

esportes, das artes e da cultura, universidades e organizações médicas) disseminando e 

legitimando o conceito do liberalismo. Entretanto, este ideal liberal pressupõe, segundo 

Ohmae (1996, p. 70), para que funcione na prática, três condições essenciais: a) respeito 

mútuo, b) confiança mútua e c) informação transparente. O autor, defensor do liberalismo, 

admite que as sociedades democráticas carecem destas condições básicas necessárias para o 

êxito do liberalismo, impelindo seus cidadãos, faltos de civilidade (na sua opinião), a 

competições egoístas entre grupos de interesses. Na ausência da civilidade, segundo ele, não 

se alcança um equilíbrio entre exigências conflitantes, impulsiona-se o egoísmo, deteriora-se 

o espírito pluralista do liberalismo e tomam-se decisões não visando o bem comum. Isto não 

surpreende em nada a Santos (1973), que assevera que essa competição é característica 

intrínseca do capitalismo clássico. Levy (2008) sugere que ética e responsabilidade social 

corporativa têm a tendência de ver práticas corporativas, preços e condições de trabalho como 

uma matéria gerencial discricionária, mais do que um resultado de redes de produção como 

sistemas econômicos, políticos e ideológicos. 

 

Abdalla (2011) comenta que o termo não-mercado não representa uma intenção 

contrária ao mercado, mas sim um ambiente composto por diversos atores, que não aqueles 

ligados diretamente às trocas monetárias. A visão mais estreita, dominante e culturalmente 

difundida do capitalismo de mercado é persuadir as pessoas a consumir acima das suas 

necessidades biológicas com o propósito de perpetuar a acumulação de capital em prol de 

lucros privados (SKLAIR, 2006). Segundo esse autor a cultura e a ideologia do consumo, ato 
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este ícone do capitalismo gerencial, proclamam que o significado da vida está nas coisas que 

possuímos: consumir é estar plenamente vivo e, para permanecermos vivos, devemos 

consumir continuadamente. Sem dúvida, uma visão bastante estreita do significado de 

felicidade e de plenitude na vida. 

 

Ampliando a análise, ‘políticas públicas’ é como Baron (2010) chama a competição 

entre firmas e outros interessados sobre a resolução de questões legais e de regulação no 

contexto das instituições governamentais. Porém, quando a competição se dá fora do contexto 

governamental, o autor conceitua como ‘políticas privadas’, as quais afetam as questões, os 

interesses, as instituições e as informações que compõem o não-mercado (por exemplo, 

proteção ambiental, proteção e segurança da saúde, direitos civis e humanos). Segundo ele, 

muitas questões do não-mercado são endereçadas às instituições públicas, porém outras tantas 

são resolvidas ou fora ou à sombra das instituições públicas. Esse autor evidencia quais são 

algumas das suscetibilidades das empresas às ‘políticas públicas’: 

 

• Produtos 

o Produtos de consumo 

o Produtos com baixo custo de substituição 

o Uma marca que pode ser manchada 

• Ambiente de operação 

o Atividades que produzem externalidades perigosas 

o Operações em um ambiente cheio de grupos de interesse 

o Operações globais – questões podem transbordar para outras unidades ou países 

o Operações em países em desenvolvimento 

• Organização 

o Uma organização descentralizada, com efeitos externos, incluindo intra-companhias, 

não sendo naturalmente considerados 

 

Explicando a importância das interações entre legisladores, públicos diversos e as 

empresas, no sentido de que considerar as preocupações sociais pode levar a mudanças nas 

vantagens competitivas, Bailey (1999) indica que a estratégia não orientada para o mercado 

não deve ser unicamente de domínio das autoridades governamentais, mas precisa envolver  

também profissionais de propaganda e marketing, planejamento estratégico, gerentes de área, 

executivos de operações internacionais, bem como a alta gerência e os membros da diretoria. 
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Alguns acontecimentos recentes na economia norte-americana, tais como a concordata 

da Enron em 2001 (e seus demonstrativos financeiros anteriormente auditados pela Artur 

Andersen), as fraudes multibilionárias de Bernard Madoff descobertas em 2008, as 

estatizações das firmas de empréstimos hipotecários Fannie Mae e Freddie Mac, a quebra do 

Lehman Brothers em setembro de 2008, a injeção de bilhões de dólares de capital público na 

General Motors para evitar sua falência entre 2008 e 2009, dentre outros casos, avalizam o 

questionamento feito por Faria e Abdalla (2012, p. 7)  

 

[...] se de fato é possível, especialmente no Brasil e em outras economias 
emergentes, concebermos a existência de um mercado livre da ação/regulação do 
Estado ou funcionando de maneiro ética e com equidade por meio da ação da ‘mão 
visível’ da gerência, como sub-teorizado e prescrito pela literatura dominante de 
marketing. 

 

Alinhado com tais autores, Barton (2011, p. 1) começa seu artigo explanando: 

“business leaders face a choice: “they can reform capitalism, or watch as the government does 

it for them”. Para ele está claro que não há conflito entre a maximização do valor de mercado 

da companhia e o atendimento aos interesses dos vários stakeholders (empregados, 

fornecedores, clientes, financiadores, comunidades e o meio-ambiente). Segundo o mesmo 

autor, o ponto de vista do curto prazo é o único sob o qual a maximização do valor ao 

acionista conflita com a maximização do valor aos stakeholders. Barton indica que é 

imperativo para a renovação do capitalismo a disseminação da idéia de servir os stakeholders, 

e que isso, na verdade, maximiza o valor da corporação, enquanto que comprometemos 

performance empresarial quando desapontamos os stakeholders. Para ele, entender que tomar 

e aceitar a perspectiva social é bom para os negócios é uma atitude necessária, pois o 

capitalismo depende da opinião pública para a sua legitimidade e, em última instância, para 

sua sobrevivência. Esse entendimento converge com a opinião de Bailey (1999) de que 

considerar as políticas públicas nas estratégias empresariais, a interação entre os setores 

público e privado, estabelecer um elo entre as preocupações que se originam fora da empresa 

e as estratégias de mercado adotadas pela empresa, podem servir como impulsionadores 

competitivos e não-mercadológicos do sucesso da empresa. 

 

Nessa linha de argumentação, Faria e Abdalla (2012) defendem que devemos 

“reconhecer o não-mercado [...], contemplar, dentre outras dimensões, o estado, as 

organizações sociais, as agências reguladoras, o legislativo, e a própria sociedade como atores 

ativos”. Adicionalmente aos tradicionais componentes do mercado (acionistas, concorrentes, 
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consumidores, fornecedores e trocas monetárias) o não-mercado contempla, segundo tais 

autores: cidadãos, legisladores, comunidades, entidades reguladoras, grupos ativistas, 

governos, mídia, ONGs e outros grupos. Também argumentam que o não-mercado é um 

espaço de relações politizadas, que se deve atribuir importância política aos diversos atores 

que são mobilizados pelas empresas e, por fim, propõem um conceito de Orientação para o 

Não-Mercado (OPNM) que  

 

[...] sugere que empresas privadas ou mesmo organizações não-governamentais, 
especialmente de economias emergentes, se relacionam com diversos atores que, em 
certa medida, regulam ou governam os processos empresariais, tanto em âmbito 
nacional quanto internacional (FARIA; ABDALLA, 2012, p. 11) 

 

Analisando as atuações pouco sociais de muitas organizações e avaliando planos de 

ação para realizar protestos produtivos, os ativistas das ‘políticas privadas’ deram-se conta 

que, segundo Baron (2010), é mais estratégico e gera mais resultados atuar contra empresas 

que desrespeitam o não-mercado chamando a atenção contra ela justamente dos componentes 

do não-mercado na seara do mercado típico, do que tentando sensibilizar o governo. 

Conforme disse o ex-titular do Greenpeace24, Paul Gilding: “OK, you want to play markets – 

let´s play”, porque fazer lobby  junto ao governo seria inócuo pois sempre haverá o ‘contra-

lobby’ das corporações (BARON, 2010, p. 95), e estas têm muito mais recursos para competir 

neste âmbito. Essas iniciativas de ativistas (organizações de defesa ambiental, associações de 

consumidores, dentre inúmeros outros) refletem, segundo Bailey (1999), o aumento da 

sofisticação pública que, portanto, exige maior participação social das grandes empresas. 

 

Segundo Baron (2010), grupos de interesses e ativistas possuem um importante papel 

em definir agendas das firmas no ambiente do não-mercado, apontando na direção de 

mudanças nas práticas das empresas, no sentido de uma gestão mais efetiva e responsável no 

contexto do não-mercado. Conforme o autor, considerando que escolher um alvo e promover 

boicotes e atrair a atenção da mídia contra as empresas-alvo é a principal estratégia 

(conhecida como “naming and shaming”) dos ativistas das ‘políticas privadas’, não 

importando se estão certos ou errados no seu motivador, o importante para as empresas é o 

dano que tais ações podem causar na reputação delas e das suas marcas, bem como na 

                                                           
24 ONG (Organização Não Governamental) com sede na Holanda e escritórios em 40 países, atua 
internacionalmente em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, 
substâncias tóxicas, energia nuclear, oceanos, engenharia genética, preservação de florestas, paz e desarmamento 
e comércio sustentável (GREENPEACE BRASIL, 2012. 
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imagem pública dos seus gestores. O autor destaca que a segunda principal estratégia que os 

ativistas lançam mão é trabalhar junto às instituições públicas utilizando as ‘políticas 

públicas’, buscando respaldo público para as causas em questão. Por último, mas não menos 

importante, ainda segundo Baron (2010) os ativistas do não-mercado freqüentemente 

conduzem estudos políticos ou investigações científicas para chamar a atenção do público 

quanto a um tema de interesse. 

 

Tal complexidade ambiental e social não é desconsiderada na estratégia da Petrobras, 

posto que os valores da companhia são bastante amplos (PETROBRAS, 2011): a) 

desenvolvimento sustentável, b) integração, c) resultados, d) prontidão para mudanças, e) 

empreendedorismo e inovação, f) ética e transparência, g) respeito à vida, h) diversidade 

humana e cultural, i) pessoas, e f) orgulho de ser Petrobras. Dessa forma, a proposição de 

conceito e de componentes do não-mercado converge com a qualificação que a companhia faz 

em relação aos seus públicos de interesse, assim considerados aqueles grupos de indivíduos 

e/ou organizações com questões e/ou necessidades comuns de caráter social, político, 

econômico, ambiental ou cultural, que estabelecem ou podem estabelecer relações com a 

Petrobras e são capazes de influenciar – ou ser influenciados por – atividades, negócios e/ou a 

reputação da empresa. Assim, a Petrobras classifica seus públicos de interesse em 13 

categorias (PETROBAS, c2011): 1) clientes, 2) comunidade científica e acadêmica, 3) 

comunidades, 4) concorrentes, 5) consumidores, 6) fornecedores, 7) investidores, 8) imprensa, 

9) organizações da sociedade civil, 10) parceiros, 11) poder público, 12) público interno e, 13) 

revendedores. 

 

Analisando o processo das mudanças institucionais, as estratégias empresariais, a 

trajetória e o crescimento da Petrobras no período 1997-2010, Felipe (2010) comenta que o 

ponto mais significativo do êxito da empresa durante todo esse processo foi a extraordinária 

habilidade da Petrobras de manter em trajetória de equilíbrio, e alinhados, os divergentes 

interesses de seus stakeholders que são, por natureza, conflitantes [embora o autor tenha se 

atido aos acionistas minoritários quando se referiu a stakeholders]. O autor sugere que por um 

lado, o Estado tem na Petrobras um dos seus principais instrumentos de política pública 

setorial, cujo objetivo final não necessariamente converge para a obtenção de lucros 

econômicos e, por outro lado, na perspectiva dos stakeholders privados, o lucro é o elemento 

principal e necessário, visto que a Petrobras é tomada como lócus do interesse de 

rentabilidade do investimento privado, neste setor. Explanando a habilidade da Petrobras em 
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exercitar de maneira quase harmônica sua face e postura pública e privada Felipe (2010, p. 

276-277) expõe: 

 

Essa capacidade de intermediar, organizar, fazer convergir e equilibrar diferentes 
interesses permitiu à Petrobras um tipo de conduta em que são rechaçadas tanto as 
críticas do setor privado em relação à sua face pública quanto as críticas do setor 
público às ações estratégicas empresariais da Petrobras. 

 

Similar colocação é feita por Silva et al. (2006, p. 2) quando afirmam, ao fazer uma 

análise da Petrobras quando ela entrou com força no mercado argentino no começo dos anos 

2000: “La compañía era guiada por valores como el cuidado com su gente, el medio ambiente 

y la responsabilidad social de la empresa. Dada su combinación de capitales privados y 

estatales, resguardaba tanto los resultados económicos como los intereses nacionales.”  

 

Observar, no desenvolvimento das estratégias, os diferentes públicos é um exercício 

que deve estar presente em todos os setores das organizações. Assim, Faria e Abdalla (2012) 

colocam que o desafio para as áreas de marketing é reconhecer que seu foco deve se expandir 

para além daquelas categorias típicas do mercado liberal, em particular os consumidores, sob 

pena de ficar alheio à realidade que o cerca, enfraquecendo seu papel, alienando suas práticas 

e desmerecendo suas estratégias. Mesma consideração faz Baron (2010)25, quando expressa 

que o ambiente do não-mercado é povoado por muitos grupos de interesses e de ativistas e, 

como eles moldam o ambiente não-mercado dos negócios e as agendas afins das empresas, os 

gerentes devem estar atentos às suas capacidades, às suas redes de relacionamento, a todas 

estas agendas e aproximar-se delas por completo. Igual entendimento tem Bailey (1999), 

quando comenta que se conscientizando dos problemas políticos mais cedo e incorporando-os 

ao processo de definição da estratégia, entendendo as tendência políticas, seus impactos e as 

opções para reagir a elas, os gerentes podem aperfeiçoar seu planejamento estratégico e as 

empresas terão melhor chance de desfrutar da vantagem competitiva dinâmica e de sustentá-

la, como resultado das iniciativas do setor público.  

 

Quando ações preventivas não foram tomadas e o ativismo protesta contra a 

organização, a maioria das firmas, muito embora resistindo ao princípio, inteligentemente, 

                                                           
25 Baron (2010) considera muito importante os papéis que os ativistas do não-mercado desenvolvem nesse 
ambiente, a saber: 1) alertar os gerentes quanto às questões de interesse público, 2) contribuir para a organização 
e priorização dos interesses, 3) conduzir a mudanças institucionais, e 4) prover informações para o público e aos 
organismos governamentais. 
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prefere negociar com os ativistas do não-mercado a engajar-se numa confrontação 

prolongada, a qual poderia atrair negativamente a atenção da mídia, do público e dos 

organismos governamentais (BARON, 2010). Talvez a OPNM, dentre outras práticas, possa 

contribuir para as empresas praticarem uma forma mais frutífera de globalização, conforme 

explicita Sklair (2006), que leve em conta a responsabilidade acerca dos direitos humanos, 

sociais e econômicos, como alternativa a uma globalização puramente capitalista.  

 

A relação direta desta abordagem de OPNM com a Petrobras está nos extensos papéis 

que esta empresa cumpre no mercado brasileiro e internacional, bem como no relacionamento 

estabelecido com o considerado não-mercado, seus diversos públicos de interesse. Vale 

destacar os atributos da Visão 2020 da empresa (PETROBRAS, 2011): a) forte presença 

internacional, b) referência mundial em biocombustíveis, c) excelência operacional, em 

gestão, em eficiência energética, em recursos humanos e em tecnologia, d) rentabilidade, e) 

referência em responsabilidade social e ambiental, e f) comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Porém, por se tratar de uma empresa híbrida (sociedade de economia mista) com 

proeminência regional e internacional, e oriunda de país em desenvolvimento, a atuação dela 

não se enquadra nos modelos tradicionais de gestão descritos e prescritos nas academias 

anglo-americana e européia. Considerando, em particular, que o acionista controlador da 

empresa é o governo, o Estado Federal, um dos atores do não-mercado, essa relação se torna 

bastante complexa, especialmente quando adicionamos o componente da internacionalização 

desta empresa e a entrada em um país vizinho como estudo de caso particular objetivo desta 

dissertação. 

 

Ao realizar uma análise do processo histórico das mudanças institucionais pelas quais 

passou o setor de petróleo no Brasil principalmente nas décadas de 1990 e 2000, Felipe 

(2010) explica que a Petrobras tem cumprido com os objetivos políticos do Estado, ao se 

comportar como instrumento de política pública. Entretanto, ao mesmo tempo, tem sido capaz 

de não colocar em risco seu potencial de acumulação e de lucratividade, de forma convergente 

à expressada por Barton (2011), reafirmando, dessa maneira, a capacidade econômica e a 

competência do governo brasileiro na gestão de empresas.  
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Goldstein (2010) indica que o sucesso da Petrobras depende do correto equilíbrio entre 

autonomia corporativa, apoio estatal e as contribuições que ela faz ao desenvolvimento 

nacional. Felipe (2010) argumenta que, embora algumas vezes os objetivos empresariais da 

Petrobras tenham sido colocados de lado e, sobre eles, se sobrepuseram os objetivos do 

governo, inclusive geopolíticos, a imagem da companhia junto aos públicos privados não 

chegou a ser maculada, pois essa subordinação ao governo também trouxe frutos no sentido 

de preservar os níveis de influência da empresa na indústria brasileira de petróleo, mantendo a 

liderança setorial da companhia. Por fim, Goldstein (2010) complementa que um continuado 

diálogo político (no sentido amplo) da companhia e seus públicos de interesse são chave para 

o balanço entre as atividades industriais e comerciais da companhia e sua contribuição para os 

objetivos de desenvolvimento sócio-econômico, nacional e internacional. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa é classificada, quanto aos seus fins, como: 

a) Exploratória, pois aborda aspectos da área de gestão e da estratégia 

internacional onde há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, 

focando seu estudo na área de distribuição; 

b) Descritiva, pois expõe características específicas das estratégias regionais e 

internacionais da Petrobras, particularmente no período 2000-2012; 

c) Explicativa, pois explicita motivos que conduziram e que têm influído no 

processo de definições estratégicas internacionais da Petrobras, partindo do 

segmento de negócio exploração & produção, até o segmento pouco estudado 

da distribuição internacional. 

 

Quanto aos seus meios, a pesquisa se classifica como: 

a) Estudo de caso, pois sua ênfase está na experiência da Petrobras e sua entrada 

no mercado de distribuição da República do Paraguai, detalhando motivações, 

estratégias, resultados e impactos quanto a potenciais guinadas nas suas 

movimentações; 

b) Pesquisa bibliográfica e análise documental, dado a extensa busca feita em 

bibliografia de literatura de estratégia, gestão, marketing, internacionalização, 

bem como documentos e bibliografia empresariais, acessíveis ao pesquisador; 

c) Pesquisa de campo, pois foram realizadas entrevistas com executivos-chave, 

aqueles que participaram do processo decisório da compra do ativo do caso 

estudado, bem como da gestão direta e indireta do mesmo. Ao mesmo tempo, 

considerando o viés (geo)político, fez-se entrevista com autoridade 

diplomática que atuou no mercado estudado. 

 

Devido ao caráter exploratório da pesquisa, foi utilizado o método do estudo de caso, 

por meio de uma pesquisa de caráter predominantemente qualitativo. Cabe destacar nesta 

pesquisa o papel do autor, profissional com experiência de quase 12 anos nos processos de 
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internacionalização no segmento de distribuição da Petrobras, acesso a executivos que 

participaram de processos de internacionalização, particularmente no segmento distribuição 

de derivados, assim como a análise documental interna e externa à companhia. Assim como a 

ideologia do capitalismo gerencial costuma informar as pesquisas em gestão classificadas 

como quantitativa ou qualitativa, cabe destacar nesta pesquisa os eventuais interesses 

mobilizados pelo pesquisador-profissional e também os interesses e ideologias que mobilizam 

o pesquisador. 

 

 

3.2 UNIVERSO 

 

 

O processo de internacionalização selecionado como estudo de caso, único e muito 

particular, foi o do ingresso no mercado paraguaio no âmbito da distribuição de derivados de 

petróleo. Porém, durante as entrevistas, dada a alta experiência dos entrevistados e a visão 

complexa dos mesmos, as discussões a respeito das estratégias internacionais da Petrobras 

foram extrapoladas em termos geográficos (para além do Paraguai) e em termos de segmento 

de negócios (para outros negócios que não apenas o de distribuição).  

 

 

3.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

De acordo com a literatura de estudo de casos, foram coletados diferentes tipos de 

dados e efetuadas análises comparativas entre eles. Dados primários foram selecionados, 

resguardando, quando requerido, os aspectos de segurança da informação conforme as 

políticas corporativas da Petrobras. Dados secundários foram obtidos em diversas fontes tais 

como relatórios, internet, artigos de jornais e revistas, publicações especializadas, bem como 

foi lançado mão de análise documental interna26 e externa à companhia. 

Foram entrevistados cinco altos executivos da Petrobras27 e um ex-embaixador 

                                                           
26 Resguardada a política corporativa de segurança da informação. 
27 Os executivos concordaram em dar entrevistas sob o acordo de não terem suas identidades reveladas, em 
embora um dos entrevistados tenha concordado ter seu nome citado, preferiu-se não mencionar o nome de 
nenhum, de modo a garantir a isonomia entre eles. 
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brasileiro que desempenhou esta função no Paraguai. Os funcionários da Petrobras que foram 

entrevistados são aqui chamados de: Executivo 1, Executivo 2, Executivo 3, Executivo 4 e 

Executivo 5. Todos têm elevado nível da gestão, desde a alta administração da Petrobras a 

gerentes da Estrutura Geral (nível estratégico) e da Estrutura Básica (nível tático). Não foi 

entrevistado nenhum gerente da Estrutura Complementar (nível operacional). Diferentemente 

de muitas investigações em gestão estratégica, foram entrevistados gestores de 

representatividade expressiva para a compreensão dos fenômenos de interesse. 

 

A coleta dos dados se deu através das entrevistas realizadas, sendo cinco delas feitas 

pessoalmente, nos escritórios de trabalho de cada entrevistado e a sexta entrevista sendo 

realizada por telefone, dado que o entrevistado se encontrava trabalhando no país pesquisado. 

Conforme comentado anteriormente, as entrevistas foram transcritas, digitalizadas e 

analisadas quanto ao seu conteúdo, cotejando-o com as informações obtidas através da 

pesquisa documental e bibliográfica. Das entrevistas foram selecionados e transcritos na 

dissertação trechos, padronizados por conceitos, de acordo com a relevância na explicação do 

fenômeno estudado. Com tal material empírico, o caso foi redimensionado, o teórico 

reconstruindo o empírico e vice-versa, sob uma abordagem mais ampla de gestão e de 

estratégia. 

 

Todos os entrevistados participaram de diversos processos de internacionalização da 

companhia e, em particular, da negociação com a Shell para a aquisição dos ativos que esta 

companhia anglo-holandesa detinha no Paraguai, por meio dos quais a Petrobras ingressou 

naquele mercado. Além disso, possuem extensa atuação gerencial no âmbito internacional em 

geral, e da distribuição em particular. Outro(s) pode(m) ter participado diretamente da gestão 

do negócio, seja presencialmente no Paraguai, seja a partir da sede da empresa no Rio de 

Janeiro.  

 

Adicionalmente aos executivos da Petrobras, foi entrevistado o ex-Embaixador do 

Brasil no Paraguai no período 2000-2004, Luiz Augusto de CASTRO NEVES, o qual 

também exerceu a função de Embaixador brasileiro na China (2004-2008) e no Japão (2008-

2010). CASTRO NEVES concordou em ter seu nome diretamente citado.  

Um modelo do roteiro semi-estruturado da entrevista está anexado a este documento, 

no entanto, como o nome sugere, é apenas um modelo. Para cada entrevistado, dada sua 

experiência dentro dos processos estudados, o roteiro foi adaptado, os tópicos reconfigurados, 
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a abordagem moldada, alguns detalhes mais explorados que outros, segundo o potencial de 

contribuição de cada profissional. 

 

Cada entrevista durou em média 60 minutos, tendo sido gravada e posteriormente 

transcrita pelo autor da dissertação. No total as entrevistas somaram cerca de 6 horas de 

gravação. O pesquisador transcreveu e digitalizou a totalidade das entrevistas, tendo 

selecionado aqueles trechos que explicavam o fenômeno estudado. Ao longo do documento 

são feitas várias citações das entrevistas realizadas. Todos os entrevistados concordaram não 

somente em terem suas opiniões registradas como também com a citação de trechos das 

entrevistas. Cabe ressaltar que, embora um dos executivos tenha concordado em publicar seu 

nome, como os demais quatro preferiram não ser citados, optou-se por não referenciar o nome 

de nenhum dos cinco. 

 

Há que se ressaltar que o autor desta dissertação acumula experiência de mais de 11 

anos em processos de internacionalização no segmento de distribuição da Petrobras, tendo 

vivenciado particularmente a negociação de compra e os primeiros anos de gestão da 

Petrobras na entrada ao mercado de distribuição de derivados do Paraguai, conseqüência da 

aquisição dos ativos da Shell naquele país. Essa experiência, portanto, facilitou bastante seu 

acesso a outros executivos que também participa(ra)m não somente da gestão dos ativos no 

país guarani como também de outros processos de internacionalização da empresa. 

 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

Primeiramente, quanto ao escopo do trabalho, o estudo de caso se ateve a analisar as 

estratégias de internacionalização da Petrobras e, em particular, o processo de entrada da 

empresa no mercado de distribuição de derivados através da aquisição dos ativos da Shell no 

mercado da República do Paraguai, cuja operação começou em primeiro de abril de 2006 e 

continua de maneira ininterrupta até o momento. Portanto, todos os instrumentos teóricos que 

suportaram este estudo estiveram com foco na internacionalização da empresa, aplicados à 

entrada oficial no mercado paraguaio, apesar de que, durante as entrevistas, aspectos 

estratégicos e geográficos mais amplos tenham sido abordados. 
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Em segundo lugar, as entrevistas foram com executivos que tiveram relevância no 

referido caso, porém como todos seguem trabalhando na empresa não é possível saber até que 

ponto os mesmos estiveram propensos a abrir informações mais sensíveis, ou se se manifestou 

uma vertente do chamado Social Desirability Bias, aplicado ao mundo corporativo.  

 



72 

4 ESTUDO DE CASO FRAMEWORK, ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

Esta dissertação se propõe a investigar as estratégias internacionais em geral, e 

regionais em particular, da Petrobras em processos mercadológicos no âmbito da distribuição 

de derivados de petróleo. Este estudo entende que a gestão da organização híbrida é orientada 

por objetivos empresariais como também pelo estado (no seu sentido amplo), pela 

(geo)política, pelo não-mercado, ao mesmo tempo em que é orientada pelo mercado 

tradicional, no estabelecimento da sua estratégia regional de distribuição. 

 

No processo de gestão da empresa, os diferentes atores (privados, estatais, mercado, 

não-mercado, shareholders, stakeholders) e suas nuances se inter-relacionam na busca pelos 

seus propósitos. Nesse contexto, no momento do estabelecimento das estratégias de gestão 

dos negócios internacionais, a Petrobras tem, em geral, conseguido equilibrar os interesses de 

públicos diversos: ora políticos, ora estatais, ora privados; ora nacionais, ora estrangeiros, ora 

lidando com vizinhos hospedeiros ‘menos favorecidos’, ora com vizinhos hospedeiros ‘mais 

favorecidos’; ora com um olhar no futuro, ora olhando o passado e o presente; ora 

considerando a história, ora a geografia e ora as finanças. Esse balanço, esse equilíbrio entre 

aspectos tão complexos, díspares, assimétricos e ao mesmo tempo necessários e 

complementares, precisa gerar resultados que legitimem a continuidade da empresa, 

entregando bons resultados às partes interessadas, nos cenários geográficos onde ela atua. 

 

O Brasil e a América do Sul, em geral, e a Petrobras no Paraguai, em particular, 

constituem um quadro interessante para a construção de uma perspectiva crítica em estratégia. 

Organizações híbridas de países emergentes e as relações sul-sul demandam o 

desenvolvimento de um olhar que integre mercado com não-mercado, e gestão internacional 

com relações internacionais. Tal proposição vem a contribuir no processo de preenchimento 

desta lacuna ou até marginalização desta perspectiva pela academia de gestão, inclusive no 

Brasil. Advoga-se que a organização híbrida e seu inter-relacionamento com o governo é 

característico de economias emergentes e de tipos de capitalismo de estado, onde a política 

permeia todos os aspectos da organização, num contexto de crise do capitalismo gerencial. 

Sugere-se que a expansão regional utilizando diversas dimensões e segmentos da empresa, 

inclusive a distribuição, sinaliza um propósito do acionista controlador de demarcar sua 

liderança na América do Sul. 
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O caráter estatal, embora constantemente criticado por discursos neoliberais e pela 

própria literatura acadêmica de gestão estratégica, é intrínseco à organização híbrida 

investigada nessa dissertação. Nas palavras da Presidente Graça Foster: “O governo é o 

controlador. É o dono da Petrobras. Ponto. A ingerência do governo, como é dita, eu não 

chamo de ingerência, chamo de gerência” (MARIA..., 2012). Um dos entrevistados, 

Executivo 1, teceu o seguinte comentário a respeito da participação do governo no controle da 

empresa que desafia a geo-episteme dominante da área de gestão estratégica: 

 

Eu acredito que, justamente por ser mesmo um país emergente, o governo tenha 
necessidade de algum nível de exigência, de ter uma interferência nesse mercado 
estratégico que é o energético, pois o setor se insere num escopo de política 
econômica, controle de inflação, para evitar concentrações de empresas que pode 
levar a inflação dos valores dos produtos ou até a configuração de dumping em 
determinadas situações. País emergente não alcançou ainda um equilibro de 
mercado, ainda não têm consolidadas as condições mercadológicas, então existe a 
demanda de o governo participar e regular, de alguma forma. Ou ele regula através 
da legislação ou ele regula participando diretamente das empresas. No caso da 
Petrobras, o governo optou por participar como sócio majoritário da empresa 
(EXECUTIVO 1, 2012). 

 

O governo é o gestor da Petrobras e faz o uso dela como qualquer outro acionista 

majoritário privado faz uso de sua empresa, buscando atender seus interesses particulares e 

gerais. Por exemplo: com o título “Lula deve usar a marca Petrobras”, a Folha de São Paulo 

evidenciou (MARIN, 1996) como o Presidente da República objetivava se beneficiar 

politicamente do alcance da auto-suficiência de suprimento de petróleo, naquele momento 

prestes a ser alcançada. Sardenberg (2012), em linha com a afirmação acima, colocou: “A 

propaganda dos bancos federais, assim como da Petrobras, outras estatais e de ministérios, 

não oferece propriamente um produto. Seu principal propósito é passar uma imagem positiva 

do país e, sobretudo, das ações do governo.” 

 

Opinião similar é sustentada por Felipe (2010) quando observa que a empresa, sob o 

governo Lula, foi retomada como instrumento de política pública, bem como resgatadas e 

reforçadas as influências políticas na e da Petrobras, em paralelo a um suave enfraquecimento 

do papel da ANP. O autor afirma que o sucesso empresarial e a imagem da Petrobras, estatal, 

integrada e verticalizada, passaram a ser exaustivamente usados como símbolo de êxito do 

projeto econômico brasileiro, em particular a partir de 2003, buscando ser este a referência de 

avanço e progresso para as Américas e para o mundo. Isso evidencia uma conexão entre as 

estratégias de gestão internacional da Petrobras com as estratégias de relações internacionais e 

regionais do seu acionista controlador. Além disso, essa sinalização ficou mais aceita pelo 
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mundo não somente devido à ascensão de economias emergentes, mas também pelas seguidas 

crises da ordem neoliberal. 

 

Porém não foi somente no governo Lula que a Petrobras desempenhou um papel 

geopolítico para o governo. Felipe (2010) comenta que no governo FHC (1995-2002), havia 

duas vertentes de discussão a respeito da Petrobras: uma que defendia a privatização da 

empresa e sua divisão em empresas menores (a exemplo do ocorrido nos setores de 

telecomunicações e elétrico) e outra, vencedora, que considerava a necessidade de a Petrobras 

se manter estatal para que cumprisse o papel de instrumento do estado brasileiro 

especialmente no que diz respeito à geopolítica local.  

 

Dessa maneira, em especial nos últimos governos social-democrata e petistas, continua 

o autor, a Petrobras foi e tem sido elemento decisivo para a reafirmação geopolítica da 

liderança brasileira na América do Sul, bem como para o alargamento do capitalismo 

brasileiro para outros países. A campanha da auto-suficiência do petróleo foi usada como 

elemento geopolítico e estratégico de reafirmação do sucesso do empreendimento estatal 

nacional, e para reafirmar a capacidade de posicionamento de liderança na região, quando se 

envolve o tema energia, de maneira geral, e o petróleo, de maneira específica. O estudo de 

caso em questão, entrada da Petrobras no Paraguai, aborda a conexão entre estes aspectos 

empresariais e (geo)políticos. 

 

 

4.1 A PETROBRAS E A DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS 

 

 

Por vezes, há uma leitura equivocada quando se coloca que a Petrobras atuou como 

operadora do monopólio da União, portanto como monopolista de fato e de direito até as 

mudanças regulatórias advindas da Emenda Constitucional 06/1995 (BRASIL, 1995) e da Lei 

do Petróleo 9.478/1997 (BRASIL, 1997). A potencial interpretação errônea ocorre quando se 

estende o alcance do monopólio e da falta de concorrência a toda a cadeia do petróleo. 

Entretanto, no segmento de distribuição a livre concorrência é uma característica histórica, 

sendo a Petrobras uma das últimas grandes entrantes nesse elo da cadeia no Brasil, no final da 

década de 1960. Isso se deu, primeiramente, com uma atuação direta por parte da Petrobras 

holding e, logo em seguida, através da subsidiária Petrobras Distribuidora (BR), criada em 12 
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de novembro de 1971.  

 

Ao analisar os impactos institucionais na Petrobras e nas suas estratégias empresariais 

a partir da quebra do monopólio na exploração, na produção e no refino de petróleo e gás, 

Felipe (2010, p. 12) afirma equivocadamente que a28 Petrobras “a partir da ‘abertura’, estaria 

exposta à concorrência, algo que jamais tinha experimentado no mercado doméstico”, 

esquecendo que desde que foi criada a BR, em 1971, ela esteve e está submetida a um 

mercado aberto, com inúmeras empresas (hoje cerca de 200 competidores) nacionais e 

estrangeiras competindo todas entre si.  Evidência adicional de que a atuação da Petrobras no 

segmento de distribuição tem sido ignorada pelo mundo acadêmico, quando comparado com 

outras atividades-chave: exploração, produção de petróleo e gás e refino. Importante ressaltar 

que essa atuação em ambiente competitivo é pautada por uma trajetória de liderança, mesmo 

competindo com fortes empresas nacionais e estrangeiras, demonstrando a capacidade da 

empresa de atuar em ambientes competitivos. 

 

Figura 4 – Participação de Mercado Entre as Distribuidoras Associadas ao SINDICOM 

 
Fonte: Sindicato Nacional Das Empresas Distribuidoras De Combustíveis E De Lubrificantes, ([2012?]). 
SINDICOM29.  

                                                           
28 O autor desta dissertação entende que, embora se depreenda que Felipe (2010), ao emitir essa opinião, 
estivesse se referindo mais ao segmento de E&P e de refino, é comum escutarmos que a Petrobras sempre foi 
monopolista e teve reserva de mercado, ignorando o fato de que há 41 anos ela atua no segmento de distribuição, 
historicamente com alta competitividade, hoje com mais de 200 distribuidoras no Brasil. 
29 SINDICOM: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (2013), no Brasil. As empresas 
associadas ao Sindicom representam aproximadamente 80% do mercado de distribuição no Brasil. São elas: 
AirBP, Ale, Castrol, Chevron, Cosan, Ipiranga, Petrobras, Petronas, YPF, Raízen, Shell e Total.  
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Nos anos 1990, o processo de reforma do setor petrolífero no Brasil começou no 

segmento distribuição que, embora fosse o único com diversas empresas atuando, ainda 

guardava características regulatórias, tais como o controle sobre as margens de distribuição e 

revenda, preços igualitários de frete e dos produtos na bomba em todo território nacional. Tais 

controles foram sendo gradualmente eliminados a partir da extinção do Conselho Nacional de 

Petróleo (CNP), órgão subordinado à Presidência da República, sua substituição pelo 

Departamento Nacional de Combustíveis, gerido pelo Ministério das Minas e Energia. Hoje, o 

setor inteiro é controlado diretamente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 

 

Conforme explicitado pelo Executivo 5 (2013)  

 

[...] as empresas de petróleo dificilmente são conhecidas por atividades de 
exploração e produção. As pessoas conhecem o posto, que é a cara visível [...] [da 
companhia], é a cara que está na esquina, quando entra no posto. [...] A imagem da 
companhia vem da distribuição.  

 

O processo de construção da marca corporativa ilustra este argumento. A partir do seu 

surgimento, em 1958, a Petrobras utiliza, desde 1994, a marca fundida da companhia e da sua 

distribuidora, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Evolução da Marca da Petrobras: 1958 até dias atuais 

 
Fonte: adaptado de Petrobras, (c2013). 

 

Conforme explicado no website da Petrobras (c2013), o símbolo BR passou a ser 

amplamente difundido junto com o crescimento da companhia no mercado de distribuição de 

derivados de petróleo. A marca tornou-se visível para o grande público, a partir das estações 

de serviços instaladas nas principais vias da maioria das cidades brasileiras. Com o passar do 
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tempo, o símbolo BR foi ganhando mais prestígio junto à população e, buscando unificar a 

identidade visual e fortalecer o conceito de empresa integrada, a marca foi fundida passando a 

representar tanto a Petrobras holding quanto a BR Distribuidora. 

 

Entre o final de 2000 e o início de 2001, houve a tentativa de mudar a marca da 

companhia para PetroBrax, como conseqüência no novo Plano Estratégico 1999-2005. A 

justificativa principal era facilitar o processo de internacionalização da companhia e sua 

atuação no varejo do exterior. O então presidente da empresa, Reichstul, afirmava que o 

sufixo “bras” estava desgastado, significando ineficiência estatal brasileira (PETROBRAS..., 

2000). Ademais, continua Reichstul, como conseqüência dos planos de expansão para os 

mercados vizinhos, a tradicional marca da empresa poderia ser vista como demasiado 

brasileira, potencialmente fazendo aflorar sentimentos anti-imperialistas em relação ao Brasil.  

 

A propósito desta potencial visão de “Brasil imperialista”, o Executivo 3 (2012) 

declarou que essa percepção não se materializou, ao contrário do que se imaginava, conforme 

as experiências de diversos contatos travados por executivos da empresa em vários países 

vizinhos onde a companhia passou a atuar, em especial a partir de 2001 e 2002: 

 

[...] quando eu cheguei à diretoria internacional que eu comecei a participar disso, a 
visitar muitos países, eu esperava encontrar algum tipo de sentimento anti-
imperialismo mais acirrado, pois é, e nunca chegou assim [...] na Argentina nós não 
éramos a maior companhia, então, era mais uma companhia. Diferentemente do que 
a imprensa e a mídia apregoa, o argentino não tem essa rivalidade com o Brasil, isso 
é muito mais no futebol e assim mesmo não é um sentimento do povo argentino, 
tanto que nossos postos faziam muito mais sucesso do que nossas cores bonitas, 
alegres[...] sim, porque não havia aquela anti-brasilidade como se supunha, não há 
isso, como foi visto. Isso foi desenvolvido muito mais por esse negócio de a gente 
chamá-los de ‘hermanos’ e tal [...] essa rivalidade, no futebol até pode ser, mas 
também eles não têm essa rivalidade com o Brasil, eles não têm esse sentido de 
rivalidade, a gente vê nas conversas e tal que [...] é muito mais forte no Uruguai com 
a Argentina30 (ENTREVISTA 3, 2012). 

 

Percebe-se, com isso, que a despeito de ter procedência certa visão de “Brasil 

imperialista” junto às nações vizinhas (mais adiante veremos declarações nessa linha), quando 

se trata do negócio distribuição, esta potencial animosidade em relação à Petrobras não é 

exatamente verificada, abrindo espaço para positivamente descontruir, gradativamente e no 

longo prazo, esta imagem. Isso significa que a Petrobras pode, em atuando bem nos países 

                                                           
30 Ao longo do texto, quando aparecerem citações dos entrevistados, os comentários em itálico se referem a 
observações do autor da dissertação, enquanto o restante da citação provém das declarações do entrevistado. 
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vizinhos, contribuir para criar um contraponto positivo àquela imagem negativa do Brasil 

imperialista, procedente de tempos históricos (ENTREVISTADO 3, 2012).  

Tecnicamente, haveria outra dificuldade, real e presente ainda hoje, caso a companhia 

decidisse se expandir para outros mercados internacionais onde a companhia britânica British 

Petroleum já atuasse. Isto porque a marca da mesma, BP, se assemelha à marca BR da 

Petrobras, muito embora a companhia inglesa já tivesse feito uma mudança na sua marca, 

reformatando e modernizando o logo BP, com um novo significado, “Beyond Petroleum”.  

 

Figura 6 – Antiga e Nova Logomarca da British Petroleum 

 
Fonte: Denny, (2010). 

 

O novo logo da BP tinha o propósito de construir a idéia de compromisso com 

energias renováveis, de energia limpa, além do petróleo. O centro da nova marca lembrava 

uma chama e/ou uma folha branca, remetendo a energias renováveis e limpas. A Petrobras 

contratou, então, uma empresa para desenvolver propostas para uma nova logomarca da 

companhia, conforme figura 7. 
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Figura 7 – Proposta de Nova Marca para a Petrobras 

 
Fonte: Moreira, (c2005). 

 

Tal iniciativa foi frustrada por fortes e contundentes manifestações políticas e públicas 

contra a idéia da mudança da marca, ou seja, a favor da manutenção da marca histórica 

Petrobras, símbolo da identidade nacional. Após muitas manifestações contrárias à mudança 

de nome, o então presidente Reichstul retrocedeu e afirmou: “A Petrobras é de todos, tem 

história. Queremos ser universal, do brasileiro que dá certo, do brasileiro com excelência, sem 

vergonha de ser brasileiro” (SOMOS..., 2001). Talvez meio sem intenção, neste momento, o 

então presidente da empresa, parecia ter entendido que o brasileiro, tal qual apregoava Darcy 

Ribeiro na obra “O Povo Brasileiro” (RIBEIRO, 1995), tem características próprias e 

especiais que devem ser reconhecidas e valorizadas. Ele afirmou que percebeu ser a questão 

mais de ordem política do que empresarial, sendo assim, ele teria de fazer política para 

preservar a empresa.  

 

Por outro lado, é possível afirmar que a empresa não se submeteu aos fundamentos 

neoliberais e neo-colonizadores do Consenso de Washington, considerando que, conforme 

indicado por Goldstein (2010), nos anos 1990, em particular sob a presidência de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), o Brasil tinha abraçado o Consenso de Washington na execução da 

sua política econômica e tinha embarcado num ambicioso programa de liberalização e de 

privatização de empresas controladas pelo estado. Naquele contexto, portanto, Felipe (2010) 

assinala que pairava no ar o temor e a desconfiança de boa parte da sociedade política, 

sindical e civil a respeito das intenções do governo FHC em privatizar a empresa. A estratégia 
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de mudar sua marca faria parte de um plano maior de venda da organização para “o mercado”. 

Segundo Felipe (2010, p. 146): 

 
[...] a população entendia que a representatividade externa da capacidade 
empresarial brasileira não poderia ser diminuída. A empresa é um símbolo nacional: 
a sua marca também o é. [...] o episódio deixou mais evidente que na Petrobras, 
enquanto identidade política do povo brasileiro, não se mexe. Nem no nome. 

 

Desde o final da década de 1960 e, mais precisamente, início de 1970, com a criação 

da BR, a Petrobras é uma empresa verticalizada: do upstream, ao downstream, incluindo a 

distribuição, ou, como por vezes é dito, do poço ao posto. A verticalização31 das empresas é 

uma característica estratégica do setor de petróleo, dada a instabilidade dos preços do óleo, 

proporcionando às empresas flexibilidade para garantir lucros nos diferentes elos da cadeia, 

caso um ou outro tenha momentaneamente margens comprimidas (CARVALHO; 

GOLDSTEIN, 2008). Alguns autores ressaltam que um objetivo central da estratégia de 

internacionalização da Petrobras no segmento de downstream é expandir a marca Petrobras ao 

redor do mundo.  

 

A distribuição, como segmento de negócio mais visível da verticalizada cadeia de 

petróleo, contribui para que a marca da Petrobras alcance alto reconhecimento, tendo sido 

eleita, por exemplo, a marca mais valiosa do Brasil em 2012, pela consultoria 

BrandAnalytic/Milward Brown em parceria com a Revista Dinheiro (MANZONI JUNIOR, 

c2011). Segundo esse estudo, a marca Petrobras tem valor de US$ 10,6 bilhões, 

correspondendo a 4% do valor de mercado da empresa no fechamento de 2011. 

 

O fato de ter se mantido estatal, integrada e verticalizada na cadeia (da exploração e 

produção de petróleo à distribuição de derivados) é apontado por Felipe (2010) como uma das 

condições fundamentais para que a empresa alcançasse um extraordinário desempenho após a 

mudança institucional ocorrida em 1997, bem como ter preservado seus espaços estratégicos 

de atuação. O segmento de distribuição é de central importância sob uma perspectiva de 

(geo)política em gestão estratégica, apesar de muitos estudos não reconhecerem essa 

característica. Cabe ressaltar que na literatura de marketing as atividades de distribuição são 

associadas aos 4Ps e que a literatura de gestão estratégica praticamente ignora este âmbito. 

                                                           
31 Segundo a Nova Economia Institucional (NEI) a verticalização é uma estratégia que as firmas adotam quando 
os custos de transação no mercado ficam proibitivos, adotando formas mais hierarquizadas de organização da 
produção, objetivando a redução dos custos de transação (FELIPE, 2010). 
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O Quadro 3 evidencia que, embora o segmento de distribuição não seja o fiel da 

balança para determinar os resultados gerais da empresa, ele tem sua participação relativa 

anual sempre positiva e previsível, seja porque por si próprio melhorou seus resultados, seja 

porque houve importantes variações nos resultados dos demais segmentos. A participação 

relativa da distribuição no lucro total da Petrobras oscilou, no período 2000-2012, desde a 

mínima de 2,0% em 2003 até o máximo de 8,6% em 2012. Por outro lado, o setor de 

abastecimento, castigado pelo controle de preços no Brasil, teve uma oscilação muito mais 

acentuada, desde uma contribuição negativa de 109,4% em 2012 até uma positiva de 50,0% 

em 2001.  

 

O setor de E&P, dados aos crescentes preços do petróleo dos últimos tempos, sem 

dúvida tem sido aquele com maior representatividade nos resultados finais da corporação. No 

período analisado, 2000-2012, a distribuição na terceira colocação em termos de resultados 

líquidos acumulados, atrás do E&P e do Abastecimento. Porém, se tomarmos os últimos 10 

anos (2003-2012), a distribuição assume a segunda colocação, atrás somente do E&P. A 

verticalização funciona, dessa maneira, como um amortecimento para flutuações gerais nos 

preços e nas margens dos diversos segmentos de negócio da cadeia de petróleo. 

 

Quadro 3 – Participação Efetiva e Relativa de Cada Segmento no Lucro Líquido da Petrobras no Período 2000-
2012 (em milhões de R$) 

Exploração 
& Produção

Abastecimento
Gás & 

Energia
Bio- 

combustível
Distribuição Internacional Corporativo Eliminações

Total (R$) 
em milhões

1 2000 7.262 3.420 127 267 (915) (219) 9.942 
73,0% 34,4% 1,3% 2,7% -9,2% -2,2%

2 2001 6.118 4.931 (327) 272 73 (778) (422) 9.867 
62,0% 50,0% -3,3% 2,8% 0,7% -7,9% -4,3%

3 2002 9.823 1.272 (610) 250 108 (1.850) (895) 8.098 
121,3% 15,7% -7,5% 3,1% 1,3% -22,8% -11,1%

4 2003 14.826 5.185 (1.260) 353 618 (1.515) (413) 17.795 
83,3% 29,1% -7,1% 2,0% 3,5% -8,5% -2,3%

5 2004 18.083 2.553 459 623 347 (3.677) (528) 17.861 
101,2% 14,3% 2,6% 3,5% 1,9% -20,6% -3,0%

6 2005 22.836 5.545 (520) 761 1.449 (5.178) (1.167) 23.725 
96,3% 23,4% -2,2% 3,2% 6,1% -21,8% -4,9%

7 2006 24.763 6.109 (1.188) 585 352 (4.183) (520) 25.919
95,5% 23,6% -4,6% 2,3% 1,4% -16,1% -2,0%

8 2007 26.830 5.908 (1.382) 794 (1.023) (8.153) (1.462) 21.512
124,7% 27,5% -6,4% 3,7% -4,8% -37,9% -6,8%

9 2008 37.615 (3.608) (316) 1.235 (1.858) (489) 410 32.988
114,0% -10,9% -1,0% 3,7% -5,6% -1,5% 1,2%

10 2009 19.289 13.521 703 1.247 (115) (3.596) (998) 30.051
64,2% 45,0% 2,3% 4,1% -0,4% -12,0% -3,3%

11 2010 29.558 3.796 1.247 (92) 1.276 1.398 (348) (954) 35.881
82,4% 10,6% 3,5% -0,3% 3,6% 3,9% -1,0% -2,7%

12 2011 40.575 (9.970) 3.138 (157) 1.175 1.967 (1.453) (2.165) 33.110
122,5% -30,1% 9,5% -0,5% 3,5% 5,9% -4,4% -6,5%

13 2012 45.452 (22.931) 1.733 (218) 1.793 1.436 (5.391) (915) 20.959
216,9% -109,4% 8,3% -1,0% 8,6% 6,9% -25,7% -4,4%

Total 303.030 15.731 1.804 (467) 10.631 4.753 (37.527) (10.249) 287.707
105,3% 5,5% 0,6% -0,2% 3,7% 1,7% -13,0% -3,6%

Média 23.310 1.210 139 (36) 818 366 (2.887) (788) 22.131
105,3% 5,5% 0,6% -0,2% 3,7% 1,7% -13,0% -3,6%

Ano

Observação 1: nos anos 2008-2009 os resultados de Biocombustível foram consolidados dentro do Corporativo. 
Observação 2: o segmento Internacional passou a ser mostrado em separado a partir de 2001 após a reforma 
administrativa de outubro de 2000 que criou a Diretoria Internacional. No ano 2000, os resultados da atividade 
internacional aparecem consolidados nos demais segmentos. O resultado que aparece como Gás & Energia, em 
2000 se refere a Petroquisa & Fertilizantes. Observação 3: as Demonstrações Financeiras Padronizadas de 1998 
e 1999, apesar de disponíveis, não evidenciam o resultado por cada área de negócio como nos anos seguintes, 
por esse motivo não aparecem na tabela. A abertura por segmento de negócio foi resultado da reforma 
administrativa da empresa ocorrida em outubro de 2000. Fonte: adaptado de BM&Bovespa, (2013). 
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O então presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, assim expressou-se em relação à 

importância da verticalização como forma de amortecimento das flutuações cíclicas da cadeia 

do petróleo e da energia: 

 

A Petrobras é uma empresa integrada de energia, e essa é sua grande vantagem. Ela 
combina a atividade de exploração e produção com o refino e a distribuição. Com 
isso, consegue equalizar ciclos, ou seja, minimizar variações cíclicas de margem na 
exploração, produção, no refino e na distribuição. O negócio da Petrobras visa 
principalmente estratégias integradas (PETROBRAS..., 2008). 

 

Além de se manter líder por muitos anos no setor de distribuição de derivados, 

atividade classificada como de comércio varejista, esse desempenho não deve ser tratado 

como mero acaso. Tampouco é contingencial que, por 10 anos consecutivos (2003-2012), a 

Petrobras tenha sido eleita a marca mais lembrada na categoria combustíveis pela pesquisa 

Top of Mind da Folha de São Paulo (PETROBRAS, 2012a), assim como não é contingencial 

que a BR ocupe a 2ª posição no ranking das empresas mais admiradas do setor varejista 

brasileiro, como destacado por recente pesquisa da Revista Carta Capital (AS EMPRESAS..., 

2012). 

 

Quadro 4 – Ranking das Redes Brasileiras de Varejo Mais Admiradas no Brasil 
 

Redes Varejistas Mais Admiradas no Brasil 
2012 Empresas Brasileiras Percentagem dos votos 

1º. Grupo Pão de Açúcar 21,5% 
2º. Petrobras Distribuidora 11,7% 
3º. Fast Shop 6,4% 
4º. Lojas Renner 4,4% 
5º. Leroy Merlin 3,7% 
6º. C&A 3,3% 
7º. WalMart 3,2% 
8º. Magazine Luiza 2,9% 
9º. Casas Bahia 2,6% 
10º. C&C 2,5% 
11º. Zara, McDonald´s e Carrefour 2,2% 
12º. Lojas Marisa 1,6% 
13º. Ipiranga/Ultrapar e Telha Norte 1,5% 

Fonte: As empresas..., (2012, p. 210-212). 
 

Importante ressaltar a entrevista do Presidente da Petrobras José Lima de Andrade 

Neto, na referida Revista Carta Capital (AS EMPRESAS..., 2012). Ele destaca a importância 

de atividades voltadas para o ‘não-mercado’ dentro do portfólio de ações da empresa: R$ 12 

milhões foram investidos no biênio 2011-12 no Programa Petrobras Distribuidora de Cultura 

para promover a circulação nacional de peças de teatro, além de outras atividades como a 
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promoção de cursos de mecânica para mulheres através das redes sociais e o programa De 

Carona com Elas. Estas iniciativas, segundo Lima, ajudam a melhorar a imagem institucional, 

bem como tem um peso na conformação da participação de mercado da empresa. Em paralelo 

são realizadas ações focadas no âmbito da distribuição, de acordo com os objetivos de não-

mercado privilegiados pela Petrobras e por concorrentes do setor, para os consumidores mais 

típicos: incremento de serviços automotivos (ampliação da rede de lojas de conveniências BR 

Mania e dos centros de lubrificação Lubrax +), além de programas de treinamento para 

melhorar o atendimento nos seus postos de combustíveis e um Plano Integrado de Marketing 

para incrementar as vendas nos seus pontos comerciais. 

 

 

4.2 PETROBRAS E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

A intrínseca relação da empresa com o governo, além de natural, dado o seu caráter de 

organização híbrida, foi um dos fatores constitutivos como destacado por Guedes e Faria 

(2004) do êxito das estratégias internacionais da companhia, a despeito dos discursos 

neoliberais mais recentes e os princípios pró-empresa do capitalismo gerencial reproduzidos 

pela área de gestão estratégica. Especialmente para organizações do Sul, esta parece ser uma 

condição necessária. Este quadro foi explicitado pelo Executivo 5 (2013): 

 

Nós só somos o que somos hoje porque a Petrobras é uma empresa de governo. 
Durante 50 anos nós fomos protegidos pela sociedade brasileira. Ninguém entrou 
aqui para competir com a gente. É uma simbiose que existe entre o governo, a 
sociedade onde a gente está e a empresa estatal. Nós só crescemos e somos o que 
somos não é só porque nós somos bons, não, é porque nos protegeram durante 50 
anos. Se a Petrobras tivesse, na sua pequena infância, que competir com Exxon, com 
Shell, a gente não teria crescido. Teria sido um infanticídio. [...] Essa é uma relação 
que os dois se beneficiam mutuamente, a empresa cresce, tem o governo por trás, 
tem o apoio, e a sociedade também cresce na hora em que a Petrobras investe, faz 
compras aqui no mercado brasileiro, tem conteúdo local, o país cresce e se 
desenvolve. Então, eu olho para essa relação como uma relação simbiótica. [...] Nós 
temos que reconhecer que não seríamos o que somos se não tivesse havido a 
proteção da sociedade brasileira, através dos diversos governos. 

 

Conforme exposto anteriormente, ao oferecer proteção e amparo à Petrobras, desde o 

nascimento, em 1953, passando pelo crescimento e chegando à maturidade, o governo deu 

chances para a empresa se desenvolver e ganhar robustez para enfrentar os novos desafios, 

colocados a partir do final da década de 1990 com as mudanças regulatórias no segmento 
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brasileiro de petróleo e refino. A abertura do setor de petróleo no Brasil que se deu através da 

Lei nº. 9.478 de 1997 (BRASIL, 1997) manteve o monopólio estatal do petróleo, abrindo, 

porém, as atividades da indústria petrolífera a empresas constituídas sob leis brasileiras, 

mediante concessão, autorização ou contratação sob o regime de partilha de produção. Até 

aquele ano, vigia a Lei nº. 2004, de 03 de outubro de 1953 (BRASIL, 1953), que tinha criado 

a Petrobras e outorgado a ela o monopólio estatal sobre a exploração e a produção de petróleo 

no Brasil.  

 

A partir das mudanças regulatórias dos anos 1990 e da abertura do mercado brasileiro 

à entrada de competidores estrangeiros na produção de petróleo, no refino e na importação de 

derivados, a companhia reconfigurou sua estratégia, passando a olhar novamente para o 

exterior, com interesse renovado. O Executivo 5 (2013) descreve o impacto da abertura do 

mercado no âmbito das estratégias internacionais da empresa: “Isto começou sendo num 

primeiro momento por uma questão de governo, porque o governo abriu o setor petróleo 

Brasil. O Congresso representando o Brasil, quase que nos empurrou para fazer esse 

movimento”. 

 

Por outro lado, as estratégias internacionais foram um dos fatores que contribuiu para 

a projeção da companhia no exterior, aumentando o valor da mesma, ao tornar a empresa mais 

conhecida e reconhecida. A projeção internacional do poder da marca de uma empresa que 

desafiava os fundamentos da ordem neoliberal representa uma estratégia de geopolítica, 

vinculada ao âmbito de não-mercado, em que o segmento de distribuição assume um papel 

surpreendente para analistas de gestão estratégica e de marketing. Esse panorama foi 

explicitado pelo Executivo 5 (2013): 

 

Naquela época que a gente estava querendo se internacionalizar e crescer, a gente 
não era conhecido lá fora, não tínhamos uma marca forte. [...] Isso hoje a gente já 
tem. Então, essa incursão que a gente fez aí, ela nos deu um salto de imagem, de 
visibilidade, eu acho que a gente não vai perder. 

 

O governo teve, portanto, ação direta tanto na criação da Petrobras, dando a ela a 

exclusividade sobre as atividades de E&P no Brasil, como também, conforme salientado pelo 

Executivo 5 (2013), na quebra dessa exclusividade e na abertura do setor à competição: “[...] 

quando abriu o setor petróleo no Brasil, quando flexibilizou o monopólio da Petrobras no 

Brasil, isso foi uma ação de governo, de congresso, de governo, abrindo o setor”. Isso 
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demonstra que, invariavelmente, o governo, enquanto acionista controlador e ator principal 

das regras do mercado, influenciou no redesenho da Petrobras, abrindo seu mercado cativo 

para terceiros estrangeiros e, com isso, ‘provocando’ com que ela ‘olhasse para fora’ do 

Brasil, conforme iremos observar ao longo do documento. 

 

 

4.2.1 Fase Inicial de Busca por Petróleo 1972-1999 

 

 

Após a famosa campanha pela nacionalização do petróleo nas décadas de 1940 e 1950, 

o então presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras através da Lei nº 2004 em 03 de outubro 

de 1953 (BRASIL, 1953), atribuindo a ela o monopólio da exploração, da produção e do 

refino do petróleo (como já mencionado, o segmento de distribuição de derivados, não 

constando da Lei, nunca foi objeto de monopólio). O caráter estratégico deste produto e deste 

setor para o país, para qualquer nação, foi determinante para ter se chegado ao ponto da 

promulgação da Lei. Assim, pois, é interessante ressaltar que não vem de hoje a consideração 

da Petrobras pelo governo como um instrumento de política econômica e de desenvolvimento 

econômico, dado o segmento estratégico onde ela atua, tal como afirma o Executivo 3 (2012) 

no início do seu depoimento: 

 

Vou particularizar esse papel da Petrobras como agente de estado, agente de política 
de governo, vou particularizar na internacionalização. Porque, no Brasil, é evidente, 
uma empresa que sempre foi assim, desde 1953, quando ela foi criada, esse papel de 
alavanca do desenvolvimento, isso não é uma novidade. A questão do conteúdo 
nacional, isso é uma prática de 30, 40 anos, quando o conhecimento da Petrobras 
começou a ficar mais acentuado na década de 70 e, depois, na década de 80 já se 
desenvolveu essa política com acertos e erros, mas sempre com uma visão, um viés 
de desenvolvimento nacional. 

 

Portanto, a política de conteúdo nacional nas contratações da companhia tem sido 

usada desde as primeiras eras como impulso à industrialização nacional. Essa “outra” 

perspectiva requer da área de gestão estratégica no Brasil uma revisão dos fundamentos do 

capitalismo gerencial sob uma abordagem crítica, vinculada a dimensões de geopolítica do 

conhecimento (WANDERLEY; FARIA, 2012). Correspondentemente, essa bagagem 

histórica e geográfica é de central importância para a investigação de estratégias 

internacionais da Petrobras. É importante destacar que a internacionalização começou na 

Petrobras durante a turbulenta década de 1970, pouco antes da eclosão das duas grandes crises 
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mundiais de petróleo (1973 e 1979). O Executivo 3 (2012) deu a seguinte declaração a 

respeito da estratégia desta época: 

 

Fazendo um pequeno histórico, desde a década de 70 particularmente, na verdade, 
essa atividade internacional da Petrobras ela se acentua ou começa a ter uma 
característica mais forte, uma intensidade mais forte a partir da década de 70 com a 
1ª crise do petróleo em 73, depois em 79, em que o Brasil se viu forçado, e aí a 
Petrobras como instrumento, a fazer uma série de acordos, de investimentos, de 
contrapartidas com os países produtores de petróleo, particularmente do oriente 
médio, para poder garantir o fornecimento [de petróleo]. Daí os famosos acordos 
com o Iraque, que a Petrobras passou a ser exportadora de bens, alavancando a 
produção brasileira de automóveis, a produção agrícola (a questão de cárnicos para a 
Nigéria), e aí inclusive culminando com a criação da Interbras, que foi o primeiro 
marco, mais forte de internacionalização da Petrobras, no sentido de aproveitar estas 
oportunidades decorrentes dos grandes contratos de compra de petróleo. 

 

Verifica-se, então a conexão da atuação da Petrobras como supridora de petróleo 

nacional, ao mesmo tempo, em que procurava estabelecer trocas comerciais com outros 

setores, incentivando, portanto o segmento exportador brasileiro. A Petrobras Internacional 

S.A. – Braspetro - foi criada em 1972 com o objetivo de encontrar reservas de petróleo para 

produzir e abastecer o mercado nacional, naquela época com produção própria insuficiente 

para atender aos níveis da demanda doméstica (importava-se, nesse período, cerca de 80% do 

petróleo refinado no Brasil). O primeiro país onde a Petrobras iniciou suas operações no 

exterior foi na vizinha Colômbia, no mesmo ano de 1972. O quadro de geopolítica na 

América Latina, especialmente no que diz respeito às relações internacionais com os EUA e 

às opções geopolíticas privilegiadas por este país após as crises do petróleo, foi de central 

importância para a formação dessa primeira estratégia internacional formal da companhia. As 

dimensões de não-mercado eram de central importância não apenas para a Petrobras, mas 

também para as grandes empresas do setor. Esse quadro, que desafia os pressupostos do 

capitalismo gerencial que vêm sendo privilegiados pelas literaturas de gestão estratégica e de 

marketing, foi corroborado pelo Executivo 3 (2012): 

 

Naquela época o principal objetivo era a busca de petróleo. Tanto que a participação 
nossa na América Latina, na América do Sul particularmente, naquela época não 
fazia muito sentido a não ser se estivesse com uma participação no único país que 
poderia ter sido seria a Venezuela, mas [isso não foi possível] dadas as 
características geopolíticas da época, da década de 70, a Venezuela sempre foi muito 
voltada para o mercado americano. Então, a nossa iniciativa em termos de produção 
de óleo, da atividade da Braspetro, é a Colômbia, onde nós temos uma primeira 
participação fora do Brasil aqui na América do Sul em produção de petróleo, que 
remonta à década de 80 por aí, numa linha também de busca de conhecimento, meio 
incipiente, mas que depois propiciou o crescimento, mas dentro desse cenário. 
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Nesse período foram intensificadas as buscas por novos poços de petróleo no litoral 

brasileiro, bem como se deu início ao Proálcool (Programa Nacional do Álcool), lançado em 

1975 com o objetivo de diminuir a dependência nacional das importações de petróleo. A 

preocupação por encontrar petróleo era tanta que, dada a premência em diminuir a 

dependência de importações de petróleo a preços muito elevados, foi relaxado por um período 

o monopólio na exploração de petróleo em solo nacional, por meio da assinatura de contratos 

de riscos com empresas estrangeiras. Este quadro de prioridades nacionais demandou muitos 

recursos e isso refreou a evolução das estratégias internacionais da companhia. O Executivo 5 

(2013) descreve esse período, mostrando também que objetivos de aprendizagem 

caminhavam junto do processo de ida ao exterior em paralelo com preocupações nacionais em 

relação ao suprimento, aliado a restrições de recursos: 

 

Nos anos 70, quando a gente criou a Braspetro, era uma visão de olhar como era o 
mundo era lá fora, uma experiência relativamente tímida. Mas foi uma experiência 
exitosa, na medida em que permitiu que muitos de nossos profissionais pudessem 
aprender, ver como funcionava lá fora o mundo da indústria do petróleo, então isso 
terminou sendo uma coisa muito útil depois [...] também nas experiências aqui no 
Brasil. Depois, esse processo de internacionalização, embora estivesse em alguns 
papéis, em alguns documentos, ele não ganhou corpo, ele não avançou, ele ficou 
tímido, foi uma combinação de fatores. Porque a gente não tinha recursos o 
suficiente para investir lá fora. A gente tinha que priorizar o mercado brasileiro até 
porque naquele momento a gente ainda estava correndo atrás da grande missão da 
Petrobras que era abastecer o mercado brasileiro. E a gente ainda estava muito 
aquém, éramos importadores e essa preocupação era muito grande (EXECUTIVO 5, 
2013). 

 

O aprendizado, o desenvolvimento e o conseqüente domínio de tecnologia para 

exploração e produção de petróleo em águas profundas foram cruciais para pavimentar o 

caminho da internacionalização da Petrobras, em busca de reservas de petróleo em regiões 

com características geológicas similares (CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008). Durante quase 

três décadas (1972 a 2000) o âmbito de estratégias internacionais esteve focado no segmento 

de negócio de exploração e produção de petróleo, por meio da busca de novas reservas e 

produção de petróleo no exterior. Esse foco na busca por petróleo, associado à capacidade 

desenvolvida internamente – i.e., tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas - 

continua sendo crucial para entender as estratégias internacionais da empresa de forma geral e 

em particular as estratégias internacionais no âmbito da distribuição. A afirmação a seguir, 

feita pelo Executivo 3, corrobora esse framework de influência vertical e dependência entre as 

estratégias focadas na busca por petróleo e as estratégias internacionais da companhia: 

 

As décadas de 80 e 90 se caracterizam pela concentração muito forte de 
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investimentos na produção [de petróleo], na famosa Bacia de Campos, na época do 
Shigeaki Ueki [presidente da Petrobras de 26 de março de 1979 a 28 de agosto de 
1984] houve uma concentração inclusive semelhante à que está ocorrendo hoje na 
Petrobras, análoga ao momento [a partir das descobertas das grandes reservas no 
pré-sal brasileiro], mantidas as proporções e as condições, mutatis mutantis, mas o 
momento histórico é muito semelhante, o momento de decisão estratégico é muito 
semelhante ao vivido no início da década de 80, com o que nós estamos vivendo 
agora. Todos os recursos da Petrobras, que na época eram muito menores e o caixa 
era muito menor, e as condições de alavancagem eram menores, mas, mesmo assim, 
todos os recursos disponíveis foram direcionados para aumentar a produção nacional 
para chegar aos famosos 500 mil barris, a meta da época. Isso refletia inclusive na 
total paralisação dos investimentos nas atividades de refino, tanto que a última 
refinaria construída no Brasil foi em 1980, que é a REVAP. De lá para cá, não se 
construiu mais refinaria nenhuma a não ser agora, de uns 4 anos para cá, a refinaria 
Abreu Lima, em Pernambuco, que é necessária, depois de 32 anos. Embora durante 
todos esses anos tenha ocorrido uma série de investimentos de ampliação, de 
crescimento e de adaptação do refino, mas especificamente aumento da capacidade 
de refino novo não foi colocado nenhum justamente por esse complexo momento, 
que estamos vivendo uma situação parecida, quando todo o recurso disponível da 
companhia, tem que ser direcionado à produção. [...] Hoje a estratégia de 
crescimento e nos próximos 10 anos pelo menos a estratégia da Petrobras vê que os 
investimentos sejam totalmente concentrados no desenvolvimento do pré-sal 
(EXECUTIVO 3, 2012)32. 

 

Por sua vez, ao descrever esse período de descoberta das grandes reservas da Bacia de 

Campos, o Executivo 5 (2013) expressou um ponto de vista similar ao Executivo 3, conforme 

a seguir: 

 

Tivemos a sorte de ter as descobertas da bacia de Campos, que demandava recursos, 
demandava investimentos, então nós alocamos nossos talentos, nossos recursos para 
investir no desenvolvimento da Bacia de Campos. Então a gente passa um período 
em que a atividade internacional correu meio submersa. [...] A Petrobras [nessa 
época] colocava dinheiro direto em E&P, E&P, E&P, para desenvolver [a produção] 
[...]. O pessoal da área das refinarias vivia à míngua, chorava, chiava, queria arrumar 
as coisas [e não tinha recursos]. O investimento de refino era pequeno, o 
investimento em E&P era enorme. 

 

Esse framework não necessariamente se verifica em todas as empresas do setor. É 

correto afirmar que as empresas do Sul global dependem menos da efetividade das estratégias 

internacionais do que empresas do Norte global. Ademais, cabe destacar que as opções 

estratégicas disponíveis para as empresas do Norte global são mais amplas do que para as 

empresas do sul global. Cabe ressaltar que, o foco na Bacia de Campos gerou condições 

necessárias, segundo o Executivo 5, para o salto na produção brasileira de petróleo o que, por 

sua vez, gerou fluxo de caixa para novos investimentos e, conseqüentemente, um novo 

impulso para estratégias internacionais, como observado a partir do final da década de 1990. 
                                                           
32 Segundo o Plano de Negócios e Gestão da PETROBRAS (2012), a área de exploração e produção da 
companhia absorve 65,8% de todo o orçamento de investimento no período 2012-2016, daqueles considerados 
como “em implantação”, ou seja, com recursos garantidos. 
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Como pode ser visto no quadro 3, a Bacia de Campos responde atualmente por 82% de toda a 

produção brasileira de petróleo e gás natural liquefeito, revelando os resultados da 

concentração de esforços dos anos 1980 e 1990. 

Quadro 5 – Produção de Petróleo e Gás Natural Liquefeito (LGN) da Petrobras, média de barris de petróleo por 
dia (MBPD), de janeiro a novembro de 2012 

Produção de óleo e LGN MBPD
Brasil 1.975,3 100% 93%
Mar 1.764,2 89%
Bacia de Campos 1.614,7 82%
Outras 149,4 8%
Terra 211,1 11%
Internacional 146,0 100% 7%
América do Sul 84,7 58%
América do Norte 8,6 6%
Africa 52,7 36%
Produção total de óleo e LGN 2.121,3 100%

 
Fonte: adaptado Petrobras, (c2011a). 
 

 

4.2.2 Fase Expansão Internacional Integrada 2000-2008 

 

 

A abertura do setor do petróleo nacional, ocorrida em 1997, foi um ato de governo que 

deu novo impulso às estratégias internacionais da companhia. Estas estratégias eram 

condicionadas ao vigor das estratégias internacionais das grandes companhias do setor, a 

maioria vinculadas ao Norte global. O Executivo 5 (2013) esclareceu este quadro de 

vinculação das estratégias internacionais da Petrobras às estratégias internacionais de grandes 

empresas do Norte em direção ao sul global. Segundo o entrevistado a Petrobras pensou da 

seguinte maneira naquela época: ”se hoje nós temos 100% do mercado e o governo está 

abrindo o setor, muitas novas empresas vão vir para cá e, talvez, não poderemos mais crescer 

aqui dentro. Talvez tenhamos que crescer fora, precisamos nos internacionalizar” 

(EXECUTIVO 5, 2013). Segundo ele, naquele momento foi uma reação natural da companhia 

buscar crescer fora do país, agora com mais afinco, dadas as condições ‘adversas’ no mercado 

doméstico. 

 

A Diretoria da Área de Negócio Internacional foi criada na estrutura organizacional 

interna da Petrobras S/A somente no final do ano 2000, incorporando a partir de então as 

atividades e responsabilidades da Braspetro, e assumindo a responsabilidade de gestão 

estratégica das operações dos ativos internacionais da empresa (exceção feita às operações 
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internacionais de comercialização – trading – de petróleo e derivados que continuaram sob 

responsabilidade da diretoria de Abastecimento). Nesse período, sob o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, Henry Philippe Reichstul presidia a empresa e teve a incumbência de 

reestruturá-la, tornando-a mais enxuta e mais vinculada ao mercado. Foi reformado o 

Conselho de Administração da companhia contemplando membros do setor privado, houve 

um processo de reordenamento contábil e foram lançadas ações em bolsa de valores no 

exterior. Felipe (2010, p. 117), descreve esta mudança de posicionamento institucional que 

deu novo vigor ao âmbito de estratégias internacionais: 

 

Com a quebra do monopólio, houve uma redefinição da missão da Petrobras, 
assumindo, de forma mais explícita, a orientação estratégica empresarial de geração 
de valor para os acionistas e satisfação aos clientes. [...] tais mudanças na companhia 
brasileira estiveram motivadas por dois panos de fundo: um ligado à reestruturação 
institucional da indústria e outra de alinhamento às tendências de reposicionamento 
mercadológico da empresas globais, direcionadas para o fortalecimento e/ou 
ampliação de suas posições já estabelecidas. 

 

A criação da Diretoria Internacional foi o marco principal de uma nova fase de 

internacionalização da companhia, munida de argumentos econômicos racionais as quais 

serão mais adiante especificadas, ainda que houvesse uma conjugação com outros interesses 

do governo. A internacionalização da Petrobras era marcada pela acomodação da gestão de 

dimensões de estado e de mercado em estratégias internacionais específicas. As crises da 

globalização neoliberal e a ascensão das economias emergentes deram ao âmbito das 

estratégias internacionais da empresa um novo papel no que diz respeito à projeção 

geopolítica da Petrobras no exterior. Nas palavras do Executivo 4 (2013):  

 

Mais ou menos em 1999, 2000, falava-se aqui dentro que era importante 
internacionalizar, a empresa precisava disso, tanto pelo aspecto de abrir mercado, 
mas também porque se nós fizéssemos esse movimento ficaria mais fácil buscar 
recursos lá fora porque nós seríamos mais bem conhecidos, nessa linha... Então, para 
a Petrobras em si, independentemente do que foi a vontade do governo [...] era 
interessante. E, foi visto dessa forma aqui dentro que foi traduzido na forma de 
criação da diretoria para isso [...] [para termos] o avanço que a gente queria num 
período de tempo bem curto, quanto antes melhor. [...] A gente achava que criar a 
diretoria faria isso se expeditar. Parênteses. Eu não sei se era essa a real explicação 
para a criação da diretoria internacional ou se aí teve especificamente uma 
orientação de crescer [...] que acomodasse algum interesse político. [...] 
Independentemente disso, era vontade da empresa se internacionalizar. 

 

O Relatório Anual da empresa de 2001 (PETROBRAS, 2001, p. 12) apontava a 

internacionalização, naquele momento, como uma das metas prioritárias da empresa, 

juntamente com expansão, rentabilidade e produtividade. Há que se lembrar que, até antes de 
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começar o governo Lula, a diretoria financeira e de relações com investidores da Petrobras foi 

ocupada, primeiramente, por Ronnie Vaz Moreira (levado pelo presidente Reischtul) e por 

João Pinheiro Nogueira Batista (na curta gestão de Francisco Gros). Esses profissionais de 

mercado buscaram reformar a empresa sob o ponto de vista financeiro para viabilizar uma 

estratégia mais arrojada de assunção mais elevadas de responsabilidade pela Petrobras no 

mercado de energia. A busca por acesso aos mercados internacionais de capitais, reduzindo o 

custo de captação de recursos no exterior por meio da geração contínua de divisas em moeda 

forte, foi outro balizador da retomada das estratégias internacionais, conforme ressaltado pelo 

Executivo 4 (2013): 

 

Naquela hora, o que aparecia para nós, divulgado mesmo internamente, era de que 
precisávamos nos internacionalizar, buscar mais mercados, ser conhecida nos 
mercados de capitais, pela sua presença em termos de comercialização de produtos 
ou até refinando ou produzindo. Isso traria para nós uma facilidade quando nós 
fôssemos ao mercado de capitais buscar recursos que fatalmente nós precisaríamos 
para fazer qualquer plano de investimentos maior que nós tivéssemos. 
Independentemente do pré-sal [que nessa época não existia] a gente tinha programa 
de crescimento, então, isso requeriria recursos que o nosso caixa sozinho não iria 
suportar. Então, eu me lembro muito disso. [...] O Projet Finance, por exemplo, 
existiu porque era muito difícil para nós em alguns momentos pegar recursos que a 
gente precisava. E, daí, dentro dessa dificuldade que tinha de pegar recursos é que 
veio a história de internacionalização. [...] [Para conquistar o investment grade] com 
certeza [a internacionalização contribuiu] [...]. Eu não sei te aquilatar a dimensão, 
mas [...] com certeza [contribuiu]. Agora, por exemplo, te dizer agora de tudo o que 
concorreu e colaborou para isso, qual é o percentual que caberia à 
internacionalização, eu não sei dizer. Mas concorreu, com certeza. [...] Claro que, 
quando depois disso, nós fomos ao mercado e da forma como a gente estava 
facilitou buscar os recursos, facilitou demais. Mas, o mundo tinha mudado também. 
Porque lá atrás quando a gente buscou fazer essa internacionalização a gente estava 
saindo de um mundo contraído, cheio de problemas, que não tinha recursos para 
nada em lugar nenhum. Não tinha dinheiro para nada e, de repente, o mundo mudou, 
facilitou, tudo crescendo, se expandindo (EXECUTIVO 4, 2013). 

 

Dessa maneira, nos estudos de planejamento estratégico, retomados pela gestão de 

Philippe Reichstul, foram delineadas três linhas básicas de atuação e de posicionamento 

corporativo, conforme explicita Felipe (2010): i) consolidar a Petrobras como uma empresa de 

energia; ii) aprofundar a estratégia de verticalização e integração; iii) redefinir a estratégia de 

internacionalização, com atuação preferencial no Cone Sul e América Latina. 

Portanto, três grandes objetivos podem ser elencados como os principais que foram 

buscados com o novo impulso da internacionalização, motivadores que “empurraram” a 

Petrobras a dar esse passo com mais força no exterior, conforme foi explicitado pelo 

Executivo 5 (2013) ao destacar e desdobrar em detalhes três grandes objetivos: 
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i. Diminuição do custo de capital da Petrobras: a companhia ainda não tinha o selo de 

investment grade, portanto, pagava um prêmio alto pela emissão de títulos de dívida.  

 

[...] o nosso custo de capital era muito mais alto que o dos nossos competidores e 
isso inclusive foi um dos fatores que [...] impedia uma das estratégias que era 
comprar ativos no golfo do México. [...] O dono das reservas tinha um custo de 
capital mais baixo e, quando descontava aquelas mesmas reservas a um custo de 
capital mais baixo, ele via um valor nas reservas muito maior do que nós víamos. 
Então, nunca conseguíamos fechar uma compra (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

Em paralelo, como vinha de duas décadas (1980-1999) de atuação internacional 

tímida, a companhia concentrava praticamente a totalidade do seu fluxo de caixa operacional 

em atividades no Brasil e, nosso país, àquela época tampouco era considerado propriamente 

um porto seguro para investimentos. 

 

A Petrobras era uma empresa cujo fluxo de caixa [...] dela vinha de uma única 
moeda. E naquele momento, anos 90, final dos anos 90, a gente era penalizado por 
isso, tinha um custo de capital vinculado ao custo Brasil, a nossa geração de receita 
era numa única moeda, a gente estava concentrado no Brasil, 90 e tantos por cento 
do nosso fluxo de caixa (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

ii. Procurar petróleo em áreas com características geológicas similares àquelas que a 

Petrobras tinha mais expertise, tecnologia melhor desenvolvida, ou seja, águas profundas. 

 

Crescer lá fora, no oeste da África, Golfo do México, nos lugares que nós tínhamos, 
vamos dizer assim, alguma vantagem competitiva, águas profundas que era nossa 
experiência. Onde pode ter isso? Naquele momento se estabeleceu uma estratégia 
com três áreas de foco: oeste da África, Golfo do México e por questões geográficas, 
de língua, de proximidade, a América Latina. Aí era por outros motivos que não a 
questão das águas profundas (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

iii. Agregar valor ao petróleo pesado nacional, refinando-o lá fora em lugar de vendê-lo a 

terceiros que pagavam um preço baixo, em comparação ao referencial petróleo Brent. 

 

Nós temos petróleo pesado e temos um desconto muito grande do preço do petróleo 
pesado em relação ao preço do petróleo leve. Estamos vendendo o petróleo pesado 
muito barato. (...) Porque eu não levo esse petróleo, levo minha experiência que 
tenho aqui no refino de processar esse petróleo pesado, lá para fora e, com isso, eu 
vou agregar esse valor lá onde estou nesses mercados. Daí começou uma procura 
para encontrar refinaria, onde você pudesse fazer essa conversão, para levar petróleo 
pesado (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

A partir destes três objetivos econômicos mais relevantes (diminuir custo de capital, 

procurar áreas onde poderíamos aplicar nossa expertise e agregar valor ao petróleo nacional), 
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a entrada na distribuição foi uma conseqüência natural, em particular para reforçar o valor da 

marca e da imagem da companhia, conforme indicado pelo Executivo 5 (2013): 

 

Se eu for lá para fora, se eu estou indo para o upstream, se estou indo pensando no 
refino, vamos também para a rede de distribuição. Até porque uma das preocupações 
daquela época da Petrobras era uma preocupação de que E&P não reforça a marca, o 
nome da empresa. [...] Então, tem que entrar no downstream, tem que entrar no 
retail, tem que ter distribuição. Aí começamos a procurar onde teria [distribuição], 
óbvio que tentando alinhar estas coisas, tentando integrar para não ficar stand-alone. 

 

Em termos de distribuição internacional, a expansão da Petrobras foi facilitada pelo 

movimento que se apresentava de retirada de grandes companhias de petróleo deste segmento, 

ou seja, saída de empresas com a venda de seus ativos, particularmente aqui na América 

Latina As grandes crises da ordem neoliberal e a ascensão das economias emergentes são 

fatores de central importância, conforme explicado pelo Executivo 5 (2013): 

 

Paralelamente, também aconteceu um fenômeno importante. No início, nesse período, no começo 
dos anos 2000, as empresas de petróleo estavam começando a concentrar muito seus ativos em 
upstream, desfazendo-se de alguns ativos em downstream para poder aumentar seus investimentos 
em upstream. Porque, é um fenômeno que ocorre até hoje, as grandes majors da indústria passaram 
a ter as suas reservas de produção ou estabilizadas ou declinantes e, portanto, querendo buscar mais 
petróleo, explorar mais, ou comprar reservas, e para isso precisavam fazer caixa. Naquela época, se 
você pegar as estratégias das empresas, muitas delas diziam exatamente o seguinte, sou um player 
global de E&P e um player regional em downstream, em retail, onde eu tiver a logística, a escala, 
uma diferença competitiva. E aí foi o momento que as empresas começaram a vender, começou um 
movimento de venda das empresas na Europa, movimentos na América do Sul, América Latina, de 
vender ativos de retail que era a forma de gerar caixa para fazer os investimentos. [...] Foi quando 
apareceu a oportunidade lá no Paraguai, exatamente numa situação dessas, de ativos, vendendo 
para poder fazer caixa (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

Segundo Felipe (2010) a estratégia de internacionalização, desenhada e posta em 

prática no final dos anos 90 e na década seguinte, tem e teve um objetivo empresarial claro, 

similar ao de outras grandes corporações petrolíferas mundiais do Norte global, inclusive 

como contrapartida à abertura do setor no Brasil impulsionada pela globalização neoliberal. 

Entretanto, o autor ressalta que, além dessas questões, a estratégia fez “[...] parte de um plano 

geopolítico do governo brasileiro direcionado para o aumento de sua influência na região, 

mostrando ao mundo um novo modelo de economia e de gestão governamental e 

empresarial”. A importância do âmbito de relações internacionais e das correspondentes 

dimensões de não-mercado, que costumam ser ignoradas ou representadas de forma 

equivocada pela literatura de gestão estratégica, foi confirmado pelo Executivo 4 (2013): “[...] 

lá atrás, quando realmente a empresa fez um movimento de se internacionalizar, claro que 

veio com o aval do governo, não foi de outra forma” e corroborado pelo Executivo 5, que 
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explica mais amplamente: 

 

Então esse movimento [de internacionalização] começou [...] tendo a influência de 
governo pela abertura do setor, mas depois, [...] já no governo do presidente Lula, 
teve também outra visão onde se reforçou isso aí. Que era uma visão de que a 
Petrobras e o Brasil começavam a se agigantar aos olhos do mundo, despontando, 
aparecendo [...] E aí, teve sim uma força maior de política de governo, para 
empurrar a Petrobras para procurar parcerias na África, [e em outros lugares] [...], 
então teve aí uma ação positiva [...] [do governo]. Eu lembro um evento, acho que 
foi no estaleiro Mauá, no qual eu estava e o presidente Lula disse assim: ‘todo lugar 
que eu vou o pessoal quer casar com a Petrobras. A Petrobras é uma noiva bonita, 
cobiçada por todo o mundo, vocês não sabem como vocês são cobiçados, [...] vocês 
precisam ser muito mais ousados’. Empurrando a Petrobras, o presidente da 
República fazendo esse discurso, precisamos crescer e se movimentar nessa direção. 
[...] Em todo o lugar que ele ia ele passou a chamar a Petrobras. O Itamaraty passou 
também a apoiar mais atentamente e chamar a Petrobras para participar dos 
negócios. E à medida que a Petrobras foi crescendo, o país foi crescendo também, 
isso passou a ser uma coisa quase que natural [...]. Eu vejo que sim [...] a gente se 
movimentou para fora por alguns motivos e, depois, foi empurrado para fora 
também, porque era bom para o país, era bom para as parcerias do país, era bom 
para os relacionamentos internacionais, e era bom para a Petrobras, ter a 
oportunidade de fazer investimentos, de investir em outros lugares [...]. O governo 
termina de uma forma ou de outra, tendo influência de uma forma direta ou indireta, 
[...] no processo de internacionalização (EXECUTIVO 5, 2013).  

 

Portanto, esse projeto de “gestão”, que reforça os argumentos de Guedes e Faria 

(2010) no que diz respeito à vinculação entre os âmbitos de relações internacionais e gestão 

(estratégica) internacional, começou no governo FHC, continuou nos governos Lula e segue 

presente no governo Dilma, em cada caso com vieses específicos no que diz respeito às 

dimensões de mercado e não-mercado e das lógicas de capitalismo de estado e capitalismo de 

mercado em economias emergentes. Quando perguntado se estava no âmbito das estratégias 

internacionais da empresa a representação de um novo modelo econômico brasileiro, mais 

especificamente um novo momento político-desenvolvimenta, a resposta foi afirmativa: 

“Estava sim” (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

 

4.2.3 Consolidação Regional e Liderança na América Latina 

 

 

Adicionalmente à procura por reserva de petróleo, na década de 2000, a Petrobras 

começou a buscar mercados para exportações de petróleo e derivados, motivação essa 

classificada pela literatura de estudos de desenvolvimento como “market-seeking” 

(CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008). Àquela época, a empresa contava com excedentes de 
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algumas correntes de derivados e de alguns tipos de petróleo que não eram os melhores para o 

parque de refino da empresa, tendo ela que importar óleos mais leves para misturar com o 

óleo nacional mais pesado. Por esta razão sobrava para exportação petróleo mais pesado.  

 

O fim do monopólio e a abertura do mercado em 1997, no contexto de disseminação 

da globalização neoliberal, marcaram uma nova fase nos planos da empresa, a qual 

vislumbrou que o crescimento integrado por meio de estratégias internacionais era a única 

forma de contrabalançar potenciais perdas no mercado doméstico para novos entrantes. O 

fortalecimento da posição competitiva e geopolítica da organização sob uma perspectiva 

regional tornou-se uma prioridade. No Relatório da Administração do fechamento do 

exercício 2001, a Petrobras indicava que em relação ao posicionamento estratégico de 

Expandir atuação internacional, as estratégias apontavam a América Latina como uma das 

áreas foco, a saber: concentrar esforços de E&P prioritariamente na América Latina, Golfo do 

México e Oeste da África; atuar em refino, marketing e distribuição, de forma a integrar 

mercados da América do Sul; posicionar-se como um dos principais atores no mercado de gás 

natural do Cone Sul; garantir capacidade de refino nos Estados Unidos e Caribe. 

 

Com um viés regionalista, conforme sugerido pela literatura de RI (HURRELL, 2007), 

como uma das condições e conseqüências da globalização neoliberal, na esteira da lógica 

social-democrata de integração da infra-estrutura energética regional, o planejamento 

estratégico da companhia explicitava, até começos de 2003, o objetivo de tornar-se uma 

empresa integrada na cadeia do negócio de petróleo e na logística, com liderança na América 

do Sul. Em paralelo à ascensão das economias emergentes no contexto internacional, a 

companhia reconstruiu sua estratégia de internacionalização, promovendo maior integração ao 

longo da cadeia e elevando suas pretensões nos segmentos de refino e distribuição, ou seja, 

não mais apenas com foco exclusivo no segmento de E&P, conforme historicamente fora. Nas 

palavras do Executivo 3 (2012): “[...] o que difere do foco exclusivo do E&P é aqui na 

América do Sul”.  

 

A Petrobras participou e ganhou o leilão de privatização de duas refinarias na Bolívia, 

em 2000. Em seguida, também participou e ganhou em leilão o direito de atuar no segmento 

de distribuição de derivados, por meio da concessão de explorar cerca de 21% do mercado de 

distribuição no mesmo país. Em julho de 2001 começou a operar a Empresa Boliviana de 

Distribución (EBD), subsidiária da Empresa Boliviana de Refinación (EBR) que meses antes 
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tinha iniciado operações das duas refinarias adquiridas no ano anterior (Cochabamba e Santa 

Cruz de la Sierra), ambas pertencentes ao grupo de empresas da Petrobras Bolívia (PEB). 

Conforme afirmou o Executivo 3 (2012), um passo seguinte, entrar na Argentina, seria 

um movimento natural: “a Argentina seria quase que uma conseqüência lógica, pois é o 

principal país da América do Sul depois do Brasil”. Em dezembro de 2001, no auge da crise 

econômica argentina provocada pela paridade peso-dólar e dois dias antes da queda do 

Presidente Fernando De La Rua33, a Petrobras conclui a troca de ativos com a espanhola 

Repsol e se torna proprietária da empresa Eg3 S.A., possuidora de uma refinaria na cidade de 

Bahia Blanca e de 690 EESS (SILVA, et al., 2006). Em 22 de julho de 2002, ainda na gestão 

presidencial de FHC, de maneira rápida e ousada, fechou a aquisição do controle acionário da 

maior empresa privada argentina do setor de energia, Perez Companc. Esta aquisição 

envolveu campos de petróleo, uma refinaria na cidade de San Lorenzo e uma rede com cerca 

de 100 estações de serviços (EESS). Este movimento34, associado à compra da Petrolera Santa 

Fé, também em solo argentino em 24 de outubro do mesmo ano, representou um importante 

elemento da estratégia regional, numa operação cujo valor superava a cifra do bilhão de 

dólares. A respeito desta aquisição o Executivo 3 (2012) afirmou:  

 

Já no final do governo Fernando Henrique e [...], a Petrobras adquire ‘na bacia das 
almas’, a Argentina numa crise violentíssima, a gente adquire a PECOM, a Perez 
Companc, e aí sim passa a ser a segunda companhia de energia na Argentina, daí 
passamos a ter uma presença fortíssima, que reduziu muito nos últimos anos, mas 
naquela época passamos a ter uma presença fortíssima na Argentina. 

 

Como conseqüências destas aquisições na Argentina, durante o primeiro ano de gestão 

da Petrobras dos ativos recentemente comprados, uma decisão importante teve de ser tomada 

em relação a que marca utilizar na rede de EESS. Segundo Silva et al. (2006) várias 

alternativas foram consideradas: a) Petrobras, b) Eg3, c) Petrobras-Eg3, ou d) uma nova 

marca. Conforme tais autores (SILVA et al., 2006, p. 8), prevaleceu a determinação 

corporativa: “En cuanto a la alternativa de cambiar a Petrobras, Cosenza consideraba que la 

cúpula de la corporación en Brasil proponía utilizar esta marca con el interés de 

internacionarlizarla”.  

                                                           
33 Na opinião do autor dessa dissertação, é, no mínimo, interessante que a Petrobras tenha concluído a troca de 
ativos com a Repsol dois dias antes da renúncia do Presidente Fernando De La Rua. Difícil imaginar que não 
tenha havido informações diplomáticas e motivações (geo)políticas na tomada dessa decisão diante de cenário 
social, político e econômico tão conturbado vivido pela Argentina naquele período.  
34 Ambas as aquisições estão registradas no Relatório da Administração do exercício 2002 da PETROBRAS 
(2001), armazenados na Comissão de Valores Mobiliários, seção Demonstrativos Financeiros Padronizados. 
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Em dezembro de 2004, Petrobras anuncia a entrada no Uruguai, que se daria por meio 

da compra do controle acionário (55%) da empresa Conecta S.A., detentora da concessão 

pública para distribuição de gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás manufaturado. 

A respeito desta aquisição, o Executivo 3 (2012) explicou que “havia também um 

questionamento do pouco impacto econômico. Lembro-me quando eu comprei a empresa de 

gás no Uruguai, eu escutei ‘mas isso é o valor de um restaurante’, pouca materialidade, sim, 

mas era dentro de uma ótica Uruguai”, [de um país com essas dimensões].  

 

Em dezembro de 2005 foi anunciada a compra dos ativos da Shell no segmento de 

distribuição de derivados - incluindo estações de serviços, grandes clientes, lubrificantes, 

GLP, aeroportos - na Colômbia, no Paraguai e no Uruguai. Esse foi um importante passo para 

consolidar a estratégia internacional focada na região da América do Sul, por meio da da 

aquisição de ativos qualificados e bem posicionados de uma major oil company (i.e., Shell). 

Segundo a Petrobras, a conclusão da operação de compra dos ativos da Shell estava em linha 

com os objetivos estabelecidos no seu planejamento estratégico de se consolidar como uma 

empresa integrada de energia, com forte presença internacional e líder na América Latina.35 A 

respeito disso, Executivo 3 (2012) comentou que esta movimentação estratégica da 

companhia envolvia baixa necessidade de recursos e alta visibilidade, especialmente por meio 

do segmento distribuição:  

 

Na Bolívia a gente expandiu, além do gás, [...] as refinarias e criamos a rede de 
distribuição [...] e o Paraguai entra nessa, [...] entrou dentro dessa ótica, o Uruguai 
também, que eram atividades de pequeno impacto econômico, de pequeno 
investimento, demanda um pequeno investimento. Quer dizer a distribuição, aqui no 
Brasil também, [...] os investimentos da distribuição, da BR, são incomparavelmente 
menores do que os da Petrobras. É 1,6% de todo o CAPEX da corporação... Pois é, 
no Paraguai o nosso investimento é muito pequeno, no Uruguai é muito pequeno, no 
Chile é muito pequeno [...]. 

 

Em 2006 foi anunciada a compra da refinaria que a ExxonMobil detinha na ilha 

japonesa de Okinawa. Outro passo significativo foi dado em 2007 por meio da aquisição de 

50% da refinaria da empresa Astra Oil, localizada nos Estados Unidos, no Texas, na cidade de 

Pasadena. Muito embora tais aquisições tenham sido eventos relevantes no âmbito das 

estratégias internacionais focada em refino e em dois importantes mercados mundiais, ambos 

                                                           
35 Em Comunicado ao Mercado, a Petrobras informou que a operação de compra dos ativos nos três países 
totalizava um valor aproximado de US$ 140 milhões (BARBASSA, 2005).   
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estão envoltos de controvérsias, seja pelo alcance geográfico e correspondente perda de 

sinergia, seja pela natureza da negociação (PETROBRAS põe..., 2012; NOVA..., 2013). 

Neste sentido, a estratégia internacional regional é um contraponto. Por último, em 

agosto de 2008, a Petrobras anuncia a compra dos ativos de distribuição que a ExxonMobil 

detinha no Chile. A experiência acumulada pela Petrobras no segmento de distribuição no 

Brasil tem sido replicada com relativo sucesso nos cinco países onde ela atua no mercado sul-

americano (Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai), muito embora em condições 

específicas e com resultados não uniformes. A Revista Carta Capital (AS EMPRESAS..., 

2012, p. 64-65) ressalta que algumas dessas boas práticas, essa expertise acumulada no Brasil, 

mostram-se úteis quando exportadas para os países vizinhos:  

 

a) estratégia de revitalização e padronização regional de nomes, imagens e embalagens 

da linha de lubrificantes Lubrax, produzida na Argentina, no Chile e na Colômbia (neste país, 

por questões legais se adotou a marca Lubricantes Petrobras). As subsidiárias que atuam nos 

mercados do Paraguai e do Uruguai, onde não há fábricas próprias de lubrificantes, agora têm 

flexibilidade para importações de três diferentes fontes: Brasil, Argentina e Chile [muito 

embora a Argentina seja a melhor opção logística por conta de sua proximidade, ela restringe 

em termos tributários a possibilidade destas exportações]; 

b) programa de incentivos chamado Desafio Petrobras, que premia os melhores 

revendedores, frentistas e promotores de lojas de conveniência da rede de estações de serviços 

da Petrobras na América do Sul; 

c) conceito de lojas de conveniências BR Mania, marca utilizada no Brasil, foi 

implementada nos cinco países sob a marca Spacio 1, melhorando a imagem da companhia e 

incrementando as vendas de combustíveis e as receitas dos postos de serviços e da 

distribuidora, através dos royalties de franquias; 

d) operação de abastecimento de aeronaves em aeroportos do Chile, do Paraguai, do 

Uruguai. 

 

Durante o período 1999-2006, a liderança na América Latina estava claramente 

expressa na Visão da companhia (2010/2015), apresentada nos seus Relatórios Anuais. Com 

pequenas diferenças, a Visão assim era definida: “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” (FELIPE, 2010; PETROBRAS, 2005, 

2006) Esse objetivo de integração e de liderança na América Latina vinha ao encontro das 
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pretensões geopolíticas do Brasil na região e teve influência marcante nas estratégias 

internacionais da organização no âmbito da distribuição.  

O Executivo 4, por outro lado, ressalta que alguns projetos de internacionalização, 

com vieses mais políticos, podem ter pecado pela pouca aderência aos objetivos de negócio da 

companhia, citando o exemplo da aproximação com a Venezuela. Ele se refere a um 

framework seguido pela empresa em suas estratégias internacionais que se baseia em lógicas 

robustas que acomodem as dimensões de economia e de política, e de mercado e de não-

mercado. Esse framework vai um pouco além das premissas do framework anterior, 

caracterizado pela dependência do internacional ao nacional. A ascensão das economias 

emergentes no contexto da globalização neoliberal e suas crises permitiu a construção desse 

novo framework e no fortalecimento da Petrobras como empresa híbrida para introduzir 

dimensões contemporâneas de capitalismo de estado em suas estratégias internacionais: 

 

Mais recentemente, não lá atrás quando a gente começou a se internacionalizar, mas 
já que a gente está internacionalizando, internacionalizado está, vamos para aquela 
oportunidade ali. Aí então veio a vertente política total e puramente, porque se fosse 
por razão empresarial, por exemplo, Venezuela, não teria porque fazer a menor 
aproximação. Não tem aderência, na minha visão, até onde eu pude participar, por 
um ano mais ou menos eu fiquei responsável com a interface que a Petrobras fazia 
com a Venezuela. [...] Tinha, assim, uns 12 ou 14 itens [na pauta da agenda] [...] e 
você procurava, espremia e perguntava por que esse item estava aqui, porque esse 
item entrou. Era uma percepção minha, sim, pessoal, mas tinham outros colegas que, 
à época, participavam dessa análise e que também tinham percepção igual. Outros, 
não. Outros [...] [diziam] assim: ‘Ah, a Petrobras faz qualquer coisa, então vamos lá 
ver e fazer.’ Nessa hora eu vejo a mão do estado assim, grande, cheia e pesada 
(EXECUTIVO 4, 2013). 

 

Registra-se, portanto, que a relação político-empresarial da Petrobras não é livre de 

tensões, internas e externas à própria empresa. O Executivo 4 (2013), por exemplo, questiona 

algumas matérias  políticas mais polêmicas, “[...] aquela história assim, da improvisação, do 

que é político, do que dentro do palanque político é bom dizer, do que dentro de um encontro 

regional, de MERCOSUL, eu quero aparecer na imprensa”, e um caráter talvez ‘populista’ do 

discurso da integração: “quem na América Latina ou em qualquer outra região do mundo, 

como cidadão, não pode querer ou gostar ou simpatizar com a idéia de uma integração? Todo 

mundo sai ganhando”. Por sua vez, de acordo com um framework contemporâneo que 

promove a articulação de dimensões que desafia as literaturas de gestão estratégica e de 

marketing, o entrevistado vê lógica quando a dimensão econômica da integração regional dos 

ativos da companhia é explorada pelas estratégias internacionais informadas por (geo)política 

na América do Sul:  
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[...] integração logística dos nossos ativos, dos ativos da Petrobras, daí sim, mas isso 
é uma coisa, qualquer empresa que tenha ramificações em diversos países, que tenha 
presença em países vizinhos, é natural pensar isso. [...] Claro, tem que fazer. Isso é 
uma coisa, de quem já tem ativos, como é que eu junto essas coisas para fazer mais 
sentido (EXECUTIVO 4, 2013). 

 

Ao mesmo tempo em que a companhia adentrava em vários países, estudando e 

aproveitando oportunidades, construindo parcerias, abrindo escritórios, adquirindo ativos e 

empresas, atendendo uma orientação superior, tal movimento foi e é ainda alvo de algumas 

críticas pelo caráter desenfreado como o qual pode ter sido conduzido. Tal consideração foi 

exposta pelo Executivo 4 (2013) da seguinte forma: 

 

Pessoalmente, questiono algumas entradas nossas em alguns países porque acho que 
não foi feito um trabalho prévio de fazer uma análise do tipo ali é bom entrar, por 
isso, por isso, por isso. Foi muito no feeling de alguns poucos que [...], sem querer 
criticar, não sei se tinham o preparo para isso. Acho que o preparo é você fazer um 
estudo, mínimo que seja, para dizer: olha, por isso, por isso e por isso, fundamenta-
se a entrada nesse ou naquele país, para fazer isso ou aquilo. [...] Então por esse tipo 
de coisa, a gente se internacionalizou? A gente se internacionalizou. Não acho que 
os movimentos que a gente tenha feito, pelo menos aqueles que eu tenho um pouco 
mais de conhecimento, tenham sido feitos de uma maneira planejada como 
deveriam. Bem ou mal, acho que o resultado disso, ficamos com isso lá fora, 
ficamos. Mas acho que a gente poderia ter conseguido isso sem ter gasto tanto 
quanto a gente gastou para ter isso. [...] Então, nesse momento em que o mundo 
expande e que tem mais possibilidades, nós aproveitamos algumas delas. O meu 
questionamento é a forma com a qual nós aproveitamos. Talvez a gente pudesse ter 
tido um resultado bem melhor se tivéssemos conduzido os nossos trabalhos de outra 
forma (EXECUTIVO 4, 2013). 

 

Essas tensões ocorrem inclusive com relação à natureza híbrida da companhia quando 

alguns profissionais defendem mais os aspectos empresariais da empresa, apesar de não 

desconsiderar seu viés político e, ao mesmo tempo, questionar o correto uso da empresa por 

parte do seu acionista controlador, tal como coloca o Executivo 4 (2013): 

 

Eu tenho a maior dificuldade de responder como governo [...]. Nunca me vi como 
governo [...]. Até para você entender essa dificuldade, eu tenho ojeriza do 
empréstimo de pessoas da Petrobras para o governo. Eu acho que isso é um conflito, 
isso é um incesto, acho que isso não tem que existir. Porque apesar de sermos 
metade [do governo] [...] não somos integralmente [dele]. Então, é muito difícil você 
se manter no equilíbrio que precisa essa posição, afinal de contas eu tenho que olhar 
para o interesse do acionista controlador, que é o governo, e os interesses do 
acionista, que é o acionista privado que pôs o dinheiro dele aqui para render 
dividendos e para ver a ação dele crescer de valor e ele um dia ir lá e querer vender. 
É muito difícil para mim, na minha visão, a atuação de um gestor, de um técnico, 
sobretudo de um gestor. Então, eu não sei te responder o que é bom ou não é para o 
governo nesse aspecto não. Eu sei que o governo tem um excelente instrumento na 
mão que é a Petrobras. Isso eu não tenho dúvidas: é um excelente instrumento. 
Agora, eu tenho muita dúvida da forma como o governo usa esse instrumento. 
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Com base nesses resultados, é correto argumentar que a dimensão econômica da 

gestão estratégica e seus correspondentes discursos, assim como é usual em grandes 

corporações do Norte global apesar de não ser admitido publicamente, têm sido mobilizados 

de forma crescente pela empresa e seus executivos para legitimar estratégias de foco 

(geo)político. Mais especificamente, esses resultados parecem confirmar que o âmbito da 

gestão na Petrobras está fortemente vinculado a projetos desenvolvimentistas de Estado.  

 

Os resultados sugerem que o governo federal também se beneficia desse “framework” 

estratégico que vem sendo desenvolvido pela Petrobras ao longo de sua existência, 

particularmente no contexto da globalização neoliberal. As grandes descobertas do pré-sal 

começaram a ser divulgadas entre os anos 2006 e 2007, porém, mesmo antes disso, as 

estratégias corporativas internacionais já estavam engajadas num projeto político maior do 

governo. Em entrevista concedida à jornalista Denise Marin (2006), o então Diretor da Área 

Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou: “A Petrobras não atua mais no exterior 

com o objetivo do abastecimento do mercado brasileiro desde 2003. A meta agora é investir 

na busca de rentabilidade, sem filantropia e com base em contratos”. Nessa mesma 

reportagem, Denise Gregory, então diretora-executiva do Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI), afirmou que a Petrobras soube acompanhar a ênfase da política 

externa à integração sul-americana, a partir de sua atuação no Cone Sul, e também responder 

à motivação do governo à internacionalização das companhias brasileiras.  

 

A jornalista Marin (2006) afirma que a Petrobras conseguiu rapidamente instalar-se 

em quase todos os países sul-americanos “seguindo a orientação do Planalto de estreitar 

relações com a vizinhança”. Marin (2006) ressalta que a Petrobras acompanhou o Presidente 

Lula, em quase todos os seus percursos internacionais, especialmente quando envolviam 

missões empresariais e rodadas de negócios e interesses. A reportagem começa com uma 

observação importante a respeito da vinculação dual da ascensão das economias emergentes 

em termos econômicos e geopolíticos ao âmbito de estratégia internacional da Petrobras (e 

também do BNDES, dentre outras organizações híbridas). O âmbito das estratégias 

internacionais da Petrobras tanto são favorecidos quanto favorecem o âmbito de relações 

internacionais do Brasil como economia emergente no contexto da globalização neoliberal: 
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O governo Luiz Inácio Lula da Silva maturou, nesses três anos, uma inédita sinergia 
entre a Petrobras e a política externa ditada pelo Palácio do Planalto e pelo 
Itamaraty. No rastro das iniciativas terceiro-mundistas da administração, a Petrobras 
ampliou negócios e buscou oportunidades em 13 países. E alavancou a cooperação e 
os investimentos em países de especial interesse da diplomacia. Tanto quanto o 
BNDES, a Petrobras tornou-se claro instrumento da ação do país no plano 
internacional (MARIN, 2006). 

 

Marin (2006) afirma, tal qual comentado pelo Executivo 5, que Lula declarou ter 

encontrado em 2003 uma estatal gigantesca, porém ainda tímida no campo internacional. A 

ordem presidencial teria sido clara e seguida à risca: “ousar, sair à caça de negócios, mas com 

cuidado de não rasgar dinheiro”. Nesta época já haviam acontecido aquisições da Petrobras de 

ativos no exterior nos segmentos de refino e distribuição. Embora ainda prevalecesse a 

estratégia da companhia focada na busca de reservas e de produção de petróleo, é importante 

notar a ascensão do segmento de distribuição. Conforme ressaltado pelo Executivo 3 (2012): 

“a vocação da área internacional sempre foi mais a atividade de exploração e produção, à 

exceção feita aqui na América Latina, América do Sul”. 

 

O Executivo 5 (2013) foi perguntado se a expansão internacional da Petrobras na 

América do Sul foi dirigida pelo governo, cumprindo o papel de líder regional, porque essa 

região é onde o Brasil tem que assumir um papel de liderança geopolítica e estar com uma 

presença econômica forte. Quando perguntado se houve esse “casamento” entre interesses 

econômicos e geopolíticos, o entrevistado afirmou: “Acho que teve”. Ele argumentou que este 

era o contexto (i.e, o framework), no que diz respeito às orientações do presidente Lula em 

relação ao papel do Brasil na América do Sul.  

 

Os resultados mostram que a Petrobras passou a ser um instrumento mais 

intensamente utilizado pelo governo brasileiro nas suas estratégias geopolíticas, em aliança 

com o Ministério das Relações Exteriores, conjugando interesses empresariais da companhia 

com aqueles da diplomacia do seu acionista controlador e da própria organização. Este quadro 

desafia as literaturas de gestão estratégica e marketing e ilustra a importância de reconstrução 

teórica do âmbito de gestão (estratégica) internacional a partir da América Latina por meio do 

reconhecimento de questões de relações internacionais (GUEDES; FARIA, 2010) e de 

questões de geopolítica do conhecimento (WANDERLEY; FARIA, 2012). Mais 

especificamente, este quadro sugere a necessidade de vinculação da área de gestão estratégica 

aos desenvolvimentos teóricos focados em capitalismo de estado desenvolvidos na América 

Latina (SANTOS, 2011).  
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Em paralelo aos interesses econômicos e geopolíticos de expansão na América do Sul, 

o Executivo 5 afirmou metaforicamente que “primeiros vôos, primeiras aventuras, você dá 

perto do ninho. Então obviamente tem esse fator geográfico, regional que muito ajuda: 

facilidade de comunicação de idiomas, cultura, tudo isso ajuda”, evidenciando uma 

convergência estratégica com o conceito de regionalismo em RI (HURRELL, 2007) , ao invés 

do conceito de “regionalismo” em gestão estratégica – informado por questões economicistas 

que sugerem estratégias de regionalização como resultado de limitações típicas de 

companhias de países periféricos (PENG, 2009).  

 

Este foco regional é mais apreciado pela mídia do que pela literatura acadêmica de 

gestão estratégica no Brasil. A Revista Carta Capital (AS EMPRESAS..., 2012) ressalta que a 

América Latina constitui importante base para a atuação da Petrobras no exterior por questões 

que envolvem geopolítica, história e proximidade geográfica combinada com acesso a 

mercados.   

 

Segundo a literatura de RI (HURRELL, 2007), o regionalismo toma para muitos 

analistas um foco mais específico de ferramenta de política econômica, seja reproduzindo 

formas dominantes neo-liberais de governança econômica no nível regional, seja servindo 

como uma forma de resistência à globalização e uma plataforma onde prática e normas 

alternativas podem ser desenvolvidas (tal como no recente ressurgimento do regionalismo 

veementemente anti-liberalizante na América do Sul). Este segundo caso parece informar 

estratégias internacionais mobilizadas pelo Brasil nos últimos 10 anos, em especial por suas 

organizações híbridas. Estratégias internacionais de outras economias emergentes, vinculadas 

a diferentes tipos de capitalismo de Estado, parecem seguir este padrão no contexto da 

globalização neoliberal e suas seguidas crises. 

 

Observando a convergência de interesses políticos e empresariais na Petrobras, Felipe 

(2010) comenta que a empresa, na sua atuação no MERCOSUL e nos países da América 

Latina, começa a figurar como um agente a serviço dos interesses nacionais, principalmente 

do governo brasileiro, sob uma perspectiva de integração que desafia outras teorizações 

influentes de RI que ainda representam o Brasil como “imperialista” na região sob uma 

perspectiva específica de geopolítica, particularmente na atuação brasileira junto à Bacia do 

Prata e à obsoleta rivalidade Brasil-Argentina (MIYAMOTO, 1999). Segundo este autor, a 
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área de RI normalmente percorre os mesmos caminhos seguidos pelo desenvolvimento do 

país, primeiramente estudando as relações bilaterais e regionais com os estados vizinhos, 

dentro da atuação do país no nível continental e, somente há pouco tempo, a área tem dado 

mais atenção a aspectos econômicos e de gestão, privilegiando aqueles históricos e políticos. 

 

Hurrell (2007) sugere que o regionalismo pode ser visto como uma resposta a crises ou 

falências econômicas específicas, bem como para dividir percepções regionais de necessidade 

do vizinho como parceiro em um mundo cada vez mais ameaçador, em termos (geo)políticos 

e econômicos, especialmente devido à ascensão dos EUA como novo império no contexto da 

globalização neoliberal e suas seguidas crises. O autor exemplifica com o observado 

imperativo político de tentativas constantes de ‘relançar’ o MERCOSUL como projeto 

político. Por sua vez o Executivo 3 (2012) explicita esta estratégia comungada pelo governo e 

pela Petrobras, ao afirmar: 

 

Quando eu chego, em março de 2003, com o governo novo e com uma orientação, 
[...] isso tudo não seria possível sem a orientação do governo, do presidente Lula, 
que tinha essa visão de internacionalização e, particularmente, de integração da 
América Latina. Então, quando eu cheguei [a companhia] tinha [presença em] 6 ou 8 
países [sic] e, então a gente expande e,  quando eu saí [em 2008] tinha [presença em] 
26 países, mas porquê? Porque havia uma [orientação], então a gente marcou 
presença, eu consegui que a Petrobras tivesse presença em todos os países da 
América do Sul. [...] Obedecendo a essa lógica [...], o Lula ficou muito satisfeito 
quando a gente completou [presença em todos os países da América do Sul], o 
presidente, dentro da ótica dele, nós passamos a ter presença [...] como havia essa 
imagem, o Brasil passou a ser visto até pela questão de identidade política, não 
como uma potência imperialista ou coisa assim. 

 

Esta organização híbrida, parcialmente governada pelo estado brasileiro, ao ter 

crescente presença no exterior, ao levar para fora a bandeira Petrobras, sua imagem verde-

amarela-azul-e-branco36, inequivocamente representa o Brasil como país, como economia 

emergente e também como modelo político-econômico de desenvolvimento de nação que 

representa uma das alternativas ao modelo de convergência proposto pela globalização 

neoliberal. Por sua vez, o tamanho da empresa representa a dimensão do país, levando 

consigo as percepções que o Brasil passa às demais nações vizinhas, sejam tais percepções 

positivas ou negativas e informadas por teorias específicas de RI ou de geopolítica que 

atendem a interesses de elites e aos fundamentos da uni-multipolaridade proposta por 

Huntington (1999). Esta última se configura na visão de Brasil Império, em alusão não 

                                                           
36 Verde-amarelo-azul-e-branco são as cores que predominam nas testeiras das EESS Petrobras no exterior, não 
por coincidência são as mesmas que estampam a bandeira do Brasil. 
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somente ao período imperial brasileiro de 1822-1889 como também ao período de ditaduras 

militares na América Latina, e ainda é presente no imaginário regional, tal como explicitado 

pelo Executivo 5 (2013):  

Em muitos desses lugares que a gente chega tem exatamente essa preocupação, 
exatamente por ser grande, de não acontecer o que acontecia aqui no Brasil, porque 
muita gente dizia, quando ali estavam a Esso, a Shell, que essas multinacionais 
vieram aqui explorar. Nesses países nós éramos as multinacionais que iam lá para 
‘explorar’, então é uma dualidade. Você quer estar junto, você quer dar ajuda, mas 
também você tem que ter muito cuidado para não romper essa barreira de 
relacionamento, e não ser visto como aquele que está indo lá, para levar as riquezas 
do país, tem essa dupla face. Tem lugares que ainda vêem o Brasil como 
“império”37, em alguns lugares para eles nós somos um império: tamanho, porte, 
recursos da Petrobras, do Brasil, termina sendo isso. Então, esse crescimento, [...] 
toda relação desequilibrada traz um pouco esse cuidado, esse desafio. Eu acho até 
que a Petrobras foi muito cuidadosa nisso ao longo do tempo, humilde nos 
relacionamentos, mas essa fronteira é delicada (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

Felipe (2010) afirma que a Petrobras, ao atender diretamente a algumas demandas do 

governo, alinhou-se ao discurso do seu controlador, sendo que isso lhe abriu novas frentes de 

legitimação de suas demandas junto ao poder público. Esse quadro ajuda a explicar a 

importância da dimensão econômica das estratégias internacionais regionais e dos discursos 

de gestão estratégica para processos de constituição e de legitimação das estratégias 

internacionais da Petrobras, como empresa híbrida e vinculada a um tipo de capitalismo de 

estado, no contexto da globalização neoliberal. Esses traços são importantes na consolidação 

de trajetória da empresa após o processo de desregulamentação do setor iniciado em 1997. 

Esse quadro evidencia a superposição das dimensões de mercado e de não-mercado (e de RI e 

de gestão econômica) na gestão das estratégias internacionais da organização, bem como 

sugere a vinculação desse tipo de gestão a um contexto mais amplo de hibridização que se 

vincula a interfaces entre capitalismo de mercado e capitalismo de estado que são ignorados 

ou depreciados pelas literaturas de gestão estratégica e de marketing. 

 

Nesta superposição de dimensões estado-mercado, muitas vezes há também 

superposições de mandos hierárquicos, pois não só a autoridade maior da República tem 

vários canais para fazer chegar suas instruções aos dirigentes ou gestores da Petrobras: 

ministro das minas e energia, ministro da fazenda, presidente da Petrobras, etc., como 

também, por vezes o diálogo é direto, sem filtros, e instruções e orientações são passadas, 

conforme manifestou o Executivo 3 (2012):  

 

                                                           
37 Comentário em itálico feito pelo autor da dissertação durante a entrevista. 
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Eu nunca recebi uma instrução direta, já conversei diversas vezes com o [presidente] 
Lula, ele me apoiava muito, a única instrução que eu recebi, específica dele, foi que 
nós tínhamos que manter, que criar e aumentar nosso escritório em Cuba. [...] Foram 
duas ocasiões em que ele se manifestou diretamente: Cuba e o Irã. E no Irã, havia 
muita resistência interna da Petrobras, a diretoria mais antiga achava um absurdo 
entrar no Irã. [...] Foi quando a gente comprou os blocos no Irã, mas numa linha de 
exploração e produção. 

 

Corroborando esse forte entrelaçamento entre os interesses do acionista controlador e 

os de uma empresa híbrida, a respeito da relação inequívoca entre gestão internacional e 

relações internacionais, e a Petrobras com orientação clara nesse sentido, Felipe (2010, p. 

174-175) coloca que: 

 

A tarefa passou a ser encarada pela diplomacia brasileira como um instrumento 
chave para a integração energética sul-americana, além de aumentar a influência 
política brasileira na região. Nesse sentido, a Petrobras tanto se tornou um ator 
político como também acabou por se constituir num ator-chave para a cogitada 
integração energética sul-americana [...] Isso ficou mais claro nos dois governos 
Lula (2003-2010) que tem ressaltado os esforços para a consolidação – 
principalmente na América do Sul – de um espaço regional capaz de desenvolver as 
potencialidades e se fortalecer num ambiente mundial marcado pela distribuição 
multipolar dos poderes (FELIPE, 2010, p. 174-175). 

 

Essa observação da ‘distribuição multipolar dos poderes’ está alinhada com a divisão 

de poder político internacional temida por Huntington (1999), de um mundo híbrido que 

exigiria dos EUA a construção de um sistema ‘uni-multipolar’, composto por uma 

superpotência e várias potências regionais (majors). Segundo Huntington, e diferentemente 

dos fundamentos das literaturas de gestão estratégica e de marketing, não faz sentido que 

estratégias internacionais de corporações poderosas sejam monopolizadas por dimensões de 

mercado – em prejuízo de dimensões de Estado e de geopolítica – e subordinadas aos 

fundamentos do capitalismo neoliberal de mercado – em detrimento de fundamentos dos 

diferentes tipos de capitalismo de Estado, que são de central importância para economias 

emergentes. Nesse sistema, os EUA ocupam o papel central (uni) enquanto que, no segundo 

nível, há potências regionais (majors) que podem representar uma ameaça para a ordem 

civilizatória ocidental. O Brasil é, segundo o autor, o representante desse grupo de potências 

regionais na América Latina, que podem representar uma ameaça regional e que, por 

conseguinte exigiria dos países vizinhos a proteção da única superpotência em um sistema 

uni-mulipolar. 

 

Os resultados deste estudo sugerem que literaturas de RI e de economia política 

internacional são essenciais para a reteorização da literatura de gestão estratégica. Levy 
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(2008) sugere que analisemos o mercado a partir da dimensão política do “poder do mercado” 

que é ignorada pelas literaturas de gestão estratégica e marketing. Na literatura de RI, 

McCrew (2008), ressalta o conceito de Global Politics. O autor argumenta que, longe de a 

globalização significar o ‘fim do estado’, esta produz um estado mais ativo num mundo 

global, para alcançar objetivos domésticos, os governos simplesmente são forçados a engajar-

se em colaboração e cooperação multilaterais. O conceito de global politics questiona a 

distinção entre o doméstico e o estrangeiro, dentro e fora do estado territorial e entre o 

nacional e o internacional. Decisões estratégicas tomadas numa região por atores importantes, 

tais como grandes corporações, impactam comunidades e os âmbitos de política e de 

estratégias em distintas partes do globo; política doméstica interage com o âmbito de global 

politics e política mundial ou global torna-se doméstica. Finalmente, o autor sugere que, numa 

era de globalização em que assimetrias tornaram-se dominantes, políticas nacionais não 

funcionam mais como sistemas fechados; muito pelo contrário, toda política nacional ou local 

acaba fazendo parte do contexto global.  

 

A visão de Brasil como líder regional, em termos políticos e econômicos, promovendo 

uma integração regional e não exatamente imperialismo regional, como economia emergente 

que assume responsabilidades mais elevadas e viabiliza a construção de alternativas a alguma 

ordem dominante, foi explicitada na entrevista com o Executivo 5 (2013), que afirmou: 

 

O presidente Lula sempre defendeu a tese de que, [...] eu ouvi dele isso, [...] nós 
somos grandes, nós somos a maior economia do continente, nós temos que ajudar os 
nossos irmãos, nós não queremos somente vender, vender, vender, eles tem que 
crescer, você tem que incentivar a melhorar as relações comerciais e, ele, por ter 
essa visão obviamente colocava a Petrobras dentro desse contexto. [...] Então o líder 
regional tem que ajudar, se você é grande, para ser grande você tem de ser grande 
inclusive na magnanimidade de ajudar os menores, de ajudar os mais fracos, ele 
tinha essa visão claramente, [...] e entendia e empurrava também a Petrobras, no 
sentido de fazer isso, de casar seus interesses econômicos com essa visão. 

 

Neste sentido, cabe destacar que o framework de estratégia internacional que articula 

dimensões de mercado e não-mercado, e de economia e (geo)política, a despeito de 

teorizações dominantes que reproduzem determinada ordem geo-epistêmica e dos 

fundamentos reproduzidos pelas literaturas de gestão estratégica e de marketing, a Revista 

Carta Capital (AS EMPRESAS..., 2012), caracterizando a empresa como “Energia 

Continental” com que construiu um plano de investimentos na região de US$ 1 bilhão por 

ano, divulgou que a Petrobras foi apontada como a empresa brasileira mais admirada da 

América Latina, tendo sido entrevistados 1.212 executivos brasileiros e outros 1.000 
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executivos latino-americanos. 

 

Quadro 6 – Ranking das Empresas Brasileiras Mais Admiradas na América Latina 
As Cinco Empresas Brasileiras Mais Admiradas na América Latina 
2012 Empresas Brasileiras Percentagem dos votos 
1º. Petrobras 24,1% 
2º. Odebrecht 3,9% 
3º. Ambev 2,9% 
4º. Natura 2,6% 
5º. TAM 2,6% 

Fonte: As empresas..., (2012, p. 12). 
 

A partir do Relatório Anual de 2007 e até o último de 2011, a companhia estendeu sua 

Visão para 2020, bem como o alcance da mesma: “Seremos uma das cinco maiores empresas 

de energia do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse” (PETROBRAS, 

2011a). Catapultado pelas grandes descobertas no pré-sal brasileiro e contando com as 

seguidas crises da globalização neoliberal, saiu o foco maior na liderança da América Latina, 

ampliando seu raio de ação para o mercado global, com a visão da Petrobras como uma 

empresa internacional, revelando implicitamente pretensões mais amplas do governo 

brasileiro no cenário mundial, tais como aquelas referentes à obtenção de uma vaga 

permanente no assento do Conselho de Segurança da ONU (BUARQUE, 2007; 

MIYAMOTO, 1999).  

 

O Planejamento Estratégico (PE 2020) da Petrobras em vigor, entretanto, no capítulo 

do segmento Distribuição, explicita a preocupação da empresa em atuar em mercados com 

favorabilidade regulatória a companhias estrangeiras. São priorizados os seguintes 

direcionadores de negócio: a) Atuar em mercados de rentabilidade e de baixo risco regulatório 

e fiscal, com foco nos EUA e na Europa; b) Otimizar participação no mercado da América do 

Sul, minimizando exposição a riscos regulatórios. Embora vigente, sabe-se que o foco nos 

EUA e na Europa perdeu sua atratividade sinérgica dado que a companhia deixou de ter 

excedentes de gasolina, tornando-se deficitária, bem como estão atrasadas as obras das novas 

refinarias (RNEST e COMPERJ) originalmente (antes da explosão do consumo no Brasil) 

desenhadas e planejadas para ser exportadoras de diesel, particularmente a refinaria do 

nordeste. 

Segundo Felipe (2010), essa reorientação não pode desprezar os problemas e 

divergências envolvidas na integração energética na América do Sul (na Bolívia, na 

Venezuela, no Equador e na Argentina), a trajetória de ascensão dos preços internacionais e as 



109 

conseqüentes divergências entre os líderes dos países da América do Sul. Exemplos dessa 

natureza: desapropriação de ativos da Petrobras na Bolívia, no Equador, na Venezuela e 

controle rígido de preços na Argentina, tornando pouco atrativos investimentos nesse país 

vizinho. Tensões existem não somente no âmbito interno das organizações híbridas, na 

convivência entre as dimensões mercado e não mercado, como também no âmbito externo, no 

âmbito das relações internacionais do seu acionista majoritário e da própria organização. 

 

 

4.2.4 Fase Atual O Impacto do Pré-sal nas Estratégias Internacionais 

 

 

A partir de 2007-2008 a Petrobras, como conseqüência do alcance da auto-suficiência 

em produção de petróleo e diante das recentes e enormes descobertas de petróleo no pré-sal 

(LUNA; KHALIP, 2007), avaliou que teria que escolher entre dois caminhos: 1) tornar-se 

exportadora de commodity, petróleo bruto; ou 2) passar a ser uma grande exportadora de 

produtos de maior valor agregado, derivados do refino do petróleo (GABRIELLI..., 2008). 

Para se ter uma idéia da dimensão desta nova fronteira, ou seja, o pré-sal, somente o 

somatório dos três grandes campos de Lula, Cernambi e Sapinhoá (10,4 bilhões de barris) 

mais os volumes recuperáveis declarados da Cessão Onerosa (5 bilhões de barris) equivalem 

ao somatório do volume produzido no Brasil desde a fundação da Petrobras, em 1953, até 

2011 (PETROBRAS, c2013a). 

 

Uma nova priorização dos recursos da empresa para os desafios tecnológicos 

derivados da exploração e da produção de petróleo em águas ultra profundas, com até cerca 

de 7.000 metros de profundidade, marcam um novo modelo exploratório, exigindo tecnologia 

mais resistente à corrosão, a altas temperatura e pressão. É muito tentadora a oportunidade de 

desenvolver e de aumentar a produção a níveis de 3 a 4 milhões de barris por dia, enquanto o 

consumo atual brasileiro é da ordem de 2,0 a 2,1 milhões de barris por dia. Porém, a 

expressiva carga de recursos financeiros que tal empreendimento demanda é extraordinária, 

para qualquer empresa no mundo. 

 

Na década de 1980 ocorreu situação similar, quando a maioria dos recursos da 

companhia foi canalizada para a produção de petróleo na Bacia de Campos, então o grande 

eldorado de óleo nas bacias brasileiras. Como comentado anteriormente, todas as demais 
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áreas ficaram com orçamentos extremamente reduzidos, para qualquer fim, tamanha era a 

demanda por investimento para desenvolver a produção em Campos. Guardadas as devidas 

proporções e cenário histórico, pode-se afirmar que se vive uma situação bastante paritária, 

agora com o pré-sal, em relação àquela, da Bacia de Campos. 

 

Entretanto, o ônus que o governo impõe à Petrobras, de explorar e de participar 

obrigatoriamente (com no mínimo 30% de participação e ser operadora) de todos os blocos 

que forem concedidos a terceiros, e a velocidade com que se quer ver tais reservas 

produzindo, estão forçando sobremaneira o caixa da empresa. Em recente entrevista Lund 

(2013), presidente da igualmente organização híbrida norueguesa Statoil38, apontou 

semelhanças e diferenças entre as responsabilidades da estatal da Noruega com a do Brasil: 

 

Os dois países compartilham da compreensão de que os recursos naturais devem se 
converter em riqueza permanente e possuem estatais que atuam como indutoras do 
petróleo. Mas uma diferença significativa nos distancia: a Statoil não tem direito 
automático sobre todas as áreas exploratórias, como a Petrobras, que recebe pelo 
menos 30% de cada bloco licitado. Na Noruega, temos de competir com gigantes 
multinacionais como Exxon, Shell, BP e Chevron. E também podemos decidir em 
quais licitações entrar. Isso é bom para a empresa, porque não nos obriga a assumir 
negócios que não nos interessam, e benéfico à economia do país. A lógica que nos 
rege não é a da reserva de mercado, mas a da busca da eficiência. Felizmente, há um 
razoável consenso entre os políticos noruegueses de que a competição é um valor 
inabalável (LUND, 2013). 

 

Somado a isso, a mão-de-ferro com a qual o governo controla e impede qualquer 

aumento autônomo dos preços dos derivados no mercado nacional tem provocado danos 

altíssimos à geração de caixa da empresa. Para dar uma dimensão deste estrago, no período de 

2008 a 2012, a área de abastecimento da Petrobras amarga um prejuízo acumulado de mais de 

R$ 19 bilhões, por vender os derivados a preços abaixo da paridade de importação. Tal perda 

é maior do que todo o lucro líquido obtido, no mesmo período, pelas áreas de gás e energia, 

distribuição e internacional, somadas. No período anterior de cinco anos (2003-2007), o lucro 

acumulado da área de abastecimento da Petrobras foi superior a R$ 25 bilhões. Portanto, entre 

lucros médios cessantes (2003-2007) e prejuízos acumulados (2008-2012), verifica-se a soma 

de R$ 44,5 bilhões que deixaram de entrar no fluxo de caixa da Petrobras nos últimos 10 anos, 

derivado do controle governamental dos preços de derivados no mercado interno (ver Quadro 

3). A respeito da liberdade de precificar os combustíveis, Lund (2013), ponderou: 

                                                           
38 Nesta mesma entrevista, Lund (2013) afirma que o governo norueguês detém 65% das ações da Statoil, mas 
apenas um único representante no comitê que nomeia os conselheiros. 
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O preço dos combustíveis deve ser regulado pelo mercado global, não pelo governo. 
Vendemos nossos produtos no exterior e estamos bem cientes de que os valores no 
mercado interno devem refletir as cifras internacionais. [...] Não atuamos na área de 
combustíveis no Brasil. O que posso dizer é que, de modo geral, deve haver uma 
coerência entre os preços cobrados no mercado interno e no externo (LUND, 2013). 

 

Castro Neves (2013) tem uma opinião crítica a respeito do controle de preços de 

derivados no Brasil e da alta carga de investimentos que a Petrobras tem a responsabilidade de 

conduzir:  

 

A Petrobras está sendo sangrada. Vai acabar não tendo condições de retirar o 
petróleo do pré-sal e com condições precárias de continuar a perfurar por aí. Além 
disso, ainda tem um detalhe adicional, em termos estratégicos: o pré-sal pode vir a 
perder o apelo estratégico com a descoberta do shale oil americano, canadense, 
argentino e de várias outras regiões do mundo que hoje em dia pode ser extraído em 
condições muito mais competitivas. No passado não era competitivo e era muito 
mais poluente, inclusive a Venezuela tinha a chamada “ouro-emulsão”, que eram 
aquelas areias do Orinoco, da Bacia do Orinoco, que era muito poluente, era muito 
complicado. Hoje em dia, já tem tecnologia que simplificou muito. E isso se traduz, 
sobretudo EUA e Canadá, numa enorme demanda, numa enorme oferta de energia 
que pode transformar os EUA num país exportador de petróleo. E aí, como é que 
[...] [vai se lidar]com o pré sal que é uma coisa ainda de alto custo, ainda de desafios 
tecnológicos complicados, explorar lá embaixo da terra, embaixo de várias camadas 
e tudo, haja vista a British Petroleum no Golfo do México onde teve um prejuízo 
monstruoso. Já imaginou se acontece alguma coisa semelhante aqui? Seria um 
prejuízo multibilionário. De repente o pré-sal acaba perdendo a sua vez (CASTRO 
NEVES, 2013). 

 

A respeito dos principais riscos que enfrentam as companhias petrolíferas, Lund 

(2013) afirmou que há poucos fatores que podem realmente ameaçar a sobrevivência de uma 

companhia como a Statoil: um deles é um acidente de grandes proporções ou um desastre 

envolvendo vidas humanas.  Como conseqüência da meta de rapidamente explorar e produzir 

no pré-sal brasileiro, a companhia tem um dos maiores planos de investimentos do mundo, na 

ordem de US$ 236,5 bilhões, para o qüinqüênio 2012-2016. O grande desafio deste plano é a 

sua financiabilidade. Na Figura 8 pode-se verificar quais são as premissas do financiamento 

deste plano, com um destaque especial para o meta de venda de ativos, com foco no exterior, 

com o que se espera obter US$ 14,8 bilhões. 
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Figura 8 – Investimentos da Petrobras Conforme PNG 2012-2016 

 
Fonte: Petrobras, (2012). 

 

Apesar de o Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010 (PETROBRAS, 2010, p. 15) 

definir a companhia “Uma empresa global de origem brasileira” e de o Relatório de 2011 

informar que a empresa está presente em 24 países em todos os continentes, as discussões 

atuais a respeito da sua estratégia colocam em voga, de maneira inquestionável, a ênfase que 

vem sendo dada aos investimentos em território brasileiro, em particular no pré-sal. Em 

segundo lugar de prioridade, estão as novas refinarias em processo de construção em solo 

nacional, sendo a RNEST e o COMPERJ aquelas refinarias com obras em estágio avançado. 

Desse modo, conforme mostrado na Figura 8, haverá impactos importantes no âmbito de 

estratégias internacionais, seja na retirada da companhia de alguns ativos existentes, seja no 

congelamento ou na compressão dos investimentos futuros no exterior. Na prática, já se 

verifica essa tendência declinante da participação relativa dos investimentos no exterior 

dentro dos últimos planos de negócios da empresa, conforme visto no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Participação dos Investimentos Internacionais no Total de Investimentos da Petrobras 
Patricipação da Área de Negócio Internacional no Portfólio de Investimentos da Petrobras 
Plano de Negócios (PN) Total (em US$ bi) Internacional (em US$ bi) % da Internacional 

2006-10 56,4 7,1 12,6% 
2007-11 87,1 12,1 13,9% 
2008-12 112,4 15,0 13,3% 
2009-13 174,4 15,9 9,1% 
2010-14 224,0 11,7 5,2% 
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Patricipação da Área de Negócio Internacional no Portfólio de Investimentos da Petrobras 
Plano de Negócios (PN) Total (em US$ bi) Internacional (em US$ bi) % da Internacional 

2011-15 224,7 11,2 5,0% 
2012-16 *  236,5 10,7 4,5% 
2012-16** 208,7 6,0 2,9% 

* Considerando a somatória dos dois tipos de projetos: “em implantação” + “em avaliação” 
** Considerando apenas os projetos “em implantação”, aqueles que já têm recursos aprovados. 
Fonte: adaptado de Petrobras, (2012). 

 

Felipe (2010) referenda a constatação que os objetivos da internacionalização na 

década de 2000 eram fortalecer o posicionamento da empresa na América Latina (até 2006) e, 

depois, avançar em relação ao mundo (2006-2009). Entretanto, as descobertas das reservas do 

pré-sal, entre 2007 e 2008, provocaram uma inflexão na estratégia da internacionalização, 

fazendo com que a empresa se voltasse mais fortemente para o mercado doméstico, 

diminuindo o peso da atuação no exterior nos seus Planos de Negócios e buscando consolidar 

seletivamente alguns investimentos já iniciados. 

 

O Executivo 4 (2013), a respeito do caráter híbrido da empresa e da capacidade do seu 

acionista controlador de aproveitar uma riqueza nacional, fazer o melhor uso da organização 

que ele controla para fins de desempenho econômico e desenvolvimento, e entregar 

dividendos para a sociedade, teceu os seguintes comentários: 

 

Acho que o governo tem um excelente instrumento. Mas como a gente não tem 
maturidade política [suficiente], nem no Brasil nem muito menos no resto da 
América Latina, usa-se mal esse instrumento. Podia-se usar bem. Exemplo, Noruega 
[...] [e suas estatais] Petoro, que é a empresa do governo que faz o paralelo que a 
gente vai ter aqui é a empresa que foi criada para gerir a partilha de produção. A 
própria Statoil, [...] [e o] Fundo Soberano [...] que gere os recursos que vem do 
resultado dessa atuação da Petoro que reverte integralmente para a população, 
integralmente. Eles [os noruegueses] têm aposentadoria garantida por esse Fundo 
Soberano. Então, usa a empresa que é a Statoil, que tem hoje essa característica de 
capital misto, [...] para fazer o interesse real do país, da população. A indústria de 
apoio à indústria petrolífera foi desenvolvida, cresceu e virou empresa exportadora 
de serviços, de equipamentos e [os noruegueses] construíram isso, coisa que a gente 
está querendo fazer agora, aproveitar a onda de pré-sal para fazer. Potencial tem. 
Agora o que vai ser, daqui a alguns anos a gente vai ver (EXECUTIVO 4, 2013). 

 

No atual contexto histórico, alcançar segurança no suprimento de petróleo não pode 

ser considerado hoje em dia o maior desafio do Brasil (e por tabela, da Petrobras) tal como o é 

para a China e suas três estatais de petróleo (Sinopec, CNPC e CNOOC), de modo a 

acompanhar o crescimento vertiginoso da demanda interna (CARVALHO; GOLDSTEIN, 

2008). Isto porque temos um relativo equilíbrio entre o consumo de petróleo e a produção, 

ainda que a tendência da produção em 2012 tenha sido de não acompanhar o crescimento da 
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demanda, a diferença é muito pequena.  

 

Porém, o desafio está nas descobertas de grandes reservas de petróleo no pré-sal da 

costa brasileira que representam uma grande carteira de projetos de investimentos para 

explorar e produzir tal petróleo e, por tabela, demandam a maior parte dos recursos que serão 

investidos pela empresa no qüinqüênio 2012-2016 (66% considerando os projetos 

classificados como “em implantação”, aqueles que têm recursos garantidos, sendo metade 

desse montante destinado exclusivamente ao pré-sal). Conforme já comentado, similar 

situação ocorreu no começo da década de 1980, quando as descobertas na Bacia de Campos 

requereram enormes investimentos, da ordem de 90% dos recursos disponíveis na empresa 

(FURTADO; MULLER, 1993).  

 

Esse foco no aumento da produção brasileira provocou, segundo Felipe (2010), apenas 

poucas iniciativas de expansão no exterior entre o final da década de 1980 e meados da 

década de 1990. Entretanto, essa concentração de esforços se mostrou compensadora, dado 

que a Bacia de Campos representa 82% (PETROBRAS, c2011a) de toda a produção de 

petróleo nacional, na média do ano 2012. O Executivo 3 corroborou a constatação de Felipe 

(2010), ao relatar sua experiência neste período vivido pela empresa, imediatamente após as 

descobertas do pré-sal: 

 

Eu estava na diretoria quando se descobriu o pré-sal, não faz sentido [seguir 
incrementando os investimentos no exterior]. Eu dizia nas reuniões: ‘vamos congelar 
o meu investimento, eu não preciso investir muito mais, eu vou manter só o que eu 
tenho’. Para mim ficou evidente que tudo teria que ser canalizado para o pré-sal [...]. 
Então eu me baseei muito nisso, pensei, nós temos que investir aqui, nós temos um 
pré-sal, não faz sentido nós continuarmos a investir em Angola, na Argentina e no 
México, mantém o que tem [...]. Um pouco antes de eu sair tivemos algumas 
reuniões lá onde discutimos o que íamos fazer com o pré-sal e eu me lembro disso, 
de defender a tese de congelar os investimentos [internacionais] (FELIPE, 2010). 

 

Até não muito tempo atrás, os investimentos externos de companhias nacionais eram 

vistos no Brasil como fuga de capital, de investimentos e de empregos e, portanto, danosos 

para a economia doméstica. Tal ponto de vista não levava em conta que a internacionalização 

propicia às firmas melhor desempenho, acesso a tecnologias mais evoluídas, a recursos 

humanos mais bem treinados e, em conjunto com exportações, a melhor lucratividade 

(CARVALHO; GOLDSTEIN, 2008). Aparentemente, tal entendimento renasceu um pouco 

enviesado das cinzas, agora que se precisam fortes recursos para explorar e produzir o 

petróleo da camada pré-sal na costa brasileira. Porém, é importante avaliar que impactos terá 
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esse movimento de potencial retração internacional nas responsabilidades e estratégias 

políticas brasileiras a nível regional e internacional. 

 

 

4.3 PROCESSO ESTRATÉGICO NO PARAGUAI 

 

 
4.3.1 Importância do Paraguai para o Brasil 

 

 

O ex-Embaixador Brasileiro no Paraguai no período 2000-2004, Luiz Augusto de 

Castro Neves (2013), em alinhamento à citação do Barão do Rio Branco expressa no início 

deste documento, manifestou a importância do Paraguai para o Brasil da seguinte forma: “No 

fundo, ninguém quer ter uma vizinhança problemática. Basta olhar no mapa para verificar o 

tamanho relativo do Brasil em relação a todos os seus vizinhos do continente para ver que 

qualquer um do continente vai depender sempre do desenvolvimento do Brasil” (CASTRO 

NEVES, 2013). Dados indicam que o Brasil, com quase 200 milhões de 

habitantes/consumidores, pode ser considerado a locomotiva da região, representando entre 

70 e 80% da evolução do PIB dos países que formam parte do MERCOSUL (ZAMPIERI, 

2011). 

 

Isso é ainda mais importante quando cerca de 5 a 6% da população deste vizinho é 

formada por brasileiros ou por seus descendentes, quando há uma empresa de co-propriedade 

dos dois países (Itaipu) que gera quase 20% da energia elétrica consumida no Brasil, e quando 

a população masculina adulta deste vizinho foi quase totalmente dizimada em uma guerra 

liderada pelos brasileiros, classificada por alguns analistas como genocida. Conforme Goiris 

(2010, p. 29): 

 

A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi uma contenda genocida que marcou 
profundamente o destino daquele país, [...] contenda cruel patrocinada com dinheiro 
inglês (o Banco Rothschild, segundo Bethel, (1995) emprestou ao Brasil sete 
milhões de libras esterlinas) e levada à prática pela cobiça da burguesia sul-
americana. 
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Apesar de ser um país com território e mercado relativamente pequenos39, o Paraguai 

ocupa uma posição geográfica estratégica, com 1.365 km de fronteira (a maior parte dela 

seca) com o Brasil, além de ser limítrofe com a Bolívia e com a Argentina, sendo cortado pelo 

Rio homônimo, que divide o país nas regiões ocidental (conhecida como Chaco) e oriental 

(mais populosa).  

 

Pelo interior do Paraguai escuta-se a língua portuguesa em estações de rádios baseadas 

nas regiões agrícolas paraguaias; pelas ruas de Assunção vê-se agências do Banco Itaú e 

postos Petrobras em diversos locais. Pessoas almoçam em churrascarias de rodízio, cujos 

donos e garçons provêm do Brasil. Para sair do país por via aérea, há grandes chances de ter 

de ser pelas duas das principais companhias aéreas que operam no aeroporto de Assunção: 

TAM e GOL (ZAMPIERI, 2011a). A propósito da importância econômica do Paraguai para o 

Brasil, o então Ministro das Relações Exteriores (2010), Celso Amorim, declarou: 

 

O comércio entre os dois países vive uma boa fase. De janeiro a setembro deste ano 
[2010], o fluxo de comércio bilateral alcançou 2,5 bilhões de dólares, maior do que o 
registrado no ano passado inteiro, que foi de 2,1 bilhões. O Paraguai é o destino de 
11% das exportações brasileiras para o MERCOSUL, e origem de 4,4% das 
importações brasileiras do bloco. Em termos de investimento, o Brasil ocupa o 
segundo lugar entre os países com maior volume de investimento estrangeiro direto 
no Paraguai. Quem caminha pelas ruas de Assunção poderá ver a presença de 
conhecidas marcas brasileiras, a exemplo de Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, TAM, 
Gol e AmBev. Em sua última visita ao Paraguai, em julho, o Presidente Lula lançou 
a pedra fundamental da fábrica de cimento Yguazú, controlada por consórcio 
formado por Votorantim, Camargo Corrêa e Concret Mix. Do total de quinze 
empresas que operam sob o regime de ‘maquila’, sete são indústrias brasileiras das 
áreas de confecções e filtros para água. Mais e mais empresas brasileiras têm optado 
por instalar-se no Paraguai em busca das vantagens oferecidas pelo país vizinho – 
estabilidade macroeconômica, reduzida pressão tributária (11,5% do PIB), menores 
custos trabalhistas, mão-de-obra jovem e dinâmica e ausência de barreiras culturais 
(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2010). 

 

Através da fronteira entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, via Ponte da 

Amizade, desenvolve-se talvez o maior centro comercial de fronteira do Brasil, onde 

diariamente milhares de brasileiros fazem compras de mercadorias a baixo custo ou para uso 

próprio ou para revenda nas suas cidades de origem. Castro Neves (2013), com base em sua 

experiência de ex-Embaixador do Brasil em Assunção, explica da seguinte maneira a 

importância econômica e política do Paraguai: 

                                                           
39 Embora o consumo de derivados de petróleo no Paraguai aparente ser pequeno, da ordem de 36 kbpd, ou seja, 
cerca de 1,7% do total do consumo brasileiro, ele é maior do que o de 16 dos 27 estados brasileiros (PFC 
ENERGY, 2012a; AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 
2012). 
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Porque a palavra básica da nossa política [exterior], que era assim, e espero que 
continue sendo assim, em relação ao Paraguai, era criar oportunidades de 
desenvolvimento da economia paraguaia em bases formais. Era importante, por 
exemplo, para nós, que o Paraguai tivesse uma segurança jurídica no mínimo 
equivalente àquela do Brasil, que não é grandes coisas, mas enfim, é muito mais 
avançada que a deles. E que isso atraísse investimentos, lá no Paraguai, que são 
muito produtivos. Por exemplo, temos grandes investimentos na área do campo, na 
área da agricultura, com soja, cana-de-açúcar, como na área pecuária, porque, 
porque a terra lá é muito mais barata, os custos de produção são muito mais baratos, 
o tipo de pasto no Paraguai permite que o gado se desenvolva muito mais 
rapidamente do que no Brasil. Ao mesmo tempo, o grande problema do ponto de 
vista político, você está criando no Paraguai atividades econômicas formais, 
atividades econômicas que geram emprego formal, que geram inclusão social. E o 
que nós não queremos no Paraguai? Um Paraguai voltado para ‘tabacaleras’ que 
fabricam cigarro, que falsificam cigarros, que falsificam marcas, fazem contrabando 
para o Brasil. Nós não queremos uma fronteira que seja um ninho de contrabando, 
de lavagem de dinheiro e usada freqüentemente como apoio para o crime organizado 
brasileiro, para comprar armas no lado paraguaio, usar o Paraguai como santuário e 
assim por diante. É essa a ‘rationale’ nossa, quer dizer, nós queremos investir no 
Paraguai não porque a gente vai ganhar muito dinheiro no Paraguai. O Paraguai é 
um mercado diminuto, é um estado equivalente ao mais pobre dos estados 
brasileiros. Mas é porque você cria um bloco de oportunidades de desenvolvimento 
no Paraguai que será bom para o povo paraguaio e que vai inibir atividades que são 
nocivas para o desenvolvimento brasileiro (CASTRO NEVES, 2013). 

 

Em conjunto com o Brasil, o Paraguai detém a co-propriedade da hidrelétrica 

binacional de Itaipu, maior usina geradora de energia do mundo, responsável por 100% da 

energia consumida no Paraguai e por 19% da consumida no Brasil (ITAIPU..., 2009). Além 

disso, forma parte do MERCOSUL, sendo um dos quatro países fundadores (hoje a Venezuela 

é o quinto país a fazer parte do bloco, resultado de decisão controvertida adotada pelos três 

demais membros do bloco logo após a deposição do presidente Lugo, em junho de 2012). O 

então presidente Lula (SILVA, [2013?]), em recepção ao recém eleito presidente paraguaio, 

Nicanor Duarte Frutos, em Brasília, manifestou o reconhecimento do Brasil, pelo apoio do 

Paraguai à candidatura do Brasil para integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

na qualidade de membro permanente. Segundo o presidente Lula, este gesto confirmava os 

laços de amizade, cooperação e apoio recíproco que unem nossos governos e nossos povos. 

Percebe-se com isso que Lula, nos seus périplos mundiais e contatos com governantes 

estrangeiros, carregando a Petrobras a tiracolo e estimulando que esta se expandisse ao longo 

do mundo, articulava objetivos políticos mais amplos. 

 

Atualmente, estima-se que vivam no Paraguai aproximadamente de 350 a 400 mil 

brasileiros ou descendentes de brasileiros (AGÊNCIA BRASIL, 2012) imigrantes (cerca de 5 

a 6% do total da população que vive no país), os chamados “brasiguaios”, muitos dos quais 

grandes empresários do agronegócio que ajudaram a transformar o Paraguai no quarto maior 
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exportador de soja do mundo (REUTERS BRASIL, 2012). Sob o ponto de vista cultural, 

conforme observa Castro Neves (2013): 

 

Não há país que tenha mais influência econômica, cultural etc. no Paraguai do que 
nós. Todo mundo lá vê novela da Globo, você pode colocar a Sky. Aliás tem gente 
na fronteira que vende pacote com endereço de Foz do Iguaçu, de Ponta Porã, ou 
Guairá, coloca uma antena lá e pega a Globo, direto, as pessoas acompanham a 
novela da Globo, as pessoas vêm passar férias aqui, todo mundo tem seu 
apartamento em Camboriú, vêm fazer compras do lado brasileiro muitas vezes com 
freqüência, mandam os filhos estudar no Brasil, a quantidade de estudantes bolsistas 
paraguaios que tem no Brasil é imensa, gigantesca, a música brasileira toca 
diariamente nas emissoras paraguaias, e vai por aí... Existe um vínculo político, 
econômico, cultural do Paraguai com o Brasil que não temos com nenhum outro 
país. 

 

Para dar uma dimensão comparativa, o Paraguai guarda similitudes com o estado do 

Mato Grosso do Sul (MS) sob alguns aspectos e algumas características, como por exemplo: 

área geográfica, tamanho da economia, frota veicular, consumo de combustíveis, 

características da economia. Já em termos populacionais, o Paraguai está mais próximo ao 

estado de Santa Catarina, que possui 6,2 milhões de habitantes, segundo o IBGE, enquanto o 

Paraguai tem uma população estimada em 7 milhões de pessoas. Para relativizar a dimensão e 

estabelecer uma comparação, foram elencados alguns quadros para cotejar características do 

Paraguai, do estado do MS e do Brasil. 

 

Quadro 8 – Indicadores Sócio-Econômicos do Paraguai, do Mato Grosso do Sul (MS) e do Brasil 
MS Brasil

Geografia & Demografia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011
Area (mil KM²) 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 357 8.514      
População (mil) 5.206     5.373     5.545     5.722     5.905     6.094     6.289     6.490     6.698     6.912     2.505     192.000  
Densidade (habitantes/km²) 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 7            23           
Economia
PIB (US$ bi) 4,1 5,7 6,6 7,5 9,7 13,0 15,0 15,1 18,3 21,0 18,0 2.072      
PIB per capita (US$) 788        1.061     1.190     1.311     1.643     2.133     2.385     2.327     2.732     3,038     7,186     10,789    
Crescimento Real PIB -2,3% 3,8% 4,1% 2,9% 4,3% 6,8% 5,8% -3,8% 15,0% 3,8% 2,70%
Dívida Externa (% do PIB) 81,7% 58,7% 50,5% 40,5% 31,5% 24,4% 24,6% 22,4% 12,8% 10,9% 13,1%
Inflação ao Consumidor 14,6% 9,3% 2,8% 9,9% 12,5% 5,9% 7,5% 1,9% 7,2% 4,9% 6,5%
Taxa de Desemprego 16,0% 15,4% 7,3% 5,8% 6,7% 5,6% 5,7% 6,4% 5,7% 6,1% 6,0%

Paraguai

 
Fonte: Adaptado de PFC Energy (2010 e 2012a), Banco Central del Paraguay (2012a, 2012b), Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ([2012?]). 
 

Quadro 9 – Características da Frota Veicular do Paraguai, do Mato Grosso do Sul (MS) e do Brasil 
MS Brasil

Frotas de Veículos (mil) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011
Carros de passageiros 327 337 350 363 380 395 411 428 448 477 609 39.832    
Caminhões leves e pesados 213 219 228 234 245 253 263 272 290 300 52 9.562      
Ônibus 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 9,3 783         
Motocicletas 27 37 57 89 109 135 157 190 224 264 353 18.319    
Outros veículos 30 31 32 33 34 36 37 39 39 41 36 2.045      
Frota de Veículos Total (mil) 609 636 680 732 782 833 883 944 1.017     1.099     1.059     70.541    
Habitantes/carros de passageiros 15,9       15,9       15,8       15,8       15,5       15,4       15,3       15,2       15,0       14,5       4,1         4,8          

Paraguai

 
Fonte: Adaptado de PFC Energy (2010a, 2012a), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012), 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (2012), Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (2012). 
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Quadro 10 – Demanda Total de Combustíveis no Paraguai, no Mato Grosso do Sul (MS) e no Brasil 
MS Brasil

Demanda de Produtos (mil bpd) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011
GLP 3,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 2,7 221,8
Gasolinas 3,3 3,6 3,2 3,1 4,0 4,4 5,0 5,6 9,0 11,0 9,5 611,6
Querosene de Aviação 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 1,0 1,0 0,8 119,9
Diesel 13,1 15,7 18,3 13,7 16,4 17,1 20,1 21,2 21,0 21,0 19,9 900,7
Óleo Combustível 0,0 0,9 1,0 1,1 1,4 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,2 63,3
Outros 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,7 0,6 1,0 1,0 0,1 1,5
Total de Demanda de Produtos 22,4 23,4 25,9 21,4 25,5 25,2 29,5 31,0 35,0 37,0 33,2 1.918,6   

Paraguai

 
Fonte: Adaptado de PFC Energy (2010a, 2012a), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(2012). 
 

Quadro 11 – Mercado de Varejo de Combustíveis no Paraguai, no Mato Grosso do Sul (MS) e no Brasil 
MS Brasil

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011
Número Total de Estações de Serviços 1.080  1.105  1.189  1.284  1.348  1.375  1.398  1.392  1400 594     39.027   
Vendas de Combustíveis no Varejo (mil m3) 951     917     881     913     1.001  1.078  1.131  1.364  1.450  1.102  64.500   
Gasolina (mil m3) 225     225     228     251     298     354     408     520     606 553     35.100   
Diesel (mil m3) 726     692     653     662     703     724     723     844     844 549     29.400   
Venda Média Anual por ES (m3) 880     830     742     710     742     783     809     979     1.036  1.855  1.653     
Gasolina (m3) 208 203 192 195 221 257 292 373 433
Diesel (m3) 672     627     550     515     521     526     517     606     603

Paraguai

Fonte: Elaboração própria a partir de PFC Energy (2010 e 2012), ANP (2012), SINDICOM (2012)  
Fonte: Adaptado de PFC Energy (2010a, 2012a), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(2012), Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (2012). 

 

Dessa forma, uma breve análise sob estes seis aspectos mencionados (geográfico, 

demográfico, econômico, energético, geopolítico e cultural) ajudam a descrever a importância 

do Paraguai para as relações com o Brasil. 

 

 

4.3.2 Acontecimentos Históricos que Marcaram o Paraguai 

 

 

A propósito dos acontecimentos que marcaram a história paraguaia, este país passou 

por duas guerras muito significativas, que marcaram a formação do seu caráter e da sua forma 

de ver o mundo (pelo menos seu entorno mais próximo): a da Tríplice Aliança40 e a do Chaco. 

A primeira, ocorrida entre 28 de dezembro de 1864 e 08 de abril de 1870, deixou marcas 

indeléveis na sociedade, na história, na política e na cultura paraguaia.  

 

A participação do Brasil na Guerra do Paraguai foi sempre um dos motivos utilizados 

pelos vizinhos latino-americanos para criticar a atuação brasileira, tida como impiedosa 

(MIYAMOTO, 1999). Por meio de uma abordagem crítica, não romântica nem xenófoba do 

evento, Chiavenato (1988) classificou a guerra como o “genocídio americano”. Segundo ele, 

                                                           
40 Mais conhecida, no Brasil, como Guerra do Paraguai. 
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os motivadores principais da explosão da guerra teriam sido os interesses do capital inglês 

àquela época e a subordinação aos mesmos dos governos argentino, brasileiro e uruguaio. Ao 

desenvolver uma longa pesquisa a respeito da guerra da Tríplice Aliança e enfrentando muita 

dificuldade de acesso aos documentos oficiais, Chiavenato (1988, p. 10-11) assim resume o 

fato histórico: 

 

Porque o acesso aos documentos sobre fatos que nos levaram à Guerra do Paraguai e 
a própria documentação durante a guerra revelam o grau de vilania, eles são 
escamoteados ao povo. Não se pode dar ao conhecimento do povo, na visão estreita 
e xenófoba dos herdeiros dos destruidores da emergente República do Paraguai, os 
motivos por que se fez a guerra. Isso seria revelar os métodos que a Inglaterra usou, 
em última análise, para impor ao Brasil a dominação do capital estrangeiro: que 
perdura até hoje, mudando apenas o endereço dos bancos [...]. Substitui-se então 
uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a 
bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a 
Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais progressista 
República que já se viu na América Latina. Uma República, a do Paraguai, que se 
não fosse destruída, assassinada junto com seu povo, modificaria por completo a 
própria história dos americanos, que teriam, muito provavelmente, todos os 
elementos para se libertar do jugo de tiranos mistificados de civilizadores como 
Mitre, de caudilhos criminosos como Venâncio Flores ou de meros joguetes nas 
mãos do capital internacional como Pedro II. 

 

Para traçar a dramaticidade que foi a Guerra da Tríplice Aliança, onde teria morrido 

mais de 99% da população masculina adulta do Paraguai, Chiavenato (1988) comenta que a 

barbárie cometida pelos aliados chegou ao ponto de, segundo ele, Duque de Caxias ter 

afirmado ao Imperador Pedro II que a vitória final teria de ser cruel, para dizimar a população 

paraguaia “para matar até o feto do ventre da mulher” (CHIAVENATO, 1988). O Quadro 12 

mostra os principais números de mortos (em combate, de fome ou de pestes) durante a guerra, 

os quais indicam o tamanho do genocídio cometido, e falam por si sós a respeito de como essa 

guerra marcou a alma dos paraguaios, até os dias atuais. 

 

Quadro 12 – Distribuição Populacional do Paraguai Antes e Depois da Guerra (1864-1870) 
Distribuição Populacional do Paraguai Antes e Depois da Guerra (1864-1870) 

População paraguaia no início da guerra 800.000 100,00% 

População morta durante a guerra 606.000 75,75% 

População do Paraguai após a guerra 194.000 24,25% 

Homens sobreviventes 14.000 1,75% 

Mulheres sobreviventes 180.000 22,50% 

Homens sobreviventes menores de 10 anos 9.800 1,22% 

Homens sobreviventes até 20 anos 2.100 0,26% 
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Distribuição Populacional do Paraguai Antes e Depois da Guerra (1864-1870) 
Homens sobreviventes maiores de 20 anos 2.100 0,26% 

Fonte: Chiavenato, (1988, p. 158). 
 

Como não é de cunho histórico o objetivo deste trabalho não foi realizada uma análise 

profunda da literatura especializada. A eloqüência dos números é tanta – especialmente frente 

ao descaso da área de gestão estratégica com análises históricas – que, mesmo que se corte a 

metade ou a um terço, não diminui a significância da tragédia que foi a guerra para o país41. 

Outra conseqüência da derrota foi a perda de 140.000 km² de território, em favor do Brasil e 

da Argentina, o que é relevante demais para uma nação que tem hoje 406.750 km².  

 

O objetivo desta breve narrativa é trazer à tona um contexto histórico – tipicamente 

ignorado pela literatura de gestão estratégica e pelos correspondentes discursos economicistas 

promovidos pela área de gestão e pelo capitalismo gerencial – que marca a memória 

paraguaia em relação aos aliados: i.e., argentinos, uruguaios e, em particular, brasileiros. 

Ainda hoje este evento é presente em maior ou menor grau na nação guarani, fato que 

contribui para que ainda sejamos, os brasileiros, considerados como “imperialistas” (ABC 

COLOR, 2010) ou “bandeirantes” (SAGUIER, 2012).  

 

Apesar disso existe uma relação cultural estreita com o Brasil, o hábito de passar férias 

em muitas praias brasileiras, Camboriú em particular. O Executivo 2 comentou que 

paraguaios sempre lembram da Guerra da Tríplice Aliança. Recentemente, por ocasião da 

suspensão temporária do Paraguai no MERCOSUL, esses ressentimentos afloraram por 

completo, pondo em manifesto que as feridas ainda estão abertas, tal como expressa o ex-

embaixador paraguaio na OEA, Hugo Saguier (2012): 

 

En cuanto a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, de tanto en tanto agita el 
fantasma perverso del Conde d’Eu, instigador de uno de los genocidios más brutales 
que consigna la historia universal. La metodología de la doctrina pirata de los 
bandeirantes parecía relegada al basurero de la historia; sin embargo, ella ha sido 
reeditada con un sesgo diferente, mimetizada bajo el ropaje de la fraternal 
integración hemisférica, pacificadora y progresista, cuando en realidad encarna un 
mercenario y siniestro intervencionismo crematístico que tiene como principal 
cometido la tarea de ejercer rapiña, inequidad y usurpación en los países de menor 
desarrollo. 

 
                                                           
41 Goiris (2010) indica que a população paraguaia antes da guerra seria de aproximadamente 1.300.000 
habitantes, dos quais teriam sobrevivido pouco mais de 20%, ou cerca de 300.000 pessoas, sendo maioria  
mulheres e crianças. 
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Não por acaso o Executivo 1 (2012) afirmou que a entrada da Petrobras em países 

como a Bolívia, e mais particularmente o Paraguai, costuma suscitar duas percepções 

antagônicas:  

� A 1ª é positiva, tida como uma excelente notícia, no sentido de que uma das 

maiores empresas de capital aberto do mundo, um exemplo de sucesso de empresa estatal 

(economia mista), vai investir e aportar tecnologia ao país; 

� A 2ª é pessimista ou mais crítica, no sentido de que o Brasil, nas últimas 

décadas, está crescendo a nível acelerado e passa novamente a ser visto como imperialista, 

especialmente naqueles países de economia de menor escala, com a percepção que a empresa 

ou o país vai intervir de forma abusiva no equilíbrio da equação daquele mercado. Essa 

percepção teria existido, segundo o Executivo 1, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, ou seja, 

nos países de menor escala, e é corroborada por Magnoli (2009): 

 

Os governos engajados na reativação da tese do ‘imperialismo brasileiro’ não podem 
ser, apropriadamente, enquadrados num conjunto ideológico monolítico. O 
chavismo tem evidentes repercussões políticas e diplomáticas internacionais, mas 
não constitui a fonte inspiradora dos governos de Evo Morales, Rafael Correa ou 
Fernando Lugo, que são fenômenos caracteristicamente nacionais. Entretanto, apesar 
das diferenças fundamentais que os separam, todos estes governos acalentam uma 
dupla aversão aos EUA e ao Brasil. No caso de Chávez e, em menor escala, de 
Correa, uma relevante matriz ideológica dessa dupla aversão encontra-se no 
programa de edificação de um capitalismo de Estado. Sob o ponto de vista deles, as 
empresas brasileiras são elementos do conjunto imperialista constituído pelas 
multinacionais. A Petrobrás, embora controlada pelo Estado, é classificada na 
mesma categoria, por ser uma empresa de capital misto. 

 

O segundo evento que marcou a história paraguaia foi a Guerra do Chaco, que ocorreu 

de junho de 1932 a junho de 1935. O Paraguai foi obrigado a declarar guerra à Bolívia, por 

conta da invasão desta à região do Chaco pertencente aos paraguaios onde, supostamente, 

haveria importantes reservas de petróleo. Há historiadores (SEIFERHELD, 1983) que 

afirmam tal guerra ter sido fomentada por companhias petrolíferas mais especificamente, a 

Standard Oil ‘defendendo’ a Bolívia e a Royal Dutch Shell ‘apoiando’ o Paraguai (GOIRIS, 

2010). Ao contrário da guerra da Tríplice Aliança, o Paraguai venceu a guerra do Chaco, 

derrotando um exército boliviano muito mais numeroso, porém pouco organizado. Como 

conseqüência da guerra, o Paraguai ampliou seu território, ficando com três quartos do Chaco 

Boreal, enquanto à Bolívia coube a outra parte. Mais de 90 mil paraguaios morreram nesta 

guerra e o país ficou devastado economicamente, destroçado socialmente e esmagado 

animicamente (GOIRIS, 2010). Posteriormente, estudos aprofundados revelaram que não 

havia reservas importantes de petróleo naquela região. 
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4.3.3 Prospecções de Mercado e Primeiros Negócios 

 

 

Desde a década de 1990 a Petrobras tem mantido relacionamento comercial com 

empresas paraguaias, distribuidoras privadas de combustíveis ou a estatal Petropar, 

comercializando excedentes de derivados de petróleo (gasolinas automotivas e de aviação, 

querosene de aviação, diesel, asfaltos) não consumidos nas áreas de influência das suas 

refinarias, em particular a REPAR, a REFAP e a RPBC. Tais exportações de combustíveis 

tinham como destino as cidades de Assunção, capital do país, e de Hernandárias, esta 

localizada próxima à fronteira com Foz do Iguaçu/PR. A única e pequena refinaria existente 

no país42, pertencente à estatal Petropar, iniciou suas operações na década de 1960, porém 

deixou de operar no início dos anos 2000. Hoje a estatal paraguaia se dedica à importação e 

revenda de combustíveis às distribuidoras nacionais, bem como à produção de etanol e de 

biodiesel. 

 

Adicionalmente, a Petrobras exportava lubrificantes acabados (Lubrax) para 

distribuidores exclusivos paraguaios, a partir da fábrica de lubrificantes da subsidiária BR, 

localizada na cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Paraguai, como 

mercado importador nato, e o Brasil, como país limítrofe e exportador de alguns derivados, já 

mantêm relações comerciais na área de combustíveis e outros derivados de petróleo há cerca 

de duas décadas. 

 

A partir do início da década de 2000, após a aquisição pela Petrobras das refinarias 

bolivianas da estatal YPFB e da refinaria argentina de San Lorenzo (ex-PECOM), gasolinas 

começaram a ser exportadas ao Paraguai a partir daqueles países, Argentina e Bolívia. O 

mercado boliviano não absorvia toda a produção local de gasolina, portanto era superavitário 

nesse produto, ao mesmo tempo em que era deficitário em relação ao diesel. As exportações 

bolivianas utilizavam tanto o precário modal rodoviário (com centenas de quilômetros não 

asfaltados) quanto o incerto modal fluvial (com variações significativas do nível de água), à 

jusante do Rio Paraguai. A Argentina tinha excedentes de ambos os produtos: gasolinas e 

diesel, tendo uma via de transporte de fácil acesso ao Paraguai: à montante, o rio Paraguai, 

                                                           
42 Esta refinaria possui capacidade para processar 7.500 barris de petróleo por dia (bpd), enquanto o consumo 
nacional é da ordem de 36.000 bpd de derivados (PFC ENERGY 2010, 2012a). 
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para chegar a Assunção, e o Rio Uruguai, para chegar ao sul e ao leste do país, nas cidades de 

Encarnación e Presidente Franco.  

 

Para a Argentina, para a Bolívia e para as plantas industriais da Petrobras do sul e do 

sudeste brasileiro, o Paraguai se constituía numa ótima opção de colocação de parcelas dos 

excedentes de produção43, em contraposição a mercados alternativos, cuja localização mais 

distante do que o mercado paraguaio encarecia os fretes, diminuindo, assim, as margens de 

lucro da comercialização. 

 

Alinhada à visão da Petrobras de ser líder na América Latina, em vigência nesse 

período (1999-2006)44, o objetivo de estabelecer-se como empresa em solo paraguaio era não 

somente aderente como necessário para o logro daquela visão. Geograficamente o país se 

encontra no meio daqueles onde a Petrobras já tinha atividades: Brasil, Argentina e Bolívia. 

Economicamente, o mercado era atrativo como opção para colocação de excedentes oriundos 

dos ativos da empresa nos países vizinhos. Geopoliticamente, estava aderente aos objetivos da 

política externa brasileira de o país estabelecer-se como líder e referência regional e, para 

tanto, presença econômica forte se faz necessária. Como conseqüência dessa lógica, a área 

internacional da Petrobras envidou vários esforços no sentido de conhecer melhor o mercado 

e de explorar oportunidades mais concretas de negócio para levar sua bandeira ao Paraguai.  

 

No início de 2002, uma missão de profissionais da Petrobras foi até o país, por uma 

semana, buscando aprofundar o conhecimento a respeito do mercado, ampliar laços 

comerciais por meio de exportação e explorar oportunidades de realizar novos negócios, em 

especial avaliar opções de aquisição de ativos. Posteriormente, entre 2002 e 2003, a empresa 

contratou pesquisas de mercado, qualitativas e quantitativas, para avaliar as percepções dos 

consumidores paraguaios em relação às distribuidoras locais de combustíveis, seus produtos, 

bem como as percepções sobre a Petrobras, ainda pouco conhecida pelo público em geral.  

 

Entre 2003 e 2004 duas consultorias internacionais foram contratadas com o propósito 
                                                           
43 Segundo informações do pesquisador autor desta dissertação, o tamanho do mercado paraguaio é reduzido, 
insuficiente para absorver os excedentes inteiros do parque de refino brasileiro, argentino e boliviano, existente 
nas décadas de 1990/2000. Porém, mesmo consumindo lotes menores, estas exportações ao Paraguai eram muito 
rentáveis. 
44 Visão da empresa vigente em 1999-2006: “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” (PETROBRAS, 2001, 2005b, 2006). 
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de fornecer dados estruturados sobre o mercado local, analisar os diversos atores, suas inter-

relações e as regras de mercado. Um técnico da empresa foi enviado para uma missão de curta 

duração (julho a setembro de 2003) no Paraguai, com o propósito de: levantar dados primários 

a respeito do mercado, travar contatos com atores comerciais e políticos (incluindo a 

Embaixada Brasileira), prospectar melhores formas de entrada no país bem como empresas-

alvo, conhecer melhor a legislação local e identificar as mais adequadas estruturas societárias, 

legais e tributárias para a instalação da Petrobras no Paraguai. 

 

Como resultado, muito conhecimento foi acumulado e setores da empresa estavam 

com um bom grau de mobilização e de foco para cumprir o propósito de maior penetração no 

mercado paraguaio. Nesta época, o Paraguai sofreu inconstâncias e interrupções no seu 

suprimento de diesel, ameaçando o funcionamento da sua economia e, por conseqüência, a 

segurança do país. Diante desse risco de desabastecimento nacional, a Petrobras foi chamada, 

sob o patrocínio da Embaixada Brasileira de Assunção45, a contatar a estatal Petropar visando 

a avaliar a possibilidade de fornecer diesel à estatal paraguaia. Nessa ocasião, começo de 

2004, o então embaixador brasileiro em terras paraguaias, Luiz Augusto de Castro Neves 

(2013), declarou à imprensa (ABC COLOR, 2004e) que: 

 

[...] um possível acordo entre as duas empresas [Petrobras e Petropar], tem alta 
prioridade e se buscará a forma de ajudar ao Paraguai nessa emergência. Não como 
uma atitude populista, mas em bases sólidas, encontrando as formas concretas para 
solucionar a situação [de potencial desabastecimento] (CASTRO NEVES, 2013).  

 

O Embaixador Castro Neves (2013), nesta mesma entrevista à imprensa, declarou que 

o presidente Lula tinha assumido um compromisso com o ministro de indústria e comércio 

paraguaio, Ernest Bergen, de se ocupar pessoalmente em solucionar o problema de 

suprimento de diesel para o Paraguai. A operação de venda direta da Petrobras à estatal 

Petropar, sem licitação, não se concretizou, pois houve a avaliação de ambas as partes que, a 

fim de evitar suspeitas de qualquer ordem quanto à lisura do processo (ABC COLOR, 2004), 

o melhor seria que a estatal brasileira participasse de uma licitação aberta, em iguais 

condições que quaisquer outros supridores (ABC COLOR, 2004c).   

 

Como resultado da mobilização destas dimensões econômicas e (geo)políticas, e 

                                                           
45 Durante entrevista concedida para esta dissertação, o Embaixador Castro Neves (2013) afirmou, a respeito 
desses episódios: “o Itamaraty instruía os seus representantes a apoiar as suas empresas”. 
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depois de muitas negociações e contatos, a Petrobras participou, após longos anos ausente, da 

licitação de fornecimento de diesel à estatal Petropar, conquistando o direito de fornecer 30% 

do diesel ao mercado paraguaio, durante o que restava do ano de 2004, em conjunto com duas 

outras empresas, YPF e Glencore (ABC COLOR, 2004d). Importante ressaltar que, como 

conseqüência dessa movimentação política de alto nível, para garantir suprimento e segurança 

ao país vizinho e para viabilizar tal operação de venda à estatal Petropar, na prática uma 

empresa de questionável solvência e envolvida em suspeitas de corrupção (ABC COLOR, 

2004a), a Petrobras abriu mão de pedir garantias bancárias e de receber o produto com 30 dias 

de prazo, concordando em vender o diesel com 90 dias de crédito e sem garantias reais (ABC 

COLOR, 2004e).  

 

A Petrobras passou então a se fazer presente na estrutura de suprimento nacional, 

retomando de maneira regular a participação nas licitações de fornecimento de diesel, 

combustível mais consumido, que realiza a estatal Petropar. Esse procedimento da 

participação permanece em vigor até os dias atuais (ABC COLOR, 2011, 2012). Objetivos 

(geo)políticos estiveram pari-passu com os objetivos econômicos  da companhia, num 

processo que pode ser avaliado como benéfico para as três partes: Petrobras, Brasil e 

Paraguai. 

 

 

4.3.4 Negociação e Aquisição dos Ativos da Shell no Paraguai 

 

 

Durante o ano de 2005, em paralelo aos processos mais óbvios de ascensão das 

grandes economias emergentes no contexto internacional e aproveitando oportunidades de 

realinhamento estratégico do portfólio e de desinvestimento da Shell na região, a Petrobras 

estabeleceu negociações com a firma anglo-holandesa, no sentido de adquirir o conjunto de 

ativos de distribuição de derivados que aquela empresa detinha na Colômbia, no Paraguai e no 

Uruguai. O Executivo 3 (2012), comentou as estratégias adotadas pela Petrobras neste 

período, evidenciando a dupla natureza, econômica e (geo)política, de decisões no âmbito da 

estratégia internacional: 

 

As decisões foram muito nessa linha, ou seja, surgiram algumas oportunidades, 
começamos a negociar [...]. Havia naquela época um movimento de saída das 
multinacionais [Shell, Esso, Texaco] aqui da América do Sul, ao mesmo tempo, 
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inclusive aqui no Brasil, a Shell ia sair do Brasil, nós chegamos a fechar acordo para 
comprar a Shell no Brasil. E a Esso também estava nesse movimento, depois ficaram 
e tal, o Lula chamou lá e disse que seria uma sinalização muito ruim, mas eles 
concluíram [a saída de outros países], saíram da Argentina, saíram do Equador, 
saíram do Paraguai, e aí, surgem as oportunidades de aquisições. Conjugadas, isto é, 
seguindo uma orientação de expansão, ou seja não era necessariamente um grande 
investimento e aí muito caracterizado pela participação e pela presença política do 
Brasil nesses países. Então, a gente compra nessa negociação, nessa saída da Shell, o 
Paraguai não foi um foco, no Paraguai [...] no caso da Shell foi um pacote, nós 
compramos os ativos da Shell no Uruguai, no Paraguai e na Colômbia 
(EXECUTIVO 3, 2012). 

 

Um dos entrevistados, Executivo 1 (2012), perguntado a respeito de se teriam existido 

pressões contra ou a favor da entrada da Petrobras no Paraguai afirmou que, a partir da 

posição que ele ocupava à época, ele não percebeu nenhuma interferência do governo no 

processo, embora dentro da empresa existissem questionamentos a respeito da escala do 

mercado paraguaio, do real potencial de agregar valor à companhia em termos econômicos – 

especialmente por causa do novo papel estratégico assumido pelo segmento de distribuição no 

(novo) framework de estratégias internacionais da companhia. Essa percepção foi confirmada 

pelo Executivo 3 (2012) que, frente à mesma pergunta, respondeu:  

 

A Petrobras, o corpo técnico dela é extremamente conservador e havia muito essa 
visão de questionamento, porque ao longo dos seus 50 e poucos anos, a Petrobras 
somente tinha desenvolvido atividades no exterior com viés de exploração e 
produção, então o pessoal de E&P questionava muito o fato de a Petrobras estar se 
expandindo na atividade de distribuição, na atividade de refino [...]. O 
questionamento era nesse sentido, não do ponto de vista estratégico que nunca 
houve, era muito mais bem recebido, isso é curioso, era muito mais facilmente 
recebido compra de ativos na Angola, na África, na própria Ásia, do que esse tipo de 
aquisição, ou no México ou na Venezuela, do que esse tipo de expansão, de 
pequenos investimento na distribuição, embora nunca tenha havido, nunca sofri 
nenhum questionamento, nenhuma restrição até porque havia uma orientação maior 
no sentido de manter essa, enfim, de desenvolver esse tipo de integração 
(EXECUTIVO 3, 2012). 

 

Segundo os Executivos 1 e 3 (2012), a aquisição estava alinhada com a estratégia da 

empresa de possibilitar a integração logística e viabilizar sinergia entre os mercados 

brasileiro, argentino, boliviano e paraguaio. Porém, a lógica (geo)política, de integração 

regional associada aos aspectos econômicos também está presente na decisão estratégica da 

aquisição. O Executivo 3 (2012) comenta as orientações advindas de Brasília sobre uma 

integração regional mais ampla, tendo o setor de energia como promotor de uma maior 

integração político-econômica não muito diferente de alguns processos de regionalismo na 

União Européia: 
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No Paraguai, a gente foi muito bem recebido, e olha que no Paraguai sim existe sim 
esse sentimento por causa da guerra e tal... mas hoje existem milhares de brasileiros 
lá... cerca de 350 a 400 mil ... pois é, brasileiros, é uma integração, então a nossa 
participação se adéqua a desse modelo de internacionalização com viés político de 
integração, quer dizer, integração regional econômica [...]. Algumas das pretensões, 
que nunca chegaram a ser realizadas e, no começo do governo, houve uma série de 
iniciativas, o Pinguelli por exemplo que era o presidente da Eletrobrás na época, 
muito incentivado, e a Dilma tem essa visão também, que ainda tem muito, depois 
ela viu que era muito difícil e acabou não insistindo, que era a integração energética 
da América Latina, o modelo que ela apregoava muito nessa época enquanto 
ministra das minas e energias ela tinha essa visão. [...] Falei com ela várias vezes, 
quando a gente fazia apresentações, quando ela visitava com a gente, ia lá, e levar 
também a Eletrobrás dentro desta ótica, ou seja, uma integração maior que pudesse, 
como existe na Europa, uma integração de energia e não de gás, mas de energia 
elétrica, que não existe [aqui], a nossa integração da América do Sul, ou [...] [com a] 
Argentina é muito pequena (EXECUTIVO 3, 2012). 

 

Depois de longos meses de negociação Petrobras-Shell, finalmente o acordo de 

compra foi anunciado oficialmente em 22 de dezembro de 2005. Tendo fechado a transação, a 

Petrobras (2005) informou no seu “Comunicado ao Mercado de Fato Relevante”: 

 

A conclusão desta operação está em linha com os objetivos estabelecidos no 
Planejamento Estratégico da Petrobras de se consolidar como uma empresa 
integrada de energia, com forte presença internacional e líder na América Latina. 
Tais mercados [Colômbia, Paraguai e Uruguai] apresentam alto potencial de 
crescimento e possibilidade de sinergia com os atuais ativos da Petrobras no 
continente. 

 

Na ocasião, a empresa informou que tinha assinado três contratos de aquisição de 

ações – Share Purchase Agreement - um para cada país, para a compra dos negócios de 

combustíveis (varejo e mercado comercial) na Colômbia e a totalidade das operações no 

Uruguai e no Paraguai de ativos oriundos da Shell, no valor aproximado de US$ 140 milhões. 

Na Colômbia, a Shell continuaria comercializando lubrificantes com sua marca própria, por 

meio de um contrato de prestação de serviços com a Petrobras, que assumiu a operação da 

fábrica de lubrificantes em Bogotá. Como de costume, a finalização do processo estava sujeita 

às devidas permissões governamentais. No Paraguai, os ativos envolvidos tornaram evidente o 

novo papel estratégico (em termos territoriais e de legitimação) do segmento de distribuição, 

como visto a seguir: 

 

� 134 estações de serviços, 52 lojas de conveniências, localizadas em todo o território 

paraguaio, com volume anual de vendas de 241 mil m3 e contratos comerciais de 

suprimento representando vendas anuais de 67 mil m3; 

� Ativos para a comercialização de GLP, sendo 17 estações de serviços revendendo GLP 
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para uso veicular, com volume anual de vendas de 45 mil m3; 

� Instalações para comercialização de produtos de aviação nos aeroportos de Assunção e 

Ciudad del Este, com volume anual de vendas de 18 mil m3 e comercialização de 

lubrificantes, representando vendas anuais de 5 mil m3. 

 

 

4.3.5 Desafios Iniciais 

 

 

Com essa operação de venda, a Shell encerrava 52 anos de presença no Paraguai, 

tendo historicamente liderado o mercado e alcançado cerca de 30% de market share na 

década de 1990. Ao entregar a empresa à Petrobras, esta participação de mercado (ou seja, em 

um território específico) havia se reduzido para a casa dos 20%, pois ocorreu uma perda 

progressiva de aproximadamente 1% de participação em cada um dos últimos 10 anos 

anteriores à venda.  

Como conseqüência do redirecionamento estratégico comandado pela sede da empresa 

em Londres, e desses processos de venda e de redução de tamanho, a sucursal Shell Paraguay, 

seus funcionários e seus clientes diretos estavam em situação de desmotivação, pois a 

empresa já não investia no país como fizera no passado. Em síntese, também devido a 

processos de redesenho da geopolítica do setor em paralelo às contínuas crises da 

globalização neoliberal, havia uma atmosfera de abandono pela falta de investimentos e de 

manutenção nos ativos, e perda progressiva de mercado. 

A operação da Petrobras no Paraguai começou oficialmente no dia 01 de abril de 2006 

e, por ocasião de entrevista coletiva, o então gerente geral da empresa naquele país afirmou 

que: 

 

Conduziremos um programa de capacitação para os proprietários e para os 
funcionários dos postos de serviços com o objetivo de manter a qualidade do 
atendimento ao consumidor paraguaio. Nossa expectativa é de que os clientes 
percebam a diferença do padrão Petrobras (PETROBRAS. AGÊNCIAS, 2006). 

 

Nesta declaração pública, foi reafirmada a importância estratégica do Paraguai pela 

sua proximidade com o Brasil, a Argentina e a Bolívia, podendo gerar ganhos por 

aproveitamento de sinergias com os demais ativos da companhia na região, sem contar o 

potencial de crescimento em si mesmo do mercado paraguaio. Segundo o Executivo 1, o 
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caráter híbrido da Petrobras não era bem compreendido pelos funcionários paraguaios da 

multinacional Shell, a ponto de, um ex-empregado da Shell ter perguntado, numa reunião de 

apresentação da Petrobras aos funcionários da recém adquirida empresa, se a partir daquele 

momento tais colaboradores passariam a ser também funcionários públicos do Brasil!  

A análise deste processo, permitido pelo uso de um framework alternativo para a 

compreensão do âmbito de estratégias internacionais de organizações híbridas, evidencia a 

importância do desenvolvimento de bagagens geo-epistêmicas que permitam a compreensão 

de realidades regionais e estratégias dos países emergentes. 

 

Aproveitando o momento da inauguração da primeira estação de serviços (ES) com 

imagem Petrobras no Paraguai, em 18 de julho de 2006, houve a visita do presidente da 

empresa, Sérgio Gabrielli, e do diretor da área internacional, Nestor Cerveró (esta foi a 

primeira e única vez que estiveram no país autoridades ocupando estas funções na empresa). 

Em entrevista coletiva de ambos, acompanhados pelo gerente geral da Petrobras naquele país, 

foi reafirmado o compromisso da empresa com o Paraguai e seus planos de investir cerca de 

US$ 5 milhões na troca da imagem das EESS, dentre outros projetos, tais como ações de 

responsabilidade social e ambiental. O presidente Gabrielli reassegurou a importância da 

presença da Petrobras no Paraguai, como forma de incrementar a sinergia deste ativo com os 

demais que a empresa possuía na América Latina (PETROBRAS. AGÊNCIA, 2006a). 

 

Desde o começo, a companhia buscou reanimar os colaboradores, criando uma nova 

estrutura de gestão da empresa, com mais autonomia local e, portanto, agilidade na tomada de 

decisões (na gestão da shell anterior muitas decisões operacionais locais eram tomadas fora do 

paraguai). Em paralelo, a recém criada gerência de comunicação e responsabilidade social 

buscou implementar na empresa as políticas (e estratégias) corporativas para esta área. 

 

Pode-se afirmar que o grande desafio comercial era a reconstrução de imagem de toda 

a rede de eess, dentro do prazo contratual de 18 meses, criando novas bases de legitimação e 

reconquistando espaços no plano comercial. O grande desafio de gestão (estratégica) era 

reanimar e imprimir novo ritmo às pessoas e à empresa inteira, e alcançar resultados 

satisfatórios. O grande desafio empresarial para a petrobras era estabelecer as sinergias com 

os ativos regionais, conforme fora divulgado, e ter êxito nessa experiência internacional, 

superando ceticismos e preconceitos em relação ao país que ainda persistiam(em) em uma ou 

outra área da sede da empresa. O desafio (geo)político, implícito e subliminar, era ter uma 
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atuação corporativa que promovesse uma maior aproximação brasileiro-paraguaia, dentro do 

contexto das políticas de relações exteriores do brasil. 

 

Um dos primeiros eventos críticos relacionados ao início da operação da Petrobras no 

Paraguai foi realizar o rebranding (troca de imagem) das EESS Shell para Petrobras, 

cumprindo o prazo acordado de 18 meses com a vendedora. A respeito deste processo de 

troca de imagem, o Executivo 1 relatou que houve um momento de tensão entre a Petrobras e 

um segmento importante da sociedade paraguaia: os empresários do ramo de metalurgia e da 

indústria de construção civil. O presidente do sindicato patronal deu declarações a jornais 

locais questionando o fato de que empresas paraguaias não estariam sendo chamadas a 

participar do processo licitatório de reconstrução ou troca de imagem que a Petrobras estava 

começando a implantar.  

 

Por questões de política corporativa, somente fornecedores homologados tecnicamente 

pela companhia estão autorizadas a produzir os elementos que compões a imagem da 

empresa: testeiras, totens, spreaders, sinalizadores e demais elementos que representam e 

caracterizam a imagem da Petrobras. A solução encontrada, segundo o Executivo 1 (2012), 

foi a exigência de que as empresas argentinas e brasileiras homologadas pela Petrobras para 

efetuar o rebranding das EESS se associassem a empresas paraguaias e trabalhassem em 

conjunto. Estas últimas fariam as obras de instalação dos elementos de imagem, sob a 

supervisão das primeiras. Com isso, dissolveu-se o foco de tensão geopolítica que foi 

noticiado nos jornais paraguaios, caracterizando a importância de políticas corporativas que 

contemplem o desenvolvimento econômico e social das comunidades estrangeiras onde a 

Petrobras opera. 

 

 

4.3.6 Estratégias de Posicionamento da Petrobras no Paraguai 

 

 

Para comandar a operação da empresa no Paraguai foram enviados pela sede da 

Petrobras quatro executivos: o gerente geral, um gerente financeiro, um gerente de estações de 

serviços e um gerente de produtos de aviação. Ao assumir a empresa foi encontrado um 

ambiente ambivalente. A começar pelo descrédito daqueles acostumados a serem geridos por 

uma típica corporação privada transnacional, de origem anglo-holandesa e tida como uma 
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major no setor petrolífero mundial, a Shell, e que agora seriam geridos por uma empresa 

estatal (híbrida) brasileira. Havia até mesmo uma atmosfera de moderada euforia e boa 

receptividade, pois se acabava um longo período de incertezas para aquele corpo funcional 

que não tinha mais objetivos desafiadores a seguir até antes da tomada de posse dos novos 

donos.  

 

O executivo número um da empresa, gerente geral, com larga trajetória gerencial, já 

tinha experiência anterior de expatriação, tendo comandado a operação de distribuição na 

Bolívia, durante o período de julho de 2000 a dezembro de 2004. O gerente financeiro 

também tinha uma experiência de expatriação na Bolívia, durante três anos, tendo ocupado o 

cargo de gerente de contabilidade. O gerente de estações de serviços, embora não tivesse 

experimentado um período de expatriação considerado como de longa duração, era o mesmo 

técnico que havia sido enviado ao Paraguai nos anos 2002 e 2003, por períodos menores, para 

estudar, pesquisar e mapear o mercado, suas regras e os diversos atores. Além disso, este 

terceiro executivo vinha acompanhando de perto e trabalhando nas estratégias de atuação 

internacional da Petrobras no segmento distribuição desde 2001, na Argentina e na Bolívia, a 

partir da sede da empresa no Rio de Janeiro. O quarto executivo, encarregado pelo negócio de 

aviação, foi enviado com o objetivo de adaptar o negócio aos padrões da BR Distribuidora e 

de criar as sinergias com a matriz da empresa na área de aviação. 

 

Pouco tempo depois de iniciadas as atividades, foram desenvolvidas a visão e a missão 

da empresa (PETROBRAS PARAGUAY, 2007), de modo a alinhar os esforços de todos os 

colaboradores. A visão foi definida como: “Ser líder en nuestro negocio y preferida por los 

clientes, consumidores y empleados, con excelencia en servicios y resultados sustentables” 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2007). Para conseguir tal objetivo, foi definida a missão da 

empresa:  

 

Distribuir y comercializar productos derivados de petróleo y biocombustibles, 
garantizando la excelencia de nuestros productos y servicios con seguridad, 
competitividad, rentabilidad, responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al 
desarrollo  del Paraguay y al éxito del sistema Petrobras (PETROBRAS 
PARAGUAY, 2007). 

 

As inter-relações dos papéis da Petrobras de empresa privada versus seu acionista 

majoritário (o governo brasileiro) ficou patente numa decisão tomada pelo Executivo 1. 

Segundo seu relato, houve uma ocasião onde o governo paraguaio reduziu um percentual da 
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margem de lucro das distribuidoras na comercialização do diesel, produto esse que sofria 

regulação do governo em termos de preços e margens na cadeia. Lideradas pelas 

distribuidoras nacionais, houve uma tentativa de protesto empresarial contra a decisão do 

governo paraguaio, simbolizado pelo não carregamento de diesel nas instalações da estatal 

Petropar, principal supridora nacional de diesel. Tal evento poderia provocar o 

desabastecimento do país. O Executivo 1 relata que consultou a sede da empresa no Rio de 

Janeiro e foi instruído a não participar do protesto, pois a Petrobras (e seu acionista 

majoritário) já estava tendo, naquele momento, que administrar problemas com a Bolívia e 

não queria novos focos de conflitos geopolíticos regionais. Novamente, as dimensões de 

empresa-mercado e de empresa-estado se sobrepuseram numa tomada de decisão a respeito de 

um evento crítico, o qual teria potencial de causar estremecimentos ou danos a objetivos 

maiores do acionista controlador e do país hospedeiro. 

 

Vale ressaltar que, sob o ponto de vista financeiro, a operação de distribuição no 

Paraguai é a única, dos cinco países onde a Petrobras atua em distribuição46, que entregou por 

7 anos consecutivos (2006-2012) um retorno sobre o capital empregado (ROCE) superior ao 

custo médio ponderado de capital (WACC) da empresa para o segmento de distribuição em 

cada país. Este resultado é uma comprovação de eficácia da gestão empresarial da 

organização híbrida que mobiliza eficientemente diversas dimensões: econômico, político, 

geopolítico, privado, estatal, híbrido, mercado, não-mercado, legitimação nacional, 

legitimação internacional, curto, médio e longo prazos na determinação das estratégias. Como 

comparação, o resultado no país guarani tem sido superior inclusive, em termos percentuais, 

ao ROCE médio obtido no mesmo período, pela BR Distribuidora aqui no Brasil, embora os 

números exatos não sejam expostos aqui, pois não é o objetivo deste estudo. 

 

 

4.3.6.1 Estratégias Comerciais 

 

 

Neste item são elencados alguns dos principais elementos das estratégias comerciais e 

de mercado (que para analistas informados pela literatura de marketing poderiam compor a 

                                                           
46 Países onde a Petrobras atua no segmento distribuição, fora o Brasil: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e 
Uruguai. 
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estratégia de marketing da empresa). 

a) Na rede de estações de serviços (EESS) 

Para serem as primeiras a terem a imagem substituída, foram escolhidas as EESS de 

propriedade da companhia, para as quais em tese, não se precisava de autorização do 

revendedor. Em conjunto com o rebranding, foi negociada a ampliação de contratos naquelas 

EESS de propriedade de terceiros. Retomou-se a ‘agressividade’ comercial, voltando a 

negociar incorporações de novas EESS à rede da empresa. Logo no segundo mês de operação 

se identificou uma excelente oportunidade de construir uma ES nova, na cidade de Pedro Juan 

Caballero, fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O Informe Social 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2007) indicava que a Petrobras contava com 157 EESS 

naquele ano, fruto de uma reclassificação de EESS antes considerados como pontos de venda 

exclusivos da área agrícola, bem como fruto de novas EESS que foram incorporadas à carteira 

de clientes.  

 

Acompanhando uma tendência do mercado que caminhava para o oferecimento de um 

produto de baixo valor, a companhia lançou um novo produto no seu portfólio, a Gasolina 

Econômica, para os consumidores que têm o preço baixo como direcionador de consumo. Por 

outro lado, disponibilizou a venda de querosene em algumas EESS, aproveitando 

equipamentos ociosos e uma saída da concorrência desse nicho. Realocou produtos em 

tanques e bombas, buscando facilitar o acesso dos clientes às EESS e otimizar a venda 

daqueles mais procurados. Substituiu contratos mais brandos por novos e melhor estruturados, 

onde os investimentos e a rentabilidade da companhia estavam mais assegurados, inclusive 

com a concessão de garantias (hipotecária ou fidejussória) por parte dos revendedores. 

b) Na rede de lojas de conveniência “Spacio 1” e “Minimercados”  

A rede de lojas de conveniência da Shell era composta por duas marcas, Select e Shell 

Shop, e estava abandonada, sem manutenção, sem investimentos. Paulatinamente a Petrobras 

começou a implantar o conceito próprio de conveniência, através da sua marca internacional 

Spacio 1. Durante negociações de renovações de contrato as lojas antigas foram sendo 

reformadas, remodeladas e uma nova imagem começou a surgir, acompanhando a marca da 

empresa estampada nas EESS.  

 

c) Na comercialização de lubrificantes Lubrax 

Negociações para manutenção dos acordos comerciais que a Shell detinha com as 

concessionárias locais de veículos para oferecimento exclusivo da linha de lubrificantes 
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Lubrax. Esta foi uma importante alavanca comercial para reposicionar os lubrificantes da 

Petrobras os quais, anteriormente, não tinham uma boa imagem no mercado. Segundo o 

Informe Social de 2008, naquele ano 25 marcas de veículos recomendavam o uso do Lubrax 

com exclusividade, através da sua rede de concessionárias locais.  

 

Em 2011, o Informe Social deste ano da Petrobras, comunicou que havia subido para 

42 o número de marcas de veículos que recomendam Lubrax em território paraguaio. Cabe 

ressaltar que a Petrobras não tinha, antes da compra da Shell, a estratégia de construir alianças 

comerciais com concessionárias de veículos no segmento de lubrificantes. Esse tornou-se um 

exemplo de como melhores práticas internacionais podem ser incorporadas à gestão da 

empresa adquirente. Por meio dessa estratégia, a Petrobrás construiu uma imagem de empresa 

que vai ao exterior (no caso, um país da América Latina) e adquire empresas bem estruturadas 

e com boas práticas que podem gerar diferentes tipos de valores para a matriz. 

 

Em paralelo, na rede de EESS os antigos centros de lubrificação de marca Shell, 

Lubriplus, também foram modernizados e convertidos na franquia Lubrax Center, renovando 

o ambiente de troca de óleo dos veículos. Segundo o Informe Social de 2008, naquele ano, 22 

Lubrax Centers estavam em operação na rede de EESS da Petrobras (PETROBRAS 

PARAGUAY, 2008). Em 2009, o Informe Social indica que o número ascendeu a 26 

unidades de Lubrax Centers. E, no ano seguinte, conforme o Informe Social correspondente, a 

quantidade de Lubrax Centers subiu para 29. 

 

d) Em consumidores de grande porte 

Para o segmento de transportes, indústrias e frotistas em particular, a empresa 

substituiu o cartão de fidelização Shell Card, pelo Petrobras Flota, mantendo e crescendo a 

base de clientes, oferecendo serviços de controle de abastecimento para os empresários e de 

meio de pagamento para os motoristas. Segundo o Informe Social de 2008, naquele ano 63 

EESS estavam habilitadas a receber pagamentos através do cartão Petrobras Flota. 

 

e) No segmento de GLP (gás liquefeito de petróleo) 

A empresa manteve o negócio através da subsidiária Petrobras Gás, encarregada do 

suprimento de GLP em botijões residenciais, industriais e comerciais, bem como da venda a 

granel para grandes consumidores e entrega de GLP automotivo para uma rede de 17 EESS. 
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f) No segmento de aviação 

A Petrobras opera o abastecimento dos dois principais aeroportos paraguaios: Silvio 

Petirossi, na cidade de Luque, grande Assunção, e Guarani, de Ciudad del Este. Um terceiro 

aeroporto de menor movimento está situado na região do Chaco, na cidade de Mariscal 

Estigarribia, dentro da base militar do exército paraguaio. A pista deste aeroporto tem 3.600 

metros de cumprimento por 40 metros de largura, sendo maior que a pista do aeroporto 

principal do país, Silvio Petirossi, na grande Assunção, que tem 3.400 metros (ABS COLOR, 

2011a). Há versões de que tal aeroporto teria sido construído pelos EUA como potencial 

ponto de apoio e base militar (CLARÍN, 2005). Como suporte à prática da aviação como 

esporte, a companhia patrocina anualmente o Festival Aéreo de Yvytu. 

 

g) Em operações e logística 

Operacionalmente, em termos de capacidade de recepção, armazenamento e despacho 

de produtos, bem como de estrutura logística, a empresa precisava ter contratos que 

garantissem o suprimento. Anteriormente, a Shell Argentina era supridora dos ativos 

paraguaios e tais contratos foram mantidos pelos primeiros seis meses, de modo a não haver 

descontinuidade. Por outro lado, era necessário estabelecer novos canais de suprimento com o 

sistema Petrobras no Brasil, na Argentina, além da Bolívia. Mais tarde, em 2007, as refinarias 

bolivianas foram estatizadas pelo governo Evo Morales. Desde o início da operação, 

verificou-se um esgotamento da capacidade da planta de recepção, armazenagem e despacho 

de produtos, situada na cidade de Villa Elisa, região metropolitana de Asunción. Apesar disso, 

não foram feitos investimentos de ampliação na mesma. 

 

 

4.3.6.2 Estratégias de Marketing 

 

 

Cabe destacar aqui que as estratégias de marketing propriamente ditas ficaram 

subordinadas ao âmbito das estratégias comerciais e de mercado, diferentemente dos desenhos 

e nomenclaturas fornecidos pelas literaturas de marketing e de gestão estratégica. Dentre os 

elementos da estratégia de marketing, destaca-se a criação do Capacitio, centro de 

capacitação e treinamento de empregados, clientes e funcionários das EESS. O centro de 

capacitação oferece, segundo o Informe Social (PETROBRAS PARAGUAY, 2007), um 

programa de cursos para todo o ano, cujo objetivo é agregar valor à gestão integral do 
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negócio, mediante o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes nas equipes de 

trabalho.  

O Centro Técnico, composto por profissionais especializados e por um moderno 

laboratório de combustíveis e lubrificantes, transmitia a segurança de que todos os produtos 

passavam por testes laboratoriais que garantiam o cumprimento das especificações dos 

produtos e uma assistência pós-venda aos clientes. 

 

Adicionalmente, no tocante à preservação da qualidade dos produtos, a companhia 

lançou, segundo o Informe Social (PETROBRAS PARAGUAY, 2008), um programa de 

controle de qualidade dos produtos chamado “Calidad Controlada”, visando manter seu 

posicionamento de empresa séria e responsável, que entrega tecnologia, excelência e 

inovação, bem como respeita o consumidor, pois mantém as bombas das EESS bem 

calibradas, entregando a quantidade correta de combustível. 

 

Com freqüência, foram realizados eventos de inauguração de novas EESS com 

imagem Petrobras, bem como promoções de abertura de EESS com imagem remodelada para 

Petrobras.  

 

No final de 2007, a companhia inovou no mercado, lançando um produto diferenciado, 

um diesel de baixo conteúdo de enxofre, maior número de cetano e aditivação exclusiva, o 

Diesel Podium. Imediatamente o produto alcançou um sucesso, pois havia uma demanda 

reprimida para um produto de melhor especificação, apto para ser utilizado nos veículos mais 

modernos. Aproveitou-se uma janela de oportunidade e negociou-se, junto ao poder público, a 

regulamentação desta nova especificação. Outra janela aproveitada foi poder vender este 

diesel a preços maiores do que o do diesel comum, referenciado pela estatal Petropar. 

 

Tamanho foi o êxito do lançamento do Diesel Podium que ele foi declarado, em 

29/02/2008, como Produto de Interesse Ambiental Nacional, pela Secretaria Nacional de 

Meio Ambiente, através da Resolução nº 314/2008 (PETROBRAS PARAGUAY, 2007) por 

sua contribuição à diminuição da poluição atmosférica. No começo de 2008, a companhia 

lançou um produto intermediário, o Extra Diesel Aditivado, para posicionar-se entre o diesel 

comum e o Diesel Podium, e para competir com os produtos que a concorrência lançou e que 

eram de qualidade inferior ao Diesel Podium. O Extra Diesel Aditivado igualmente foi um 

sucesso de vendas. 
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Além desse reconhecimento, em agosto de 2008, a Petrobras foi agraciada 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2008) com o Prêmio Nossa Senhora de Assunção, distinção 

dada pela Câmara de Vereadores da cidade de Assunção, pelos trabalhos que a empresa 

realizou para a preservação do meio ambiente, dentre os quais a Câmara ressaltou os seguintes 

tópicos: 

- por conhecer a relação existente entre o meio ambiente, o impacto da qualidade dos 

combustíveis e sua incidência no meio ambiente e na saúde pública, 

- por comunicar as características e benefícios dos dieseis comercializados pela 

empresa e seu aporte à proteção do meio ambiente e à saúde pública, 

- pela criação de empregos a compatriotas que permitem melhorar suas condições de 

vida e das suas famílias. 

 

A introdução do Diesel Podium e do Extra Diesel Aditivado, foi comentada pelo 

Executivo 2 como um lance de felicidade da Petrobras, pois isso foi muito valorizado pelos 

consumidores paraguaios, muitos dos quais detentores de carros de tecnologia EURO IV e 

EURO V. Estes veículos importados, considerados localmente como luxuosos, exigem um 

diesel de baixo conteúdo de enxofre, isto é, menos contaminante. O Executivo 2 (2012) 

comentou que o Embaixador brasileiro no Paraguai costumava lhe dizer que sentia muito 

orgulho da Petrobras, pois ela é uma empresa bem falada, não tinha ninguém falando contra 

ela naquele país, as pessoas gostam da empresa e sabem que ela oferece os melhores 

combustíveis. O entrevistado afirmou que a companhia é reconhecida localmente por oferecer 

combustíveis e lubrificantes de alta qualidade, haja vista a associação de exclusividade com 

mais de 30 concessionárias de diferentes marcas de veículos. 

 

No final de 2008, saiu o resultado do II Prêmio Petrobras de Marketing, envolvendo 

todas as empresas do sistema Petrobras em todo o mundo, onde a Petrobras Paraguai havia 

inscrito quatro projetos. A sucursal paraguaia recebeu prêmio por três dos quatro projetos 

inscritos, sendo dois primeiros lugares:  

� “Cartão Petrobras Flota: propulsor de vendas de produtos e fidelização de clientes”, na 

categoria Comercialização;  

� “Aliança com Marcas de Veículos como Base do Reposicionamento do Lubrax no 

Paraguai”, na categoria Valorização da Marca; e um terceiro lugar: 

� “Rompimento de Paradigma e Inovação Mercadológica com a Implementação do 

Diesel Podium e o Extra Diesel Aditivado no Mercado Paraguaio”, na categoria Inovação em 
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Produtos ou Serviços para Clientes Externos. 

 

 

4.3.6.3 Estratégias Institucionais: ações de responsabilidade social e ambiental 

 

 

O Executivo 1 declarou que as políticas sócio-ambientais da Petrobras ajudaram a 

posicionar a empresa no Paraguai e a ela ser bem aceita pela sociedade. Segundo ele, ao entrar 

num país, a companhia não tem interesse somente financeiro, mas uma visão mais madura, de 

longo prazo, não oportunista. Conforme ele, tal política corporativa ganhou a simpatia do 

então Embaixador brasileiro naquele país o qual tinha, inicialmente, certo temor em relação à 

Petrobras tornar-se um novo foco de conflito bilateral entre Brasil e Paraguai, em paralelo aos 

constantes problemas que ele tinha de administrar em relação à gestão compartilhada da Itaipu 

Binacional.  

 

O Executivo 1 (2012) explicou que o trabalho no âmbito da distribuição, conjugado 

com ações de responsabilidade sócio-ambiental, contribuiu muito para que a sociedade 

paraguaia e importantes atores políticos desenvolvessem uma percepção positiva em relação à 

Petrobras. Segundo ele, muitas organizações foram beneficiadas pelos investimentos 

corporativos nessa área, a ponto de o Embaixador ter afirmado, satisfeito, que agora tinha de 

administrar pedidos de organizações locais que lhe solicitavam interferir junto à Petrobras 

para que ela patrocinasse determinados projetos sociais. 

 

O Informe Social da Petrobras Paraguay (2007) destaca que a empresa tinha adotado o 

compromisso de exercer a responsabilidade social e ambiental como um dos seus pilares de 

sustentação, com o mesmo nível de relevância do crescimento e da rentabilidade. Segundo 

este Informe, para a Petrobras, responsabilidade social é a forma de gestão integrada, ética e 

transparente dos seus negócios e de suas relações com os públicos com os quais a empresa 

interage. 

 

Dentro desta ótica, a adesão aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas foi um 

marco para a Petrobras e determinou muitas de suas ações a partir de então. O Informe 

comunica que a empresa acredita firmemente que ações de RSC criam valor econômico, 

ambiental e social. Além disso, informa que entende que a empresa é parte de comunidades 
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dinâmicas e cada vez mais participativas, que valoriza o relacionamento entre redes, 

organizações e instituições tanto do setor privado como do setor público e da sociedade civil 

e, em conjunto com elas, busca articular projetos comuns.  

 

Segundo o Informe Social da Petrobras Paraguay (2007) a empresa investiu US$ 307 

mil em ações orientadas à responsabilidade social e ambiental durante o transcurso do ano, 

dentre as quais, destacam-se:  

� “Paseo de los Derechos”, para crianças da fundação Dequení que apóia a 2700 

crianças oriundas de famílias carentes;  

� Patrocínio da OSCA (Orquestra Sinfónica de la Ciudad de Asunción);  

� Patrocínio ao Ballet Clássico e Moderno Municipal de Asunción;  

� Patrocínio à artista Berta Rojas, intepretando um importante músico paraguaio, 

Agustín Barrios;  

� Apoio ao projeto Procicla, de reciclagem de materiais recolhidos do lixo urbano em 

Cateura, aterro sanitário nas cercanias de Assunção;  

� Projeto Junior Achievement, para universitários passarem um dia nas dependências da 

empresa, sob tutela de um profissional local;  

� Apoio ao Desafio SEBRAE Paraguay ao fomento do empreendedorismo em jovens 

universitários;  

� Apoio à Feira do Livro Infanto-Juvenil;  

� Apoio cultural a shows de cantores de língua espanhola, como Joan Manuel Serrat e 

José Antonio Galeano;  

� Patrocínio do filme “Los Paraguayos”; Patrocínio do documentário “Paraguay, según 

Agustín Barrios;  

� Patrocínio do Rally Transchaco, principal esporte nacional depois do futebol;  

� Apoio ao “Pedágio Solidário” do Rally Transchaco, para coleta de doações a crianças 

carentes;  

� Patrocínio ao campeonato nacional de basquete;  

� Copa Petrobras de Tênis, etapa Paraguai;  

� Patrocínio ao projeto “Sonidos de la Tierra” para jovens músicos oriundos de 

comunidades carentes, organizado pela “Fundación Tierranuestra”;  

� Apoio à Associação Cristã de Empresários, para desenvolvimento de ações de RSC 

junto aos associados;  

� Apoio ao projeto “Piensa antes de Conducir”, liderado pelo Touring y Automóvil 
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Paraguayo. 

 

Segundo o Informe Social da Petrobras Paraguay (2007) a Política de RSC da 

Petrobras é definida como a forma de gestão integrada, ética e transparente dos negócios, das 

atividades e das suas relações com os diversos públicos de interesse, promovendo os direitos 

humanos e a cidadania, respeitando a diversidade humana e cultural, não permitindo a 

discriminação, o trabalho degradante, o trabalho infantil e escravo, contribuindo ao 

desenvolvimento sustentável e à redução das desigualdades sociais. Os princípios da Política 

são: 

� Atuação corporativa: assegurar que a governança corporativa do Sistema Petrobras se 

comprometa com a ética e a transparência na relação com os públicos de interesse; 

� Gestão integrada: garantir uma gestão integrada em responsabilidade social no sistema 

Petrobras; 

� Desenvolvimento sustentável: conduzir os negócios e atividades do sistema Petrobras 

com responsabilidade social, implantando seus compromissos de acordo com os princípios do 

Pacto Global da ONU, contribuindo com o desenvolvimento sustentável; 

� Direitos humanos: respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente, pautando as ações do sistema Petrobras a partir da promoção dos 

princípios do trabalho decente e da não discriminação; 

� Diversidade: respeitar a diversidade humana e cultural da sua força de trabalho e dos 

países onde atua; 

� Princípio de trabalho: apoiar a erradicação do trabalho infantil, escravo e degradante 

na cadeia produtiva do sistema Petrobras; 

� Investimento social sustentável: buscar a sustentabilidade dos investimentos sociais 

para uma inserção digna e produtiva nas comunidades; 

� Compromisso da força de trabalho: comprometer a força de trabalho com a Política de 

Responsabilidade Social do sistema Petrobras. 

 

O Informe Social da Petrobras Paraguay (2008) mostra a empresa em pleno processo 

de consolidação, depois de quase três anos de operação, tanto no âmbito comercial como na 

sua relação com a sociedade, por meio do respaldo a diversos projetos em benefício das 

comunidades.  

 

Assim como grandes corporações do Norte usam a responsabilidade social para fins 
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(geo)políticos sem que a literatura especializada ressalte esta característica – confirmada pela 

literatura de RI e por autores críticos em RSC (FARIA; SAUERBRONN, 2008; BANERJEE, 

2007) – a estratégia internacional da Petrobras no Paraguai se caracteriza pela mobilização 

dos discursos economicistas de gestão (estratégica) para viabilizar estratégias e objetivos que 

não são tidos como muito legítimos pela desenho geo-epistemico dominante da área de 

gestão.  

 

Deve ser ressaltado o fato de a empresa ter sido a pioneira no lançamento de 

combustíveis limpos, o Diesel Podium e o Extra Diesel Aditivado, o que revolucionou o 

mercado. No âmbito social, dentre várias ações, destaca-se o respaldo à criação da rede local 

do Pacto Global das Nações Unidas, reafirmando o compromisso com os princípios deste 

Pacto. Outro ponto ressaltado foi o engajamento da força de trabalho em várias ações de 

responsabilidade social e ambiental. Além dos projetos de responsabilidade social e ambiental 

elencados no Informe Social da Petrobras Paraguay anterior, no de 2008 novos projetos são 

destacados: 

� Apoio ao diagnóstico nacional sobre infância e adolescência;  

� Lançamento dos Fondos Concursables para la Niñez;  

� Apoio na promoção dos direitos das crianças através de projetos audiovisuais;  

� Apoio ao projeto de teatro infantil Atuando com os Direitos;  

� Apoio à publicação do Informe Anual Infância e Adolescência da imprensa paraguaia;  

� Apoio para treinamento técnico de 600 jovens da Fundação Dequení;  

� Apoio ao projeto Proteção Obrigatória para o transporte seguro de crianças em 

veículos automotores;  

� Apoio ao projeto de Educação dos Consumidores Infantis, para a conscientização das 

crianças e dos adolescentes em relação aos seus direitos enquanto consumidores;  

� Apoio ao projeto de Responsabilidade Social Empresarial para Pequenas e Médias 

Empresas, em conjunto com a Associação Cristã de Empresários;  

� Patrocínio à Feira do Livro de Assunção;  

� Apoio ao projeto do Observatório Cultural do Paraguai, em convênio com o Centro 

Cultural da República El Cabildo;  

� Apoio ao Ballet Folklórico Mimbipá; Patrocínio à produção do curta-metragem Karaí 

Norte;  

� Apoio ao Projeto Melhores Banheiros das Estradas, em conjunto com o Ministério do 

Turismo do Paraguai;  
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� Apoio para estudantes paraguaios participarem do Prêmio de Ciência e Tecnologia: 

Biocombustíveis para o MERCOSUL. 

 

Um destaque especial foi, segundo o Informe Social da Petrobras Paraguay (2008), a 

realização do Seminário “EcoCombustíveis: diesel e tecnologia a favor da saúde”, uma 

iniciativa da Petrobras, da empresa Ivesur47, da CADAM48, do Município de Assunção, da 

Secretaria Nacional de Meio Ambiente e da Sociedade Paraguaia de Alergistas, 

Pneumologistas e Otorrinolaringologistas.  

 

Neste seminário se abordaram temas amplos que se aproximam ao âmbito de políticas 

públicas nacionais e ao âmbito de políticas globais (McGREW, 2008) tais como: 

combustíveis e políticas ambientais, emissões veiculares e tecnologias de combustão, meio 

ambiente e saúde. Foi um evento importante, de ótima repercussão na mídia, com a 

participação de palestrantes do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente), diretamente do Quênia, e da OMS (Organização Mundial da Saúde), diretamente 

da Suíça. 

 

A política/estratégia de responsabilidade social e ambiental da companhia, assim, foi 

contribuindo para, em conjunto com as ações comerciais, a construção de bases de 

legitimidade e construção de uma percepção positiva da sociedade em relação à Petrobras 

(ofuscando questões geo-políticas cruciais para projetos de integração regional).  

 

O Executivo 2 (2012) contou um episódio de contratação de um profissional externo 

para assumir um cargo gerencial na Petrobras. Tal profissional ocupava uma posição de 

destaque noutra corporação paraguaia e, ao ser perguntado por que trocou tal corporação pela 

Petrobras (o Executivo 2 supôs que o profissional teria, inclusive, aceito ganhar um salário 

um pouco menor ao que detinha antes), o profissional teria dito que a empresa brasileira tem 

uma série de ações na área social, que seria a única (sic) empresa que se preocupava com o 

país, que teria vindo ao Paraguai para ficar e não somente para ganhar dinheiro e ir embora.  

Segundo o Executivo 2 (2012), a reputação de empresa socialmente responsável que 

                                                           
47 Empresa que tem a concessão pública da cidade de Assunção para verificação anual de níveis de emissões 
veiculares na frota automotiva da capital (IVESUR PARAGUAY, c2012). 
48 Câmara de Distribuidores de Automotores e Máquinas do Paraguai (CAMARA DE DISTRIBUIDORES DE 
AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS, c2009)  
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em pouco tempo a Petrobras amealhou na sociedade paraguaia é tão forte que a gerente 

encarregada dos projetos de responsabilidade social e ambiental “fica doida porque todo 

mundo quer que a gente ajude [...] vêm pedidos de todos os lados”. O executivo comentou 

que, além da Petrobras, outra empresa que tem posicionamento e ações similares aos da 

Petrobras é o Banco Itaú e, ambas as empresas são, segundo ele, referências no país pela 

forma como trabalham. Além disso, são consideradas empresas corretas, de forma que, 

quando a Petrobras entra patrocinando algum projeto, outras se somam ao mesmo, pois as 

bases de legitimidade permitem o entendimento geral de que o projeto é sério e transparente.  

 

Em consonância com o grande quadro de ascensão de economias emergentes, esses 

resultados evidenciam um quadro de construção de estratégias regionais por corporações 

brasileiras (com diferentes níveis de ‘hibricidade’) que vem sendo desconsiderado pela maior 

parte das literaturas de gestão estratégica e marketing principalmente por razões de natureza 

geo-epistêmica. 

 

Por outro lado, o Informe Social da Petrobras Paraguay (2009) reforça o processo de 

consolidação da empresa no Paraguai, depois de mais de três anos de atuação no país, 

continua na liderança no segmento de combustíveis, alcançando recorde histórico nas vendas 

de combustíveis. A empresa fez um upgrade no Diesel Podium (o qual passou de 500 ppm49 

de enxofre para 50 ppm) reduzindo ainda mais a emissão de poluentes atmosféricos e 

contribuindo para melhorar a qualidade do ar. Por fim, ressalta a inauguração da sede própria 

da Petrobras no Paraguai: um edifício novo e moderno.  

 

Ademais, o Informe Social da Petrobras Paraguay (2009) ressalta que a companhia 

continuou a respaldar iniciativas comunitárias, em particular em áreas adjacentes às 

instalações da empresa, a fomentar o respeito aos direitos humanos, continuou a apoiar a 

implementação de projetos sociais, eventos culturais e esportivos, além de ter iniciado um 

estudo pioneiro para medir a qualidade do ar em Assunção.  

 

O relatório de 2009 comenta que, em quase quatro anos de atividades, a empresa 

assinou 25 convênios de cooperação para a execução de diferentes projetos relacionados a 

direitos humanos, muitos deles vinculados à defesa dos direitos das crianças e dos 

                                                           
49 ppm: partes por milhão. 
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adolescentes. Tais iniciativas chegaram de forma direta a mais de 80.000 pessoas, fato que, 

segundo o Informe Social, demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental do país. Outras ações de responsabilidade social e ambiental 

enunciadas no Informe Social da Petrobras Paraguay (2009): 

� Patrocínio do filme ‘Trata... desde otra mirada’ e ‘El niño D, un alguien diferente’; 

� Assinatura de Memorando de Entendimento com o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) a fim de realizar, em 2010, de maneira pioneira, estudos 

científicos de avaliação da qualidade do ar em Assunção;  

� Patrocínio a projeto comunitário no município de Villa Elisa, para manutenção de 

praças públicas. 

 

O informe social da Petrobras Paraguay (2010) comenta o projeto ‘a todo pulmón 

paraguay respira’, para o plantio de árvores para a melhoria da qualidade do ar no país, ao 

qual a empresa aderiu envolvendo funcionários no plantio de 1.000 árvores nas instalações 

industriais da empresa. Neste ano, a Petrobras Paraguay foi a 4ª. maior contribuinte de 

tributos para o fisco paraguaio. além disso, priorizou empresas paraguaias no fornecimento de 

bens e serviços de, as quais foram contratadas em 90% detodos os casos. outros projetos 

socias apoiados pela Petrobras Paraguay, adicionalmente aos já patrocinados nos anos 

anteriores: 

 

� patrocínio à execução do ‘estudio de la calidad del aire de la ciudad de Asunción’ 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2010), em conjunto com o pnuma, com o centro mario 

molinas do chile, a universidade católica e a universidade nacional de asunción. como 

um dos resultados deste projeto, foi criada, com a participação da petrobras paraguai, a 

mesa do ar e da saúde, junto à secretaria nacional do meio ambiente;  

� apoio à associação civil ‘Vincularte’ que promove manifestações teatrais através de 

crianças e adolescentes (PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� apoio ao programa ‘La compañía’ e ao primeiro encontro de empreendedores 

universitários do Paraguai, através da ‘Fundación Paraguaya Junior Achievement’ 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� patrocínio do ‘iii congreso de responsabilidad social y empresarial del paraguay’ 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2010), cujo tema foi: inclusão econômica e sustentável 

– estratégias de responsabilidade social para a redução da pobreza;  

� apoio à “red de periodistas de responsabilidad social”, em conjunto com a adec 
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(PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� patrocínio ao prêmio “empreendimientos innovadores” da edição prêmios adec 2010 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� apoio ao filme longa-metragem “tren paraguay” (PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� apoio ao ciclo de apresentações musicais: “con berta rojas, hoy toca mangoré” 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� quinto ano consecutivo de patrocínio ao rally, segundo esporte nacional, através do 

“campeonato nacional de rally petrobras 2010” e do “campeonato nacional de super 

prime petrobras 2010”, ambos organizados pelo “touring y automóvil club paraguayo” 

(PETROBRAS PARAGUAY, 2010);  

� apoio à “campaña ambiental buenos vecinos” para limpeza dos arredores do bairro 

onde a sede da empresa está localizada em assunção (PETROBRAS PARAGUAY, 

2010). 

 

No mesmo ano em que o paraguai completou 200 anos de independência, a petrobras 

celebrou cinco anos de presença no paraguai. O informe social da Petrobras Paraguay de 2011 

ressalta o compromisso da empresa com aquele país e com o mercado, onde detém cerca de 

20% de market-share em combustíveis e lubrificantes, com um investimento realizado no país 

durante os cinco anos de 113 milhões de dólares. O informe social especifica que foram mais 

de 85.000 pessoas beneficiadas diretamente e mais de 300.000 indiretamente pelos projetos 

sociais, ambientais, culturais e esportivos da petrobras paraguai durante seus cinco anos de 

existência. além disso, o informe social da petrobras paraguay de 2011 enumera novos 

projetos apoiados pela empresa: 

 
� Patrocínio à Conferência Interamericana sobre Responsabilidade Social da Empresa 

(CSRAméricas);  

� Convenio com a Comissão Nacional de Comemoração do Bicentenário da 

Independência da República;  

� Apoio à Coleção Paraguai: Real e Imaginário, série de filmes retratando a formação da 

identidade nacional;  

� Patrocínio ao Calendário 2011 de Festas Populares do Paraguai, em conjunto com a 

Secretaria Nacional de Turismo;  

� Continuidade do projeto A Todo Pulmón Paraguay Respira, para o plantio de árvores 

para a melhoria da qualidade do ar no país, ao qual a empresa fomentou o plantio de 6.000 
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árvores nas EESS da rede Petrobras em 12 cidades do país;  

� Implantação do Programa de Desempenho de Fornecedores, visando a qualificação 

técnica e em RSC dos supridores de bens e serviços para a companhia;  

� Apresentação do Estudo Qualidade do Ar na Comissão Nacional de Defesa dos 

Recursos Naturais do Congresso Nacional, resultado do acordo com o PNUMA;  

� Criação da Agenda 21, com a prefeitura de Villa Elisa (cidade onde estão as plantas 

industriais da empresa), para fomento da melhoria da qualidade de vida da cidade. 

 

Esse conjunto de ações de rsc contribuem para o reconhecimento e para a legitimação 

da empresa junto à sociedade paraguaia e ajuda a ofuscar teorizações de geopolítica que 

restringem as possibilidades de estratégias de integração regional na américa latina. Nesse 

sentido, a partir das informações disponíveis nos informes sociais da petrobras paraguay, este 

pesquisador estima que cerca de 450 mil pessoas tenham sido beneficiadas de maneira direta 

ou indireta pelos investimentos da organização híbrida em ações de responsabilidade social, 

ambiental, esportiva e cultural. A tabela 1 evidencia o montante aproximado investido pela 

petrobras no paraguai nestas ações no período. 

 

Tabela 1 – Investimentos Anuais e Total em Ações de Responsabilidade Social (em US$) 

Ano Valor (em US$)
2012 708.000
2011 730.000
2010 569.000
2009 383.000
2008 305.000
2007 305.000
2006 200.000
Total 3.200.000  

Fonte: adaptado de Petrobras Paraguay (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) e estimativas próprias para os anos de 
2006 e 2012. 

 

Como as estratégias e programas de rsc têm um alcance social muito grande e 

transversal, no longo prazo, colaboram para reduzir o ressentimento paraguaio contra o 

‘imperialismo brasileiro’, e marcar um sentimento de simpatia em relação à petrobras e ao seu 

acionista controlador. Este quadro evidencia a sobreposição de dimensões mercado/não-

mercado, empresa-mercado e empresa-estado se sobrepõem, com efeitos positivos para os 

envolvidos, que faz parte do framework de estratégias internacionais da petrobras e que 

continua ausente ou negado pelas literaturas dominantes de gestão estratégica e marketing. 
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4.3.6.4 Estratégias de Relacionamento Institucional 

 

 

Cabe destacar que em termos de reputação da empresa junto aos diversos públicos de 

interesse no Paraguai, segundo pesquisas encomendadas a consultorias externas, a Petrobras 

se destaca, quando comparada com outras três empresas que atuam naquele país, como: (a) 

um dos principais competidores privados nacionais; (b) um competidor local estrangeiro; e (c) 

um dos principais bancos atuantes no país. Os atributos avaliados na pesquisa foram: 

liderança, desempenho financeiro, produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, 

governança, cidadania. Dentre as dimensões, a de produtos e serviços foi a de maior 

pontuação, alinhada com o trabalho de lançamento pioneiro de produtos no qual a companhia 

se empenhou (Diesel Podium e Extra Diesel Aditivado).  

 

Gráfico 1 – Índice de Reputação da Petrobras no Paraguai Comparado com Três Empresas 

Índice de Reputação no Paraguai

64,1
66,0

71,4

74,1

Petrobras Distribuidora 2 Distribuidora 3 Banco

 
Fonte: adaptado de Petrobras Paraguay (2012a). 

 

Esse nível de reputação alcançado para uma empresa brasileira, vinculada ao Estado 

brasileiro e a teorizações de geopolítica desfavoráveis, expressa como a companhia passou a 

ser percebida pelos diversos atores sociais, pertencentes tanto ao mercado quanto a aqueles 

classificados como não-mercado pela bagagem anglo-americana. Ter uma reputação boa e 

equilibrada na dimensão econômica e na dimensão da (geo)política por meio de um 

framework específico e avançado no âmbito das estratégias internacionais sugere que a 

empresa eleva sua capacidade de promover desenvolvimento e ajudar a construir alternativas 

que passaram a ser de importância estratégica no contexto internacional em crise.  
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Esta pesquisa de reputação, também realizada em outros mercados ou territórios onde 

a empresa atua no segmento distribuição e utilizando parâmetros comparáveis, evidenciou a 

alta performance no Paraguai, quando cotejada com a operação em dois outros países onde a 

companhia opera no âmbito da distribuição. Diferentemente do Paraguai, no Uruguai e no 

Chile, há concorrentes da Petrobras com melhor pontuação (pelo menos aqueles que foram 

objeto da pesquisa). 

 

Gráfico 2 – Índice de Reputação da Petrobras no Paraguai e Dois Países da América do Sul 

Índice de Reputação da Petrobras em Três Países

71,4

55,8
64,5

Paraguai País 2 País 3

 
Fonte: adaptado de Petrobras Paraguay (2012a). 

 

Dentro do contexto de afirmação da liderança regional brasileira, o presidente Lula 

visitou o Paraguai, em 2007, com uma grande comitiva de empresários buscando incentivar 

novos investimentos brasileiros naquele país. No seu discurso, segundo o Executivo 1, 

presente ao evento principal dos presidentes Lula e Nicanor Duarte Frutos, o presidente 

brasileiro chamava a atenção de que o Paraguai não deveria ficar dependente única e 

exclusivamente das receitas provenientes dos royalties de Itaipu, que precisava diversificar 

sua economia, fortalecer o agronegócio, crescer em produção de biocombustíveis e que o 

Brasil estava disposto a contribuir neste processo. Nesse sentido, Lula indicou que poria o 

BNDES para financiar projetos de interesse do Paraguai como, por exemplo, a construção da 

segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, ou a construção 

de uma nova linha de transmissão de energia elétrica de Itaipu para Assunção. 

 

A declaração oficial (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2007) do 

presidente Lula é uma evidência do seu desejo de diminuir as assimetrias entre os dois países 
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e do entendimento de que o Brasil tem um papel e uma responsabilidade nesta tarefa, 

proporcionando, ao final, maior fortalecimento do MERCOSUL: 

 

O que nós precisamos compreender é que somos um bloco muito novo, com 
assimetrias muito grandes entre nossos países, e temos que ter paciência para ir 
ajustando essas divergências que existem entre nós. A segunda coisa é que eu não 
quero apenas que as empresas brasileiras venham fazer investimentos no Paraguai. 
Para mim, o ideal seria que empresas brasileiras e outras empresas de países da 
América do Sul fizessem parcerias com empresas paraguaias, que pudessem 
estabelecer parceria entre duas empresas, uma paraguaia e uma brasileira, por 
exemplo, para produzir etanol, para produzir biodiesel, para produzir outra coisa 
qualquer, aqui no Paraguai. E por que eu penso assim? É porque acredito que com o 
desenvolvimento do Paraguai - e a gente ganhando um pouco mais de salário - 
vamos aumentar o poder de consumo do povo paraguaio e aumentar a 
potencialidade de vendas do Paraguai. Então, o Paraguai vai poder exportar mais, o 
Brasil vai poder exportar mais, e a economia dos dois países vai crescer. Não existe 
outra possibilidade. O que nós precisamos é ter em conta que no século XX nós não 
fizemos tudo o que deveríamos fazer nas nossas relações. Estamos, agora, no 
começo de um novo século, em que precisamos reparar tudo o que aconteceu e não 
deu certo, para que a gente possa acertar daqui para frente. Eu saio do Paraguai 
otimista, porque o potencial do Paraguai, na indústria do etanol e na indústria do 
biodiesel, é extraordinário e é um potencial que poucos países têm: a quantidade de 
terra produtiva, a quantidade de água e a quantidade de sol. Basta, agora, não apenas 
a vontade política dos dois Presidentes, mas a disposição dos nossos empresários em 
construir essa parceria. [...] Ou seja, a verdade é que assinamos 18 acordos e esses 
acordos vão começar a produzir efeito a partir de agora, e eu penso que isso será 
melhor para o Paraguai e para o Brasil (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES, 2007). 

 

Declarações do Embaixador Castro Neves (2013) corroboram essa proposta de que é 

importante para o Brasil ter um Paraguai saudável econômica e socialmente. Interessa ao 

Brasil ter vizinhos não problemáticos, ter relações mais simétricas e mais equilibradas dentro 

do MERCOSUL. A Petrobras, durante sua trajetória no Paraguai, vem atuando nesta linha de 

fomentar o desenvolvimento nacional, criando empregos formais50, capacitando fornecedores, 

contribuindo para a formalização e o aprimoramento da economia.  

 

Adicionalmente aos seus investimentos em produtos ambientalmente mais limpos, e às 

suas ações no âmbito da RSC, no campo institucional, conforme descrito no Informe Social 

2010 da Petrobras Paraguai, a empresa mantém vínculos permanentes com instituições 

representativas nos diversos campos da sociedade, como por exemplo:  

� Foro Brasil: órgão equivalente à Câmara de Comércio Brasil-Paraguai; 

                                                           
50 Segundo informações disponíveis nos Informes Sociais da Petrobras Paraguay e o acesso a documentos atuais 
e anteriores à compra da Shell pela Petrobras, o pesquisador autor desta dissertação estima que cerca de 100 
empregos formais diretos tenham sido criados pela Petrobras no Paraguai, considerando cerca de 160 quando ela 
comprou a Shell e cerca de 260 por ocasião do fechamento deste documento. 
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� Club de Ejecutivos del Paraguay; 

� Cámara de Anunciantes del Paraguay; 

� Centro de Estudios y Normas de la Comunicación; 

� Junta Directiva de la Red Local del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

 

Dessa forma, considerando todas as ações anteriormente expostas, a companhia atua 

como um ator político; pratica um capitalismo de longo prazo, com visão em todos os 

stakeholders; procura desenvolver uma forma de gestão internacional alinhada às relações 

internacionais bilaterais; e desenvolve uma perspectiva de gestão que mais aplicável às 

economias emergentes, com um olhar multi-cultural. Tal qual expressado pelo Executivo 5 

(2013): 

 

Por mais que uma empresa queira se eximir de ser um ator político, ela é um ator 
político, porque cada vez mais tem que prestar contas à sociedade, tem que prestar 
contas às comunidades. Não é política como você bem colocou no sentido 
partidário, mas a política da boa vizinhança, a política dos bons relacionamentos. 
[...] Uma empresa, assim como ela tem uma permissão para operar, uma licença para 
operar, ela precisa de uma licença social, uma licença da sociedade para fazer o que 
ela faz, a sociedade não é uma licença formal, mas essa licença existe. A sociedade é 
quem diz se ela aceita, se ela não aceita, se você é bem visto, se você é mal visto. 
Você tem ou não tem essa licença, diferentemente da licença ambiental que é 
formal, a licença de outra natureza que tem mais formalismo, existe uma figura que 
é a licença social. A licença social depende do seu relacionamento com a sociedade, 
com as comunidades. Então, política nesse sentido, lato senso, de relacionamento 
com as comunidades, com as lideranças, então eu acho que nesse sentido, usando 
político nesse sentido, toda empresa tem, deverá ser crescentemente, mais política. 
Não necessariamente partidária, não é isso, mas política nesse sentido. 

 

Em relação aos princípios de transparência, a Petrobras Paraguai tem sido uma das 

maiores contribuintes ao fisco paraguaio, desde o início das suas operações, ocupando várias 

posições à frente no ranking em relação à sua concorrente mais próxima (em termos de 

market-share em combustíveis). 

 

Quadro 13 – Posição no Ranking de Maiores Contribuintes ao Fisco Paraguaio em Relação ao Concorrente Mais 
Próximo em Termos de Market-Share 

Posição no Ranking de maiores contribuintes ao Fisco Paraguaio 
  Petrobras  Concorrente mais próxima 

2011 15 32 
2010 9 12 
2009 6 9 
2008 5 13 
2007 5 13 
2006 6 15 

Inclui Imposto de Renda Pessoa Jurídica & Imposto Seletivo ao Consumo 
Fonte: adaptado da Subsecretaría de Estado de Tributación, (2011).   
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Dentro do marco de promoção de uma agenda de integração energética regional no 

cone sul, o presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rossetto, proferiu uma palestra 

durante a Feira Comercial, Industrial, de Turismo e Seminários Empresariais - FECOMI -, 

explanando a experiência da brasileira na produção de energia a partir de fontes renováveis 

(PETROBRAS. AGÊNCIA, 2011). Segundo o Executivo 2, apesar de a visita de Rossetto ter 

sido uma iniciativa da Petrobras, a Embaixada brasileira tinha lhe comentado que ela tem uma 

orientação de trabalhar para incentivar o incremento da produção de etanol no Paraguai, 

ajudando a tornar o mesmo um país exportador, a exemplo do Brasil.  

 

O Executivo 2 comentou que Rossetto foi recebido com entusiasmo por autoridades 

paraguaias interessadas em conhecer mais da experiência brasileira com etanol e biodiesel. O 

presidente da Petrobras Biocombustíveis teve audiências com quatro ministros de estado: 

Agricultura, Fazenda, Indústria e Comércio, Obras Públicas, evidenciando o interesse bilateral 

de incentivar o aumento da produção de etanol e biodiesel. Inclusive, foi citado pelo 

Executivo 2 que uma empresa paulista está com fortes planos e negociações avançadas para 

fornecer, até 2015, equipamentos e tecnologia de última geração para cinco novas usinas de 

produção de etanol no Paraguai, utilizando recursos do FOCEM51, conforme informações que 

teriam sido confirmadas pela Embaixada brasileira em Assunção. 

 

No âmbito político, um dos episódios mais insólitos da história paraguaia dos últimos 

tempos foi a deposição, por processo relâmpago de impeachment, do presidente Fernando 

Lugo, em 22 de junho de 2012. A rápida aprovação do governo brasileiro ao novo governo 

paraguaio foi um ato mal recebido dentro do Brasil e do Paraguai, nas palavras de Gaspari 

(2013):  

 

Em junho passado, a diplomacia do comissariado meteu-se numa estudantada 
expulsando o Paraguai do MERCOSUL porque seu Congresso removera o 
companheiro Fernando Lugo da presidência do país. Tudo sob a liderança de Hugo 
Chávez e em nome da defesa do que seria uma ‘cláusula democrática’ da instituição. 

                                                           
51 O FOCEM é um Fundo destinado a financiar projetos em benefício das economias menores do MERCOSUL. 
Em operação desde 2006, constitui o primeiro instrumento financeiro do bloco com o objetivo de contribuir para 
a redução das assimetrias. Está integrado por contribuições financeiras dos Estados Partes - não reembolsáveis - 
no montante anual de US$ 100 milhões. Em 10 anos de duração, o FOCEM tornará disponíveis recursos totais 
de quase US$ 1 bilhão. Os objetivos do Fundo são promover a convergência estrutural; desenvolver a 
competitividade; promover a coesão social, em particular das economias menores e regiões menos 
desenvolvidas, e apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento do processo de integração 
(MERCOSUL, [2013?]).   
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O impedimento de Lugo deu-se dentro de um quadro de respeito à Constituição do 
país. Um respeito meio girafa, pois ele foi submetido a um rito legal, porém 
sumário. Ao contrário do que sucedeu em 2009 em Honduras, quando o presidente 
Manuel Zelaya foi mandado à força para o exílio, Lugo continuou morando na 
mesma casa. Desde então o Paraguai vai bem, obrigado. [...] A idéia segundo a qual 
a Venezuela pode ter um presidente num hospital de Havana é uma extravagância 
muito maior do que o rito sumário do impedimento de Lugo (GASPARI, 2013).  

 

Na ocasião do impedimento do presidente Lugo, verificou-se que o viés híbrido da 

empresa precisa, deve e foi preservado com equilíbrio, com limites no seu campo de atuação. 

Segundo o Executivo 2 (2012), empresários paraguaios, descontentes com a posição brasileira 

de apoiar a suspensão temporária do Paraguai do MERCOSUL e favoráveis ao novo governo 

instalado, fizeram pressão para que a Petrobras se manifestasse publicamente contra o ato de 

retirada do Paraguai do MERCOSUL e a favor do novo governo. Nas palavras do Executivo 2 

(2012):  

 

[...] queriam uma manifestação nossa, do representante da Petrobras e nós dissemos 
que não podemos fazer isso. Nós somos aqui uma empresa privada, estamos 
trabalhando para abastecer o mercado, nós não somos um órgão de governo. Não 
podemos politizar o nosso negócio aqui. 

 

Percebe-se que este foi um evento crítico, atípico, no qual aflorou a dimensão 

empresa-estado, pois, segundo o Executivo 2 (2012), no dia-a-dia o caráter estatal da 

Petrobras  

 

[...] não aparece. Nós somos aqui uma empresa privada, não nos qualificam como 
empresa estatal. Quando explicamos o que é a empresa, eles querem saber mais, o 
que é o pré-sal, quanto é que produz, o pessoal fica impactado com o tamanho do 
Brasil.  

 

Entretanto, a dissociação da Petrobras com o Brasil é muito difícil e episódios 

diplomáticos também podem impactar os negócios das empresas, em particular quando a 

empresa tem um governo como seu controlador. Em relação aos recentes posicionamentos do 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre as situações ocorridas na Venezuela e no 

Paraguai, a jornalista Míriam Beltrão (2013) assim escreveu:  

Deplorável ver o contorcionismo da diplomacia brasileira para justificar que 
concorda com a solução ao arrepio da Constituição venezuelana, apesar de ter 
liderado a suspensão do Paraguai do MERCOSUL. O Itamaraty disse que não cabe 
ao Brasil julgar a constituição de outros países. Falta saber por que com o Paraguai 
foi diferente (BELTRÃO, 2013).  

 

Aqui caberia perfeitamente a observação de Hurrell (2007), quando ele comenta que 

há uma tremenda diferença entre o relativo sucesso de alguns agrupamentos regionais em 
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garantir que estados regionais fazem poucas coisas sujas para cada um em uma mão e, na 

outra, criam condições para ativamente cooperar e enfrentar o mundo externo. Talvez apenas 

o alinhamento ideológico explique o posicionamento da diplomacia brasileira, pois é difícil 

encontrar motivos jurídicos para tratamentos diferentes de casos juridicamente similares. 

Cabe destacar que o Congresso paraguaio era o único dos quatro membros do MERCOSUL 

que não tinha ainda aprovado a entrada da Venezuela como membro pleno do bloco. Porém, 

interesses outros podem ter levado o governo argentino a apoiar a posição chavista, em 

oposição ao novo governo constitucional paraguaio, conforme explicitado pelo Embaixador 

Castro Neves (2013): 

 

[O Sr. acha que o fato de o Paraguai ter sido o único país, até aquele momento, o 
Congresso paraguaio, não tinha aprovado a entrada da Venezuela como membro 
efetivo, pleno do MERCOSUL influenciou, o Sr. acha que a queda do Lugo foi um 
momento oportunista?] Eu tenho a certeza, porque evidentemente a Venezuela ainda 
não estava no MERCOSUL, mas tinha interesse em afastar ao Paraguai para eles 
poderem entrar e a Venezuela é um dos poucos, talvez o único país que ainda 
compra títulos da dívida pública argentina, bônus do Tesouro argentino. Acho que 
eles conseguiram convencer o governo argentino a levar adiante, aquelas pessoas 
que estiveram juntos, que acompanharam mais de perto, o acerto entre a Argentina e 
a Venezuela era muito evidente, para suspender o Paraguai e propiciar a entrada da 
Venezuela que é uma entrada inclusive juridicamente complicada. Eu fiz um 
seminário52, com vários juristas, a respeito, e todos foram unânimes em dizer que foi 
ilegal a suspensão do Paraguai, mais do que isso, foi ilegal o ingresso da Venezuela. 

 

Uma vez deposto o presidente Lugo pelo Congresso, o presidente Hugo Chávez 

ameaçar cortar o suprimento de diesel para o país53. Segundo o Executivo 2, no dia seguinte à 

sua posse, Federico Franco, novo presidente paraguaio, convocou uma reunião à primeira 

hora da manhã no palácio presidencial com os representantes das principais distribuidoras de 

combustíveis no país, Petrobras incluída. Foi feito uma análise da situação de estoques de 

cada uma e uma avaliação da possibilidade real de existir um desabastecimento no país e 

foram dadas informações tranqüilizadoras pelos representantes das distribuidoras no sentido 

de que o nível de estoques das mesmas estava em um patamar seguro.  

 

Devido à criticidade da situação, segundo o Executivo 2, o ministro paraguaio da 

Indústria e Comércio, ao qual o setor de combustíveis se subordina, teria feito um telefonema 

ao ministro das Minas e Energias do Brasil solicitando prontidão para caso uma necessidade 

de suprimento emergencial acontecesse, pedido que teria sido respondido de forma 
                                                           
52 Centro Brasileiro de Relações Internacionais, (c2008).  
53 A PDVSA (Petróleos de Venezuela S/A) era, nesse momento, uma das supridoras de diesel para a estatal 
paraguaia PETROPAR (ULTIMA HORA, 2012). 
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tranqüilizadora, de que o Brasil, através da Petrobras, se preciso fosse, garantiria que o país 

vizinho não enfrentaria nenhum desabastecimento.  

 

Em mais este evento crítico, as dimensões mercado-estado e mercado-empresa se 

sobrepõem, acentuando o caráter bifacial de uma empresa híbrida como a Petrobras, pondo à 

mostra a necessidade de gestão internacional caminhar lado a lado com a geopolítica, 

explicitando o caráter estratégico que tem o setor de combustíveis para qualquer nação. 

 

 

4.4 BREVES CRÍTICAS AO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

Como organização controlada pelo estado e este sendo multidimensional, cabe aqui a 

observação de Levy, Alvesson e Willmott (2003) de que o entendimento do processo 

estratégico é também uma preocupação daqueles que vêem isso como resultado de um 

processo de barganha política no meio de elites gerenciais. Essa clareza estratégica facilitaria 

a postura das equipes quando chegarem às suas mesas demandas outras, dissociadas do 

puramente técnico, de modo que tais questões sejam tratadas adequadamente, conforme 

palavras do Executivo 4 (2013): 

 

Acontece assim: olha isso aí! Olha essa possibilidade de atuação. E aí, é aquela 
história, a depender de quem recebe, do gestor que está aqui, nem questiona. Sai 
correndo atrás para fazer. Outros ainda tentam, espera aí, me deixa eu dar uma 
olhada nisso, ver se sobra alguma justificativa e ver se desse limão eu faço uma 
limonada. Mas outros não. Eu tenho que fazer, é ordem de Brasília. Vamos fazer! 
Depende muito de quem está recebendo, como vai traduzir isso aqui internamente. 
Acontecem as duas coisas. 

 

O caráter híbrido da Petrobras é legal e não é desconsiderado pelo seu corpo técnico, 

gerencial e de alta direção. Na entrevista com o Executivo 4 (2013) foi citada a Lei 

6404/1976, conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, que no seu artigo 238, a respeito 

do acionista controlador, expressa claramente esta duplicidade de propósitos da Petrobras: “A 

pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e as 

responsabilidades do acionista controlador, mas poderá orientar as atividades da companhia 

de modo a atender o interesse público que justificou a sua criação.” O próprio Executivo 4 

(2013) comenta: 
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Por isso que não temos mil ações na justiça contra a empresa e contra os gestores em 
alguns negócios que a empresa defende. Porque legalmente estamos amparados. [...] 
Então acho que isso é o que a gente vai eternamente sofrer por sermos uma empresa 
de economia mista. Não tem remédio [...]. É conviver com isso. E aí eu acho que 
fica um desafio grande para os gestores da empresa nesse sentido, de saber 
transformar um limão numa limonada. É isso. Ou de olhar para o limão e dizer: esse 
está podre, esse não dá para fazer nem uma limonada. E ser capaz de dizer isso: 
‘Não dá para fazer limonada disso aqui’. Por outro lado o gestor pode dizer assim: 
‘olha esse não dá para fazer, mas eu tenho essa idéia aqui’. Se eu tiver esse trabalho 
de estudo, de fundo, mapeado, eu digo: ‘esse [projeto] não dá para fazer, mas dá 
para fazer esse, esse e esse’. Isso a gente não faz não. A gente não tem esse 
apontamento, mas se tivesse o custo dessa atuação não planejada, [seria assustador] 
(EXECUTIVO 4, 2013). 

 

Portanto, ao mesmo tempo em que os técnicos e os gestores têm essa noção de que a 

empresa tem esse caráter duplo, quando aparecem pedidos mais políticos do que técnicos, 

nem sempre o corpo funcional da empresa tem a disposição de estudar isso de maneira crítica 

buscando conservar os interesses da empresa, sem desconsiderar e buscando equilibrar com 

aqueles maiores do acionista controlador. Em alguns casos, segundo o Executivo 4 (2013), os 

projetos podem ser avaliados de maneira incompleta e sem o devido espírito crítico.  

 

Nessa hora, infelizmente só depende de quem está recebendo, não tem blindagem já 
estabelecida toda vez que acontece isso, não tem essa blindagem. A blindagem que a 
Petrobras conta é que ela tem um bom corpo técnico. Essa é a blindagem que eu 
enxergo que a gente tem. E esse bom corpo técnico (uma hora ou outra vai chegar ao 
corpo técnico), aí existe a resistência e, a depender daí de novo, da felicidade, da 
capacidade de esse técnico bem colocar isso de forma a incomodar aquele que está 
simplesmente querendo seguir no cumprimento de um pedido feito, é que nós temos 
conseguido evitar muita coisa. E isso eu já assisti. 

 

Há que se ter em mente, entretanto, como o Executivo 3 (2012) bem colocou: “o corpo 

técnico da companhia é muito conservador”. Dessa forma, ser ‘técnico’ não é garantia de 

melhores resultados para a corporação, pois em diversas situações são aspectos políticos e 

estratégicos muito mais amplos e relevantes que estão em jogo. Dessa maneira, é o equilíbrio 

entre um bom corpo técnico e um corpo gerencial com clareza estratégica e política que, 

atuando em conjunto, podem construir melhores cenários e perspectivas para a organização 

híbrida. 

 

Não menos importante é a atual e evidente desarticulação da estratégia de política 

externa brasileira com os recentes movimentos da Petrobras na (re)definição de suas 

estratégias de internacionalização. Era de se esperar uma construção alinhada das estratégias 

do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e do Ministério das Minas e Energias (MME), a 

quem a Petrobras se reporta. Observa-se que os movimentos desta última podem estar indo, 
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atualmente, em direção divergente daquela visão maior, de equilíbrio entre MRE, MME, 

Petrobras, Brasil e os interesses dos países onde atuamos. Apesar disso, continua vigente a 

missão da Petrobras de contribuir para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua, tal 

qual afirmou o Executivo 5 (2013):  

 

[...] eu lembro que a gente colocou no nosso planejamento estratégico, tinha só no 
Brasil isso, que um dos papéis da Petrobras, os direcionadores, a estratégia era 
apoiar as comunidades. Antes era somente no Brasil, e, depois, nos países onde ela 
atua. [...] Ajudar as comunidades onde a gente atua, ajudar o desenvolvimento, o 
crescimento, nos países onde a gente atua, e foi feito esse ponto exatamente 
preocupado com a área internacional (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

Pressionada pela busca por recursos financeiros para financiar a exploração e a 

produção de petróleo no pré-sal brasileiro (segundo o Executivo 5 (2013): “a presidente Graça 

tem dito isso, sistematicamente, ela fala que sua prioridade é aumentar a curva de produção”), 

agravada pelos altos custos de construção das novas refinarias no Brasil, análises técnicas, por 

vezes açodadas, por outras não, indicam o caminho do desinvestimento no exterior como 

inexorável e mandatório. É possível que os estrategistas da empresa híbrida e do seu acionista 

controlador estejam esquecendo as responsabilidades maiores do Brasil na região, como líder 

regional, a exemplo do expressado por Huntington (1999), corroborado por Castro Neves 

(2013), quando faz conexões dos dois papéis da Petrobras (governo-empresa) e das visões 

integradas que se precisa ter de gestão internacional e de relações internacionais: 

 

No fundo, depende do Brasil, tudo. Por razões de tamanho, depende do Brasil e 
depende de que a gente se conscientize disso, coisa que não estamos muito 
conscientizados. É claro que, evidentemente, para a Petrobras é importante, para a 
Petrobras ou para qualquer empresa brasileira, bancos, etc. é importante ter um bom 
acesso aos mercados vizinhos. Não pelo que são os mercados vizinhos, porque eles 
são muito menores do que os mercados brasileiros, mas porque eles, de repente, a 
gente pode fazer uma integração de cadeias produtivas que será benéfico para eles e 
para nós. A Petrobras dispondo de uma operação no Paraguai, essa operação pode 
não ser muito relevante em termos de Petrobras como um todo no mundo, não é, 
mas é relevante porque é um mercado a mais, porque cria toda uma infraestrutura de 
bens e serviços interessante para a empresa. [...] Acho que existe aí um caminho 
para ser trilhado de integração do Paraguai nas cadeias produtivas brasileiras e, 
sobretudo pelo fato de, muitas vezes os brasileiros me diziam: ‘o Paraguai é muito 
pequenininho, não é importante para a gente’. A importância não é pelo que a gente 
consiga fazer de bem, e sim para evitar o que eles façam de mal [...] comprar drogas, 
falsificação, crime organizado, contrabando de armas, lavagem de dinheiro que é 
gigantesca no Paraguai. No fundo, no fundo, em termos aritméticos o ganho é 
imenso, pois você vai diminuir a parte negativa [grande] e vai somar uma partezinha 
positiva. O ganho é isso aqui, o somatório dos dois. 

 

Tão importante quanto os gestores internacionais da Petrobras terem consciência das 

implicâncias regionais para seu acionista controlador das estratégias internacionais que forem 
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definidas na empresa, é os articulistas do Itamaraty perceberem que decisões, por vezes 

ideológicas, da nossa política externa podem impactar negativamente os interesses das 

empresas nacionais, sejam elas estatais, híbridas ou privadas. Resgatando uma observação de 

Hurrell (2007) de que regiões podem, algumas vezes, ser armadilhas que reduzem, mais do 

que aumentam a projeção de poder [a depender do uso que se faça da região], a respeito do 

apoio do Brasil à suspensão do Paraguai do MERCOSUL, Castro Neves (2013) fez a seguinte 

análise: 

 

[Já conversamos a respeito de buscar ter fronteiras saudáveis do ponto de vista 
econômico, social e jurídico] O que não foi muito ajudado com esse recente apoio 
do Brasil à suspensão do Paraguai do MERCOSUL. Eu acho que foi um ato danoso. 
Em primeiro lugar porque há dúvidas sobre ruptura constitucional. Na verdade eles 
fizeram exatamente o que estava escrito na constituição. Pode-se até alegar que o 
tempo de ampla defesa foi muito exíguo. Mas certamente, eles respeitaram muito 
mais o ordenamento jurídico deles do que os venezuelanos agora estão fazendo com 
o Chávez. E não tinha porque o Brasil apoiar a iniciativa que foi da Argentina e da 
Venezuela nesse sentido. Porque eles não têm nenhum exposure no Paraguai. Nós 
temos Banco do Brasil, Petrobras, Itaú Unibanco, a própria Itaipu, pecuaristas e 
sojeiros brasileiros. Nós temos uma exposure no Paraguai gigantesca, nós temos 
interesses concretos no Paraguai que poderiam ser protegidos de uma melhor 
maneira possível e que hoje nós estamos numa situação precária para poder 
reivindicar qualquer coisa em favor dos nossos interesses no Paraguai porque nós 
demos um chega-para-lá neles. [...] O problema é que nós temos tomado decisões 
equivocadas e desastradas em relação ao Paraguai o que está acabando com o 
resquício de boa vontade que possa ter lá no Paraguai em relação ao Brasil. [...] 
[Decisões] equivocadas, decisões agressivas, decisões que não levam a lugar 
nenhum a não ser expor os nossos interesses no Paraguai, inclusive da Petrobras. 

 

A associação do Brasil com a Petrobras, e vice-versa, é por demais forte, evidente e 

inquestionável, de tal forma que sucessos de um impulsionam o outro, da mesma maneira que 

fracassos do outro maculam a imagem do primeiro. A bandeira BR que ostenta as estações de 

serviços (EESS) da Petrobras remetem qualquer pessoa ao Brasil. 

 

 

4.5 UMA POTENCIAL GUINADA ESTRATÉGICA 

 

Uma potencial saída dos negócios de distribuição na região representaria um sinal de 

diminuição da presença relativa brasileira na região, com o que Castro Neves (2013), além de 

concordar, vai mais além quando se refere a investimentos em E&P: 

 

É, isso é verdade. Se bem que abrir mão de poços de petróleo pode não ter 
visibilidade pública, mas tem uma visibilidade nos meios específicos, as outras 
empresas ficam sabendo, e isso afeta a credibilidade da Petrobras como parceira 
negociadora. [...] [saída da Petrobras de países sul americanos] abala fortemente a 
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nossa credibilidade local (CASTRO NEVES, 2013). 
 

Por outro lado, algumas nações vizinhas podem, segundo o Executivo 5, até ter 

interesse em uma saída total ou, pelo menos, parcial da Petrobras ou de outras multinacionais 

do negócio da cadeia de petróleo. Possivelmente, quando fez essa declaração, ele estava se 

referindo aos movimentos ocorridos na Bolívia em 2006, quando o presidente Evo Morales 

nacionalizou as duas refinarias operadas pela Petrobras, e ao mais recente processo de re-

estatização da empresa YPF na Argentina, ocorrido em 16/04/2012, até então nas mãos da 

espanhola Repsol. Quando perguntado se não poderia estar ocorrendo uma contradição entre a 

política externa brasileira construída até hoje e um potencial movimento de saída total ou 

parcial da empresa de alguns países da América do Sul de modo a arrecadar recursos para 

financiar o plano de negócios vigente, o Executivo 5 (2013) afirmou: 

 

O princípio é assim, todo mundo quando precisa de ajuda, te chama e na hora que 
não precisa de ajuda diz: ‘olha, eu posso ir sozinho’. Então não sei se é 
necessariamente contraditório, ou ruim, necessariamente ruim sair para a questão de 
territórios e fronteiras e tal, até porque nessa indústria ninguém sai e deixa um vazio. 
Nessa indústria quando você sai alguém ocupa o lugar, se for um nacional, então, a 
comunidade local até aplaude. Agora é bem verdade que quem tem o porte, o 
tamanho da Petrobras sai, é preciso ter alguém que tenha também um porte, um peso 
também grande para poder fazer, ter capacidade de fazer o que precisa ser feito. 

 

Atualmente, com o advento do pré-sal, o principal objetivo do governo, através da 

empresa, é o de desenvolver a produção de petróleo destas novas reservas, monetizando-as em 

um espaço de tempo relativamente pequeno. Tal empreendimento, legítimo, diga-se de 

passagem, exige um enorme esforço da empresa para gerar recursos financeiros a fim de 

torná-lo realidade. A Petrobras, assim, é um dos principais carros-chefes do governo na 

política de desenvolvimento econômico do Brasil, pois seus investimentos anuais, superiores 

a US$ 40 bilhões, têm um efeito muito forte sobre a indústria e a economia nacional como um 

todo54.  

 

Em particular, a política de conteúdo nacional é um dos elementos impulsionadores 

para que o complexo industrial que serve à cadeia de petróleo invista e se desenvolva no 

Brasil. As conseqüências dessa política são, por um lado, benéficas pois geram empregos, 

renda e desenvolvimento no Brasil. Por outro, são polêmicas já que podem conduzir, no curto 

                                                           
54 Segundo Cristiano Romero, a Petrobras responde sozinha por 8% da formação bruta de capital fixo no Brasil 
(TAXA..., 2013).  
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prazo, a aumentos de preços nos custos dos bens de capital, dos insumos da cadeia produtiva, 

pois as importações de produtos mais competitivos ficam restritas à parcela de conteúdo “não-

nacional”; a indústria fica pressionada, precisa contratar mão-de-obra qualificada e tem baixa 

oferta. Muito embora tal risco seja real e verificável, o saldo para o país seguramente é muito 

positivo. Lund (2013) comenta que é preciso criar meios para que a competitividade se torne 

parte indissociável da cultura das companhias que recebem um empurrão do estado, sendo 

este um processo lento, gradual, que depende ao mesmo tempo delas, das agências 

reguladoras e do próprio estado. 

 

O outro lado da moeda da política desenvolvimentista do governo é o impacto que a 

alta demanda de recursos para explorar e produzir petróleo das camadas do pré-sal causa no 

caixa e na financiabilidade da Petrobras. Mesmo tendo feito uma capitalização multibilionária 

em 2010, o estresse financeiro ao qual a companhia está submetida é aumentado não somente 

pela forte necessidade de recursos para viabilizar os investimentos que impulsionarão a 

produção, como também pela restrição em gerar mais caixa com o controle de preços que o 

governo impõe no mercado nacional. O quadro 14 mostra que o PNG 2012-2016 da Petrobras 

contém premissas difíceis de se materializarem conjuntamente como, por exemplo: preço do 

petróleo decrescente, taxa de câmbio baixa, preços dos derivados no Brasil respeitando a 

paridade internacional, altos desinvestimentos no exterior a serem realizados em curto prazo. 

 

Quadro 14 – Premissas de Planejamento Financeiro da Petrobras para o PNG 2012-2016 

 
Fonte: Petrobras, (2012). 
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Adicionalmente, a forte demanda de combustíveis, provocada por um aumento 

galopante da frota veicular55 no país, tem causado déficits crescentes na balança comercial da 

empresa. A Petrobras tem de importar quantidades cada vez maiores de diesel e de gasolina 

para atender as necessidades do mercado, pagando preços altos no mercado internacional e 

revendendo no mercado nacional a preços inferiores. Com isso, a área de Abastecimento tem 

acumulado um prejuízo bilionário (mais de R$ 19 bilhões) nos últimos cinco anos, 

prejudicando a capacidade de gerar caixa e, conseqüentemente, de financiar seu plano de 

investimentos (ver Quadro 3) tão importante para o Brasil. Castro Neves (2013) assim 

classifica essa situação: 

 

Daí você vê a desarticulação estratégica, a frota de veículos explodiu e isso impõe 
não só uma maior demanda de combustíveis sem que a gente tenha como gerenciar 
esta oferta, por um lado, e, por outro lado, impõe um ônus extraordinário na 
infraestrutura urbana, inclusive um ônus ambiental. 

 

A forte importação de derivados tem sido deficitária para o caixa da Petrobras, em três 

dos últimos cinco anos, conforme Gráfico 3. Apesar de ele não estar com os números 

completos do fechamento de 2012, o Quadro 3 comprova, com os números oficiais dos 

Demonstrativos Financeiros 2012 da Petrobras, que o ano passado foi cronicamente 

deficitário, tendo ocorrido em 2012 maior prejuízo (R$ 22,9 bilhões) da série histórica 

começada no ano 2000. A importação de gasolina tem gerado saída crescente de recursos do 

caixa da Petrobras, conforme Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Somatório de Importações de Gasolina Pela Petrobras 
Ano US$
2009 71.600
2010 285.000.000
2011 1.600.000.000
2012 3.000.000.000  

Fonte: adaptado de Importação..., (2013). 
 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Segundo informações da PFC Energy (2012), a frota de veículos leves em circulação no Brasil em 2004 era de 
17,5 milhões de unidades, ao passo que em 2011 alcançou a cifra de 33,1 milhões. 
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Gráfico 3 – Preços Médios de Realização (PMR) no Brasil x PMR no Golfo do México (USGC) 

 
Fonte: Petrobras, (2012).  

 

A contínua captação de empréstimos no exterior, por outro lado, tem limitações 

advindas dos critérios aplicados pelas agências classificadoras de risco para atribuir notas aos 

títulos de dívida da empresa. Isto é, quanto maior o endividamento da empresa em relação ao 

fluxo de caixa que ela gera, menor será a nota dos seus títulos, portanto, mais arriscados e, 

assim, maior o prêmio (juros) que a companhia tem de pagar aos compradores dos seus 

papéis. Uma situação dessas poderia causar a perda do grau de investimento dos títulos de 

dívida da Petrobras, aumentando o custo de capital da empresa. A relação dívida 

líquida/EBITDA cuja meta no PNG 2012-2016 é de 2,5x, estava em 1,66x em 2011 e 

alcançou 2,77 no ano seguinte (PIRES, 2013). A respeito do pesado ônus que a Petrobras tem 

de realizar os investimentos no pré-sal brasileiro, Castro Neves (2013) afirma, inicialmente, 

que é “o acionista majoritário está fazendo, obrigando a Petrobras a pagar diversas contas que 

ela tem cada vez menos condições de pagar”, para depois complementar da seguinte forma: 

 

Imagino que tenham muitas pessoas [investidores e funcionários] que estejam 
insatisfeitas com a Petrobras por várias outras razões também. Lá no Paraguai e aqui 
também. [...] Eu acho que é um erro colocar na Petrobras [todo o ônus de 
desenvolver] o pré-sal. [...] Hoje em dia os requerimentos em matéria de 
investimentos são muito grande, as exigências ambientais são maiores, há uma série 
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de outras questões, e a Petrobras corre o risco de fazer um retrocesso nessa área, 
infelizmente. A Petrobras tem um lugar garantido como uma grande empresa 
brasileira, de economia mista, listada na bolsa de Nova Iorque, e pena que o negócio 
todo tenha sido jogado pela janela (CASTRO NEVES, 2013). 

 

A meta de desinvestimentos, com foco em ativos do exterior, tal qual expressa na 

Figura 8, não tem sido cumprida (“maior parte em 2012 e o restante em 2013”) 

(PETROBRAS, 2012) e vai na contramão da estratégia anteriormente estabelecida de ter forte 

presença regional e liderança na América Latina, do alinhamento à política externa brasileira, 

das relações internacionais atuando de mãos dadas com a gestão internacional. Há notícias, 

veiculadas pela imprensa, falando de rumores de venda de diversos ativos no exterior, tais 

como: as refinarias de Pasadena, nos EUA, e de Okinawa, no Japão, parte ativos de E&P no 

Golfo do México, parte dos ativos na Argentina e, por último, até saída do segmento 

distribuição em alguns países (CINCO DÍAS, 2012).  

 

As grandes jazidas de petróleo no pré-sal brasileiro e as metas ousadas de expansão da 

produção destas reservas estressam a capacidade de financiamento da empresa para tais 

projetos, ao mesmo tempo em que tais investimentos são muito importantes para a 

continuidade do desenvolvimento da indústria nacional voltada para o petróleo e, por fim, da 

economia como um todo. Lund (2013), presidente da Statoil, afirmou que: 

 

A exigência do conteúdo nacional se tornou tema central em todos os países onde a 
exploração de petróleo é fonte importante de riqueza, como a Rússia, de onde acabo 
de voltar, ou Angola, onde produzimos 190.000 barris por dia. Não conheço 
ninguém que discorde da idéia de aproveitar a chance para consolidar uma indústria 
local. O grande debate hoje é justamente sobre como fazer isso com eficiência e 
competitividade. Do contrário, o esforço terá sido em vão. 

 

Defendendo a política de concentração dos investimentos em solo nacional, o 

Executivo 5 (2013) expressa esta dicotomia: 

 

É difícil você pensar numa solução que não contemple a priorização do mercado 
brasileiro, os investimentos no Brasil. [...] O que vai ser feito lá fora, não sei, qual é 
o tamanho que a gente vai ficar lá fora, pelo menos priorizar o Brasil eu acho que é 
uma coisa natural, porque aqui que estão os melhores investimentos, as grandes 
oportunidades, grandes projetos, e mais que isso, nós temos responsabilidade com o 
país com isso. Nós somos o único operador, por lei, do pré-sal, nós temos que estar 
presentes em todos os blocos que estão colocados aí, não vamos deixar de fazer isso, 
o país não vai segurar isso para fazer investimentos em outros lugares. Acho que vai 
ter que encontrar uma nova posição de equilíbrio. [...] Agora eu não sei quais são os 
projetos, não sei te dizer qual é configuração, o que vai ficar, o que vai sair, o que a 
gente sabe é que os investimentos declinam um pouco lá fora em função que você 
tem recursos comprometidos na medida em que você tem essa carteira de projetos 
que foi colocada aqui no país. Queira ou não o nosso compromisso primeiro é com o 
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Brasil, crescimento com o país, independente de qualquer outra coisa, se não fosse 
isso ainda tem aqui os melhores projetos, os maiores VPLs56. Eu não consigo 
imaginar uma solução que não priorize fazer investimentos principalmente no país, é 
isso que a Petrobras tem falado e parece fazer sentido. Tem implicações? Tem 
(EXECUTIVO 5, 2013). 

 

A respeito da possibilidade de saída parcial ou total dos ativos de distribuição no 

exterior para fortalecer o caixa da empresa para os investimentos no pré-sal, foram 

consultadas as opiniões dos entrevistados neste estudo. Quando perguntado como veria uma 

eventual saída da Petrobras dos mercados vizinhos onde atuamos, em particular em 

distribuição, visando captura de recursos para investir no pré-sal, Castro Neves (2013) assim 

respondeu: 

 

Eu veria pessimamente. Pessimamente. Porque seria um reconhecimento do fracasso 
da Petrobras nesses países. E mais do que isso, isso afetaria a credibilidade do Brasil 
como potência econômica da região. Quer dizer, esses ‘caras’ vêm aqui, acenam 
com coisas e não cumprem e depois vão embora ‘com o rabo entre as pernas’. Então, 
realmente, não é gente confiável. Vou procurar outra pessoa. E, não tem, é difícil, 
outra pessoa é os EUA, que está longe e que não tem maiores interesses, maiores 
prioridades em relação ao que acontece por aqui. Aliás, a expectativa deles é de que 
nós fizéssemos, tomássemos essa iniciativa. Porque, se a gente não consegue 
organizar a nossa casa, o nosso continente, a nossa vizinhança, como que a gente vai 
querer ter um papel mais importante no cenário internacional? Esse papel mais 
importante só existe para consumo interno aqui, [...] mas é no fundo no fundo um 
ativismo retórico da nossa política externa. Um ativismo retórico sem conteúdo. 

 

Percebe-se agora que, com a forte necessidade de caixa para produzir mais petróleo no 

Brasil, as anteriormente estabelecidas estratégias internacionais da companhia e do seu 

acionista controlador podem sofrer descontinuidades. Nas palavras do Executivo 3 (2012): 

 

Aí, claro, há certa precipitação no sentido de sair, de vender os ativos, porque os 
ativos da área internacional que tem valor realmente no mercado internacional não é 
a participação em distribuição, você vender a distribuição no Paraguai ou vender a 
distribuição no Uruguai ou no Chile, não vai fazer [diferença na necessidade de 
recursos] [...]. Eu não vejo muito sentido pelo retorno disso, o balanço, está bem, 
sempre retorna alguma coisa, mas isso não impacta, não resolve nem de longe, não 
ajuda, não tem contribuição praticamente nenhuma [para a financiabilidade do PNG 
2012-2016] e ao mesmo tempo causa um desgaste político. Como também não são 
atividades que causem prejuízo, todas elas são atividades lucrativas, então o mais 
lógico é manter as atividades até por uma questão de tradição compromisso do país 
maior como se fosse o irmão maior57 exatamente, não só maior como por um tema 
de integração, isso propicia uma troca. 

 

Numa outra linha de pensamento, o Executivo 4 (2013) coloca que, apesar de ter 

                                                           
56 Valor Presente Líquido. 
57 Observação em itálico feita pelo entrevistador, autor da dissertação. 
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efeitos potenciais negativos para a imagem do Brasil um potencial desinvestimento em países 

sul-americanos, há outras maneiras de se compensar tais perdas, embora existam possíveis 

conseqüências indesejáveis para o acionista controlador da Petrobras: 

 

Para o governo brasileiro pode ter [conseqüências negativas], imagino que pode ter. 
Considerando os países que são, eu acho que têm conseqüências de imagem, mas 
econômico-financeiro nenhuma. [...] Agora, talvez, se tivesse esse planejamento que 
a gente está falando, poderia sair e ter outra contrapartida dessa saída que 
interessasse ao país das duas formas. Se fosse essa coisa planejada, estudada, como 
eu faço isso, já que eu tenho essa carteira aqui de possibilidades que eu estudei e sei 
(EXECUTIVO 4, 2013). 

 

Neste momento, a urgência do cumprimento das metas de produção pode provocar 

discussões a respeito da saída de vários segmentos de negócios, inclusive de distribuição, 

olvidando-se da estratégia de gestão internacional associada a relações internacionais. Isto é, a 

importância da Petrobras para os países da América do Sul onde ela se encontra e impacto que 

teria uma eventual saída destes mercados. A respeito do papel do Brasil enquanto liderança 

regional, e da Petrobras enquanto uma das ferramentas para operacionalizar regionalmente 

esta estratégia, o Executivo 3 (2012) comenta: 

 

O custo político de sair [...] da Argentina. Lembro-me quando eu ia conversar, 
porque durante dois ou três anos nós tivemos prejuízos seguidos, a gente importava, 
isso que está acontecendo aqui, importar diesel mais caro do que a gente vendia lá. 
Várias vezes fui me queixar com o Ministro de Vido58 e ele me dizia: ‘vocês estão 
ganhando dinheiro aqui na Argentina [no cômputo de toda a cadeia de petróleo], 
então não reclame, continue pois vocês vão ficar aqui’. Não, não, tem que sair! 
‘Vocês não vão sair da Argentina, não podem sair!’ Porque isso é um sinal 
extremamente negativo. Imagine, anunciar que a Petrobras vai encerrar as atividades 
na Argentina, ou que vai encerrar as atividades no Paraguai. Para o governo daquele 
país isso [tem um impacto negativo muito grande] agora, a Petrobras dizer que vai 
encerrar as atividades nos EUA, o Obama vai morrer de rir [...] claro, não faz a 
menor diferença. Ou vai encerrar as atividades no Iraque como quando encerrou, ou 
coisas assim que não tem impacto, ou encerrar as atividades na Rússia, a Petrobras 
nunca teve atividades na Rússia, a gente tentou e tal, mas não faz a menor diferença. 
[...] Agora se encerrar, sair do Paraguai, sair do Uruguai, sair da Argentina, cria um 
impacto político, um desgaste desnecessário, que não... para pouco benefício. [...] 
Não tem nenhum benefício, não é que vá causar um problema internacional, mas 
sempre causa um desgaste. 

 

Observa-se, nas entrevistas realizadas que a questão da rentabilidade dos 

investimentos da Petrobras no exterior é uma questão muito importante para a decisão da 

manutenção dos mesmos. O Executivo 3 (2012) comentou: 

 
                                                           
58 Julio de Vido, Ministro de Planejamento Federal, Investimentos Públicos e Serviços, da Argentina (2003-até o 
momento). 
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Se o investimento é pequeno, o retorno é pequeno e, logo, não dá prejuízo, então é 
um posicionamento mais neutro, é manter, é muito uma linha de diplomacia, é como 
você manter Embaixadas [...]. Se você tentar fechar a Embaixada [...] será 
considerado uma inimizade, é mais ou menos isso e, particularmente, você mantém 
essa imagem, a imagem do Brasil, de qualidade, eficiência. [...] Nesses casos não 
pode prevalecer unicamente a ótica financeira [...] (EXECUTIVO 3, 2012). 

 

Com ponto de vista similar, porém defendendo um viés que busca maior equilíbrio 

financeiro da equação, o Executivo 4 (2013) aponta a necessidade de, caso os investimentos 

não estiverem dando lucro, os ativos sejam vendidos e a empresa saia de alguns países, muito 

embora tal profissional entenda bem os interesses mais amplos do acionista controlador: 

 

[Se] estou perdendo dinheiro, não vai adiantar muito, eu vou acabar morrendo aqui, 
não vou te ajudar [...] [país ‘x’], por exemplo. Vou tirar a minha empresa daqui 
porque ela vai produzir lá no Brasil, no pré-sal e vamos aqui estabelecer uma 
carteira de projetos que eu possa ajudar, fazendo o papel de país mais importante, 
mais relevante, politicamente falando e economicamente falando, da região, eu vou 
ajudar. É legítimo. Legítimo. Eu aplaudiria um governo que fizesse dessa forma. [...] 
O governo recebe o dinheiro [dos investimentos no pré-sal e/ou da venda dos ativos 
no exterior] e eu acho que é legítimo que um governo utilize parte do dinheiro que 
chega a ele para fazer boa vizinhança, para fazer integração, de maneira planejada, 
sem [o dinheiro] ir pelo ralo [...]. Está perfeito como papel de governo. 

 

Devido à importância do incentivo brasileiro para reduzir as assimetrias dentro do 

bloco do MERCOSUL, à relevância dada pelas relações exteriores do Brasil ao Paraguai, à 

maciça presença econômica brasileira no Paraguai, e ao sucesso da entrada e da permanência 

da Petrobras naquele país, o Executivo 2 (2012) julga que uma eventual saída da empresa do 

Paraguai, com o objetivo de arrecadar recursos para financiar os investimentos no pré-sal 

brasileiro, seria um sinal muito negativo para o Paraguai. Segundo ele, haveria um baque em 

toda a comunidade de brasileiros que vivem no vizinho país, um sinal de desprestígio, um 

voto contrário do Brasil ao Paraguai, em suma, criaria problemas geopolíticos.  

 

Dessa forma, existe, sim, uma compreensão de que a Petrobras não é apenas uma 

empresa que visa objetivos financeiros, mas que representa algo maior, outras dimensões, 

além daquelas tipificadas pela literatura clássica de gestão. Quando se perguntou a respeito de 

se esse movimento de contração no exterior, em quaisquer segmentos, não poderia causar 

danos à imagem não só da Petrobras, mas de todo o Brasil, como um parceiro talvez não 

muito confiável, com visão de curto prazo, o Executivo 5 (2013) afirmou: 

 

Eu sei que aqui é um pouco diferente, nós não estamos falando só do business, de 
investimentos, de resultado, estamos falando também de relações, então é possível 
que sim, em algum ou outro país em outro lugar, e em outros talvez batam palmas, 
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aplaudam, o ‘grande explorador’, isso depende muito de quem entra, de como entra, 
de como é o processo, qual é o discurso que se monta, quem substitui, quem entrou. 
[...] Se for fazer algum movimento desse tipo, fazer com muito cuidado, para que 
realmente não comprometa a nossa imagem. Eu não sei se sair, necessariamente está 
relacionado a imagem negativa, sermos mal vistos, pois tem lugares que eles querem 
que a gente saia. [...] Acho que esse cuidado, você está correto, tem que ter esse 
cuidado para não causar nenhum [dano]. Precisa fazer os esforços, precisa 
comunicar o que está fazendo, as comunicações adequadas, tudo vai depender muito 
também do compromisso de quem entra no teu lugar também, o que vai fazer, qual é 
o resultado. O que as pessoas querem é investimentos, querem crescer, querem 
oportunidades (EXECUTIVO 5, 2013). 

 

O Executivo 2 (2012) coloca que haveria uma arrecadação de recursos muito pequena 

(se houvesse uma eventual saída do país), mas criaria um problema muito grande do ponto de 

vista bilateral. Castro Neves (2013) resume: “será um péssimo cartão de visitas para a 

Petrobras. Que dizer, a visibilidade dela é muito grande e quem está lá, das outras empresas, 

vai dizer: ‘olha, a Petrobras está com problemas de caixa, e está vendendo estas coisas aqui’.” 

Enquanto o Executivo 3 (2012) acrescenta: 

 

Como são investimentos que já estão estabelecidos, funcionando há 6, 7 ou 10 anos, 
não causam prejuízo, mantém a imagem e o custo de manutenção é pequeno, pelo 
contrário, eles se auto-sustentam, então, deixa. Não entra nessa febre de... porque 
muita gente entra numa avaliação emocional, não é nem raciocínio financeiro, não 
enxerga o viés político e também o financeiro não é justificativa suficiente para 
vender, então tem outra análise que precisa ser feita: interessa ao governo brasileiro? 
Aí já não é nem à Petrobras, a Petrobras é neutra. Interessa ao governo brasileiro 
encerrar as atividades de uma empresa que é símbolo nacional no Chile, no Uruguai, 
na Argentina, no Paraguai, na Colômbia? Onde nós temos distribuição e somos 
vistos, é Petrobras, é Brasil, está lá. 

 

Nesse ponto, é válido trazer à tona o comentário de Levy (2008) onde ele expõe que a 

primazia do valor para o acionista controlador e a submissão da produção à disciplina 

financeira de capital não é necessariamente congruente com a sustentação de prosperidade 

econômica nem com o bem-estar de uma extensa gama de stakeholders.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Esta pesquisa mostrou que a Petrobras vive uma constante tensão entre seu lado 

técnico e seu contraponto político. A sutil e árdua busca pelo equilíbrio entre esses dois lados, 

como um pêndulo, ilustra o caráter ambíguo ou plural de organizações híbridas e é o que tem 

levado a empresa a ter proeminência nacional, com atuação significativa em termos regionais 

e internacionais. Em outras palavras, trata-se de uma dimensão central no âmbito das 

estratégias internacionais da organização.  

 

A pesquisa mostrou que falta, em alguns momentos, uma orientação mais clara do 

governo para a Petrobras no que diz respeito ao desenvolvimento de ações e estratégias que 

privilegiem aspectos políticos, geopolíticos, sociais e de desenvolvimento econômico nacional 

e regional. Infelizmente, como esperado, a literatura de gestão estratégica de forma geral e a 

de estratégia internacional em termos específicos não são relevantes para preencher este hiato. 

A pesquisa mostrou que aquelas considerações precisam estar expressas estrategicamente e 

disseminadas pela corporação, no seu corpo técnico, gerencial e de alta direção. Tendo em 

vista a central importância do lado econômico ou de mercado para o lado do não-mercado em 

contextos que se afastam dos pressupostos do capitalismo gerencial e se aproximam de 

diferentes versões de capitalismo de estado em escala global, isso não significa colocar em 

risco a viabilidade da organização. A saúde econômico-financeira da organização é um fator 

central para a viabilidade de entrega de bons resultados para as diferentes partes interessadas. 

 

Em termos mais específicos este estudo de caso revela que o segmento de distribuição, 

apesar de ser visto como de menor importância pela literatura de gestão, tem sido de central 

importância no novo framework de estratégia internacional da Petrobras para viabilizar 

objetivos de legitimação e de territorialização da empresa na América Latina. 

 

O sucesso da dimensão econômica da Petrobras no Paraguai é de crucial importância, 

assim como a dimensão de (geo)política, no framework de estratégia internacional da 

Petrobras, como organização híbrida de uma economia emergente. Este quadro evidencia que 

é possível a coexistência equilibrada de aspectos estado-mercado-empresa-(geo)política. A 

pesquisa mostra que é viável atender às expectativas dos shareholders, mantendo um 

mutuamente benéfico relacionamento com uma extensa gama de stakeholders. Uma 
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experiência desta natureza, que preserva de maneira saudável aspectos (geo)políticos e gera 

benefícios sociais e econômicos-empresariais, põe em relevo a capacidade de produzir bons 

resultados dessa forma específica de capitalismo de estado brasileiro. 

 

No aspecto geopolítico, o estudo de caso caracterizou que a presença e a gestão local 

da Petrobras estão alinhadas aos objetivos da política exterior do Brasil para o Paraguai, pois 

têm contribuído para elevar o nível de emprego, de formalização da economia, de inclusão 

social, de desenvolvimento econômico e social. A manutenção de um ambiente saudável nas 

fronteiras brasileiras continua sendo um objetivo importante para o Brasil e a atuação da 

Petrobras no Paraguai tem colaborado para isso, fomentando o desenvolvimento ampliado do 

país guarani.  

 

Em relação ao objetivo de integração regional, a operação Paraguai tem contribuído 

para elevar o nível de exportações brasileiras para aquele mercado, seja de combustíveis 

derivados de petróleo, seja de lubrificantes. Embora ainda haja espaço para melhorar esta 

integração, pois existem oportunidades ainda não exploradas de sinergia dentre os ativos que 

a Petrobras detém na região, o saldo é positivo até o momento. 

 

Conforme anteriormente comentado, as perspectivas empresarial e (geo)política estão 

em constante busca de equilíbrio nas estratégias internacionais da Petrobras, com orientações 

do seu acionista controlador em um processo de tensão constante com seu corpo técnico, em 

geral, bem preparado. Hurrell (2007) comenta que, em termos regionais e globais, estamos 

condenados a negociar os termos de continuadas e cada vez mais extensas formas de 

colaboração e ativa cooperação. Isso não significa, segundo ele, que não haja espaço para o 

pluralismo e para a tolerância das diferenças. A inserção da bandeira da Petrobras, 

representando o Brasil, e um modelo econômico e político diferente daqueles provenientes do 

norte ocidental, através do negócio de distribuição de derivados de petróleo no Paraguai 

demonstram uma aliança positiva entre as perspectivas da gestão internacional e das relações 

internacionais.  

 

Tal como colocou McGrew (2008) a globalização requer uma mudança conceitual na 

nossa perspectiva a respeito da política mundial, de um olhar geopolítico para uma 

perspectiva geocêntrica ou de política global: a política das relações sociais mundiais 

[regionais]. Alinhado com o entendimento da diplomacia brasileira, na opinião de Castro 
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Neves (2013), de que o Brasil precisa atuar no seu âmbito regional no sentido de diminuir as 

assimetrias e ajudar no desenvolvimento dos países vizinhos, o Executivo 3 (2012) apregoou:  

 

Há preocupação [...] que [...] o Lula tem, a Dilma também tem, muito forte, que é de 
manter esses países em condições de desenvolvimento, para não criar muitas 
disparidades exatamente, você ter núcleos de pobreza muito concentrados na 
fronteira, na fronteira da Bolívia, do Paraguai, do próprio Peru [...]. Havia, ou seja, 
há essa preocupação de manter investimentos que propiciem o desenvolvimento 
desses países, isso faz parte da ótica, da estratégia internacional geopolítica. [...] O 
Samuel Pinheiro59, que é um grande guru [do governo para assuntos internacionais], 
inclusive uma vez eu o convidei para fazer uma apresentação na diretoria da 
Petrobras, e ele tem essa visão de alavanca, de alicerce de desenvolvimento dos 
vizinhos, ou seja, como fosse uma obrigação [do Brasil] (EXECUTIVO 3, 2012). 

 

Felipe (2010) indicou que, depois de décadas de sua criação e com uma estratégia 

firme, consolidada e consistente na formação de vínculos, a atuação da Petrobras se 

caracteriza por complexos tipos de alianças com atores e grupos políticos, sociais, 

econômicos e legislativos, obedecendo à lógica e interesse bifacial da empresa 

(empresarial/política, por um lado e público/privada, por outro). Assim, o autor (FELIPE 

2010, p. 278) afirma que dois atributos permitiram, ao longo da história, uma importante 

autonomia relativa da Petrobras: uma forte identidade política e um projeto estratégico 

empresarial próprio.  

 

Por fim, [...] pode-se dizer que as mudanças institucionais implementadas na 
indústria do petróleo no Brasil significaram a sobreposição de um novo modelo que 
vinha se consolidando há quarenta anos, mas que permitiram que permanecessem 
alguns elementos oriundos da estrutura institucional anterior: um Executivo bastante 
intervencionista e uma empresa estatal, integrada e verticalizada que reafirmou a sua 
natureza corporativista e de eficiência empresarial (FELIPE, 2010). 

 

Dessa forma, o processo de internacionalização que recomeçou com força no governo 

FHC, dentro de uma reestruturação administrativa gerida pelo presidente Reischtul, com uma 

lógica econômica bastante clara, e também com um viés geopolítico marcante, se acentuou 

depois, nos governos seguintes. Porém, com uma lógica ajustada, no sentido mais de levar o 

novo modelo de Brasil, de gestão brasileira para o mundo, de desenvolvimento brasileiro, de 

maior relevância das relações sul-sul, de menor submissão aos ditames do norte, seja do ponto 

de vista econômico (a Petrobras como um importante exemplo), seja do ponto de vista 

intelectual. 

                                                           
59 Samuel Pinheiro Guimarães Neto, diplomata e Embaixador. Secretário-Geral das Relações Exteriores do 
Ministério das Relações Exteriores (2003-2009), Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (2009-2010), Alto-Representante Geral do MERCOSUL (2011-2012). 
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Resgatando Faria e Wensley (2011), quando defendem a importância de considerar 

legítimos e cruciais os estrategistas governamentais na determinação das relações de mercado, 

reforça-se o anteriormente dito de que estas construções estratégicas de uma empresa híbrida 

precisam estar claramente evidenciadas e amarradas, de modo a manter integradas as ações do 

acionista controlador, dos gestores e dos técnicos das organizações híbridas. Nesse sentido é 

fundamental uma articulação entre os estrategistas do Ministério das Relações Exteriores com 

seus pares das Minas e Energia, da Fazenda e da Petrobras, de modo a preservar uma 

convergência de ações entre todos, em prol de objetivos maiores, nacionais e regionais. 

Segundo a perspectiva da política externa brasileira evidenciada empiricamente nesta 

pesquisa, o Brasil, como maior economia regional, tem o dever e a responsabilidade de 

contribuir para o desenvolvimento dos países vizinhos, diminuindo as assimetrias regionais, e 

a organizações híbridas, como a Petrobras, têm um papel ímpar nesta missão. Portanto, há que 

se preservar o alinhamento das políticas interna e externa com as estratégias internacionais 

das organizações híbridas, evitando o descasamento destes vetores. Conforme discutido no 

capítulo de potencial guinada estratégica, um eventual recuo da Petrobras nas suas inserções 

regionais necessita ser cuidadosamente analisado, de modo a não comprometer no curto e no 

longo prazo a imagem não só da empresa, como também do Brasil.  

 

O presente estudo sugere que a presença da Petrobras no Paraguai tem colaborado para 

melhorar a imagem do Brasil, uma vez que as ações dela tem tido um caráter amplo, 

abrangente, equilibrado, socialmente inclusivo, economicamente desenvolvedor. Pode-se 

também sugerir que a atuação estratégica da Petrobras no Paraguai tem contribuído para 

diminuir o ressentimento histórico dos paraguaios frente aos brasileiros, (re)construindo um 

relacionamento bilateral historicamente afetado, porém, ao mesmo tempo, fértil para a criação 

e realização de projetos que beneficiem mutuamente aos dois países. Nesse sentido, reforça-se 

que é relevante e necessário que as organizações híbridas construam suas estratégias 

considerando aspectos mais amplos, tais como os históricos, os geográficos, os culturais, os 

políticos, os geopolíticos, os sociais. 

 

A Petrobras está defronte a grandes desafios: a elevação da produção no pré-sal 

conjugada com a construção de pelo menos duas novas e grandes refinarias (Abreu Lima, em 

Pernambuco, e COMPERJ, no Rio de Janeiro). Similar conjunção de demandas de 

investimentos (áreas de E&P e refino, juntas) não aconteceu no início da década de 1980 

quando o desenvolvimento da Bacia de Campos foi feito num momento em que o parque de 
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refino do Brasil já tinha sido ampliado e modernizado nas décadas anteriores e ficou, 

portanto, com capacidade suficiente para atender a demanda por bastante tempo. Aliado a 

isso, existe a necessidade de calibrar e ajustar a presença internacional da companhia e as 

conseqüentes relações geopolíticas regionais. Nesse contexto, vem a questão colocada pelo 

Executivo 5 (2013): “a pergunta é como se equilibram essas duas coisas porque precisa fazer 

essas duas coisas”. Assim, a discussão nesta dissertação sugere que o desafio da estratégia da 

companhia é dar conta de várias frentes de investimentos (pré-sal e novas refinarias), ao 

mesmo tempo em que tem de equilibrar sua presença no exterior, sem causar danos à política 

externa brasileira e à imagem da companhia e do país, ao mesmo tempo cumprindo o papel de 

liderança regional na América do Sul. 

 

A experiência do caso da Petrobras no Paraguai é um exemplo positivo de quando se 

conjugam oportunidades e estratégias híbridas, nos âmbitos empresarial, geopolítico, 

mercado, não mercado, privado, estatal, brasileiro, regional, internacional. Tal qual a 

Petrobras precisa equilibrar diversas dimensões como organização híbrida, metaforicamente 

falando o grande enigma do Paraguai como nação, conforme Goiris (2010), reside na busca de 

uma cultura equilibrada e híbrida (hispano/guarani) sendo que o almejado equilíbrio estaria na 

posse daquilo que é autóctone sem fechar as portas para as culturas exógenas.  

 

A Petrobras, empresa híbrida objeto deste estudo e seu acionista controlador, em que 

pese seus múltiplos sucessos em seus quase 60 anos, ainda é jovem e precisa manter a 

capacidade de renovar-se constantemente. As conclusões deste estudo indicam que os 

desafios do pré-sal, das novas refinarias brasileiras, do impulso ao desenvolvimento 

econômico nacional não podem ser conduzidos de maneira isolada da responsabilidade do 

Brasil como potência e líder regional, como impulsionador do desenvolvimento das nações 

vizinhas do continente sul-americano. Isto é, a gestão da empresa, sob a perspectiva nacional, 

não pode desprezar as questões de relações internacionais e suas responsabilidades no âmbito 

geopolítico. 
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5.1 PRINCIPAIS SUGESTÕES 

 

 

5.1.1 Sugestões para Praticantes 

 

 

Um ponto passível de melhoria na gestão internacional da Petrobras é o intercâmbio 

de pessoas, de profissionais paraguaios que prestam serviço naquele país, oferecendo-lhes a 

oportunidade de trabalhar em outras operações da empresa, em particular na sede da 

companhia no Rio de Janeiro. Esse intercâmbio profissional e cultural ainda está por se 

materializar e se constitui numa dívida da empresa para com o seu corpo funcional na nação 

vizinha. É preciso que a companhia busque formar um corpo técnico e gerencial habilitado a 

trabalhar em ambientes multinacionais, multiculturais, sem perder a essência nacional, sem 

perder o conteúdo da cultura de origem ao mesmo tempo apreendendo as características das 

culturas hospedeiras. É preciso gerar maior aproximação entre os países sob diversos âmbitos. 

Onde a Petrobras estiver, ela poderia promover o intercâmbio das diversas nacionalidades, 

sem privilegiar nem desprezar nenhuma. Na Petrobras, percebe-se que se privilegiou até hoje 

o intercâmbio com argentinos, venezuelanos, bolivianos e colombianos, em detrimento dos 

chilenos, dos paraguaios e dos uruguaios. 

 

A Petrobras e seus gestores não podem perder de vista que é uma companhia 

verticalizada e, como tal, seu desempenho advém do conjunto de segmentos onde ela atua. A 

rentabilidade dentre as diversas áreas muda de acordo a variáveis externas, muitas delas fora 

do controle da empresa, sendo o preço internacional do petróleo, talvez a principal delas. 

Tanto quanto o E&P tem sido o principal alavancador dos resultados corporativos, assim 

também nos anos 2001 e 2009 sua rentabilidade esteve apenas pouco acima da área de 

abastecimento, evidenciando que a flutuação dos preços do petróleo (e a possibilidade ou não 

de repassá-los ao mercado interno) afeta diretamente os resultados de determinado segmento. 

A distribuição, por outro lado, conforme evidenciado no Quadro 3, tem um desempenho mais 

previsível ao longo dos anos, em um mercado competitivo, que requer de altos controles sobre 

custos e despesas, sua participação variou de um mínimo de 2% do lucro total da corporação 

em 2003 até um máximo de 8,6% em 2012. Portanto, os executivos da empresa precisam ter 

uma visão de longo prazo no tocante ao balanceamento das atividades da empresa, nunca 

esquecendo que são muito dinâmicas as variáveis que compõem os mercados e que a 
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verticalização costuma trazer melhores frutos em uma perspectiva de longo prazo. 

 

A Petrobras precisa ter a ciência de que um gestor internacional deve ter habilidades 

diferenciadas daqueles gestores que se dedicam exclusivamente aos negócios nacionais. Além 

de conhecimentos de línguas, é preciso uma predisposição para conviver com e apreender de 

diferentes culturas, executando um processo construtivo para todas as partes envolvidas. Tem-

se observado que, em alguns casos, esse cuidado não é adequadamente tomado quando da 

escolha de dirigentes para atuar no exterior, seja por inépcia técnica, seja por limitações de 

adaptabilidade ao exterior, ou por dificuldades culturais intrínsecas ao gestor. A expatriação 

não pode ser em geral, um laboratório para novos gestores, mas se o for, precisa ser sob 

rígidas condições de seleção e de controle, o que se sabe não ser fácil. 

 

O estudo e a análise do ponto de equilíbrio entre o necessário desenvolvimento 

nacional (pré-sal, novas refinarias, política econômica e controle de preços-inflação) e o papel 

do Brasil enquanto líder e maior economia regional, mantendo, expandindo ou recuando 

investimentos na América do Sul, diminuindo ou ampliando assimetrias regionais. 

 

A avaliação do grau de articulação entre o Ministério das Relações Exteriores, do 

Ministério das Minas e Energias, do Ministério da Fazenda e da Petrobras na definição e no 

estabelecimento das estratégias (inter)nacionais da empresa, com ênfase na atuação na 

América do Sul. A análise do nível de integração entre os articulistas do Itamaraty e os 

interesses das empresas nacionais, quando aqueles tomam decisões e se posicionam em 

relação a questões regionais relevantes. Do mesmo modo, a investigação a respeito do nível 

de relevância que os estrategistas da Petrobras dão aos interesses e as responsabilidades 

maiores do Brasil quando decidem movimentações da empresa no âmbito regional e 

internacional. 

 

 

5.1.2 Sugestões para Futuras Pesquisas 

 

 

O intercâmbio de profissionais brasileiros e estrangeiros que trabalham nas diversas 

empresas da Petrobras no Brasil e no exterior, sua mobilidade para outros países e o impacto 

cultural no âmbito da empresa no seu país de origem e no país de destino. 
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Um estudo comparativo de organizações híbridas brasileiras com similares 

corporações que atuam na América do Sul e com outras cuja sede fica em países mais 

desenvolvidos, tal como a norueguesa Statoil. 

 

O desenvolvimento de bagagens (geo)epistêmicas na literatura de gestão, para maior 

compreensão de realidades regionais e de estratégias dos países emergentes, aproximando 

Gestão Internacional de Relações Internacionais, em particular estudando a atuação da 

Petrobras no segmento de distribuição de derivados no Chile, na Colômbia e no Uruguai. 

 

A análise da carência, do vazio e do gap na formação técnico-acadêmica de gestores e 

estrategistas de grandes empresas, em relação a aspectos históricos e (geo)políticos que 

cercam, permeiam e determinam os rumos das organizações híbridas e dos países que as 

hospedam. 

 

Uma abordagem comparativa entre o tecnicismo e o economicismo imperante em 

muitas organizações, desprovidos de percepção estratégica mais abrangente, versus aqueles 

estrategistas, particularmente de economias emergentes, os quais consideram a política e a 

geopolíticas como fundamentais para as organizações. 

 

A futura condição do Brasil de potencial importante exportador de petróleo, vis-a-vis a 

produção do pré-sal, seu impacto na política externa e nas condições regionais de 

desenvolvimento, contrastado com a crescente importância do shale-oil em especial nos EUA, 

no Canadá e na Argentina, que poderá transformar o cenário energético mundial nos próximos 

10 a 20 anos. Como pano de fundo, a história da Venezuela e sua indústria exportadora de 

petróleo. 

 

O petróleo como política de Estado, não de governo ou estratégia de empresa, política 

externa e interna: a história da Argentina, da Venezuela, do México, da Bolívia, do Equador e 

do Brasil. Economias emergentes, identidades culturais e relacionamentos com potências 

tradicionais. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Brasil tendo, segundo expoentes da política externa, um papel relevante para a 

diminuição das assimetrias regionais, no âmbito da América do Sul, suas organizações 

híbridas não podem estar fora deste contexto e do compartilhamento deste dever. O advento 

do pré-sal, redirecionando as estratégias internacionais da Petrobras não deveria 

necessariamente levar a companhia a ser menos internacional ou menos regional. Assim como 

a União Européia, em crise, necessita de mais ‘europeização’ segundo vários políticos 

europeus, isto é, mais integração (e não maior fragmentação) para sair da crise que vem lhe 

assolando, pode-se sugerir que o MERCOSUL e a América do Sul precisam de maior ‘sul-

americanização’, ou seja, maior colaboração entre si para se fortalecerem. 

 

Portanto, a busca de equilíbrio é muito importante. Até que ponto a desenvolvimento 

do pré-sal deve comprometer a presença brasileira da Petrobras no exterior? Até que ponto 

não se deveria buscar os recursos necessários para o pré-sal aqui mesmo no Brasil, alinhando 

os preços domésticos aos preços internacionais e, assim, reduzindo os prejuízos da área de 

abastecimento? Deve o Brasil maximizar o seu desenvolvimento industrial e ter como 

conseqüências a abertura de flancos e de vazios no front de presença externa, aumentando as 

assimetrias e as desigualdades regionais? São os desinvestimentos externos, ou parte deles, 

que serão o fiel da balança para garantir a financiabilidade dos planos de negócios 

qüinqüenais da empresa?  

 

Como colocado por Barton (2011) é preciso que os gestores produzam um capitalismo 

de longo prazo, que não pense somente nos ganhos imediatos. É o longo prazo e os interesses 

dos stakeholders que precisam ser priorizados, e não o curto prazo e os interesses únicos dos 

shareholders. E quando falamos de Petrobras, representando o Brasil, os stakeholders estão 

muito além das fronteiras nacionais, particularmente no âmbito da América do Sul. 

 

Se em alguns países a companhia não tem, eventualmente, obtido os resultados 

esperados e isso pode vir a provocar análises de potencial retirada daquele mercado, há que se 

avaliar se não caberia, antes de um movimento de desinvestimento, uma verificação sobre se 

foram colocados naquelas empresas os gestores adequados, tal como apregoa o artigo 117 da 

Lei 6404/76 (BRASIL, 1976) das Sociedades Anônimas: “O acionista controlador responde 
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pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São modalidades de 

exercício abusivo de poder: d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou 

tecnicamente.” 

 

A continuidade do desenvolvimento de um modelo capitalista brasileiro/sul-americano 

deve continuar e experiências como a da Petrobras no Paraguai sugerem que há muito espaço 

para ser ocupado por novas teorias de gestão oriundas do sul, porém não fechadas para 

complementaridades vindas do norte. Essa concepção de nova epistême gerencial do sul não 

pretende rivalizar e criar conflitos com o norte, mas sim mostrar sua capacidade e seu alcance, 

numa convivência harmônica, mas não ingênua, que leve em consideração a política, a 

geopolítica, a história, a geografia e a cultura locais. 
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ANEXO A – EXEMPLO DE ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

 

Quais seriam os papéis do acionista majoritário, i.e., o governo federal, na gestão da Petrobras 

em seus processos e suas estratégias de internacionalização de forma geral e em suas 

estratégias de marketing, de forma mais específica? Quais são os impactos sobre a gestão 

internacional da empresa da presença política no seu controle acionário? 

1. Considerando pontos de vista empresarial e político, qual foi a importância para a Petrobras 

da entrada no segmento distribuição do mercado do Paraguai? 

2. Quais foram as dificuldades corporativas e as considerações políticas no processo de 

aprovação da compra dos ativos da Shell no Paraguai, dadas as características do país e a 

percepção de imagem do mesmo? Que fatores, empresariais e políticos, contribuíram para a 

aprovação do projeto? 

3. Como foi o contato com e a receptividade das autoridades paraguaias quando da 

comunicação da compra da Shell e da instalação da Petrobras no Paraguai? 

4. Quais foram o respaldo e a importância dada pela Embaixada Brasileira em Assunção à 

entrada da Petrobras no Paraguai? 

5. Que eventos críticos podem ser mencionados que aconteceram durante o período de gestão 

da Petrobras, onde os papéis da empresa se confundiram (empresa privada x controle estatal 

brasileiro)? Como foram tratados pelo gestor? Exemplos: 

5.1 Relacionamento institucional com autoridades paraguaias. 

5.2 Avaliação crítica da importância das estratégias de marketing da Petrobras versus as 

estratégias de políticas públicas (responsabilidade social, ambiental e relacionamento 

institucional) para os resultados alcançados pela empresa no Paraguai. 

5.3 A suspensão temporária do Paraguai no MERCOSUL e a potencial crise de 

desabastecimento (PDVSA ameaçando cortar fornecimento de diesel em junho de 2012) 

6. Qual é a importância da entrada e da gestão/permanência da Petrobras no Paraguai para as 

relações geopolíticas brasileiras no MERCOSUL e para a política externa do governo? 

7. Adicionalmente, qual é a importância da entrada e da permanência da Petrobras nos 

mercados regionais onde atuamos no segmento distribuição (Uruguai, Argentina, Chile e 

Colômbia) para as relações exteriores brasileiras no contexto geopolítico sul-americano? 

 


