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e) Limitação do pesquisador em relação à elaboração da pesquisa de campo, assim como 

a coleta, tratamento e análise dos dados, uma vez que a maioria dos entrevistados e o 

próprio autor são funcionários da Petrobras, acabam implicados no problema sob 

investigação, estabelecendo uma linha tênue entre pesquisador/pesquisado. Apesar de 

o autor buscar o distanciamento para a análise dos dados, segundo Vergara (2007, p. 

62), deve-se admitir "a inexistência da neutralidade científica". 

A limitação do tempo não representa uma limitação do método, mas foi outro fator 

relevante, uma vez que o autor precisou remarcar diversas entrevistas em função de 

readequação de agendas de gestores da C ia.; 

Mesmo com as limitações e dificuldades mencionadas e outras que porventura tenham 

surgido, o autor considera o método escolhido como o mais adequado aos objetivos deste 

trabalho. 



4 A PETROBRAS E O MERCADO BRASILEIRO 

4.1 HISTÓRICO DA PETROBRAS 

Conforme descrito no relatório de sustentabilidade 2012 da Petrobras, a empresa foi 

fundada em 3 de outubro de 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de 

executar as atividades do setor petrolífero no Brasil em nome da União. A criação da 

Petrobras é resultado da campanha popular que começou em 1946, com o histórico slogan - O 

petróleo é nosso. 

De acordo com o site da Petrobras, a empresa está sediada no Rio de Janeiro, opera 

hoje em 27 países, em todos os continentes e mantém atividades em todos os estados 

brasileiros. 

Por ser uma sociedade anônima de capital aberto, CUJO acionista majoritário é o 

governo brasileiro, a empresa tem ações negociadas nas principais bolsas de valores do 

mundo, atuando diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, coligadas e controladas 

(denominadas Sistema Petrobras), na indústria de óleo, gás natural e energia, de forma 

integrada (PETROBRAS, 2013). 

A empresa é apresentada no seu site como líder no setor energético do Brasil, e afirma 

que seus negócios abrangem pesquisa, exploração e produção, refinação, processamento, 

comercialização, distribuição e transpotie de petróleo e de derivados, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis, 

além de atividades relativas a todas as formas de energia e outras correlatas ou afins. 

O seu lema atual é "Uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade 

social e ambiental" (PETROBRAS, 2013). 

A Petrobras afirma em seu site que, desde a sua criação em 1953 vem superando 

grandes desafios tecnológicos e, atualmente, é líder mundial em prospecção em águas 

profundas, ultra profundas e recentemente começou a exploração na camada pré-sal. 

Tendo o governo brasileiro como seu maior acionista, a Petrobras era detentora do 

monopólio da produção, transporte e refino do petróleo, estando aberta para concorrência 

apenas para a comercialização de derivados. (PETROBRAS, 2013). 

Do salto tecnológico que representou a exploração em águas profundas à descoberta 

das imensas reservas de óleo e gás na camada pré-sal, passando pela conquista da 
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autossuficiência, a Petrobras afirma em seu site que impulsiona o crescimento do país por 

cinco décadas. 

Uma história escrita dia a dia pelo empenho de sua força de trabalho, habituada a 

superar desafios, e que se confunde, desde o início, com a história do país e dos brasileiros. 

(PETROBRAS, 2013). 

Em 2013 a Petrobras fez 60 anos e preparou em seu site um histórico dos principais 

acontecimentos de sua história, que o autor resume e traz para o conhecimento do leitor. 

Década de 1950 

Ainda na década de 1950, a companhia herdou do Conselho Nacional de Petróleo duas 

refinarias, a de Mataripe (BA) e a de Cubatão (SP), e começou efetivamente a operar, com 

uma produção de 2.663 barris, equivalente a I, 7% do consumo nacional. Na época, o petróleo 

e seus derivados já representavam 54% do consumo de energia no país. 

Década de 1960 

A década de 60 é marcada pela construção da Refinaria de Duque de Caxias (Redu c), 

a constituição da subsidiária Petrobras Química S.A. (Petroquisa) e a criação Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo América Miguez de Mello (Cenpes), atualmente o 

maior centro de pesquisas da América Latina. 

Década de 1970 

Com a missão de contribuir para o desenvolvimento do país comercializando, 

distribuindo e industrializando derivados de petróleo e outros produtos, a companhia criou, 

em 1971, a subsidiária Petrobras Distribuidora, que, a partir de 1975, tornou-se líder no 

segmento. 

Em 1973, os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) 

elevaram substancialmente os preços internacionais, provocando a chamada crise do petróleo. 

Década de 1980 

O campo de Marlim, localizado na Bacia de Campos (na costa do Rio de Janeiro), foi 

descoberto em janeiro de 1985. Naquele ano, o país já produzia metade do petróleo que 

consumia, muito acima dos 14% registrados em 1979. Ainda que situado em lâminas de água 

jamais exploradas, apontava, pelo volume de reservas, para a autossuficiência e para novos 

horizontes exploratórios em toda a plataforma continental. 
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RESUMO 

Decisões são tomadas de diversas formas e em todos os momentos, mas foi o francês 

Henry Fayol que propôs um modelo estruturado para essa tomada de decisão, definindo o 

papel dos dirigentes e suas responsabilidades na administração da empresa. No 

desenvolvimento do trabalho, foram estudados diversos modelos de processo decisório, como 

o modelo clássico racionalista, o modelo da racionalidade limitada, o modelo político, as 

coalizões envolvidas no processo, teorias de responsabilidade social corporativa, teorias de 

governança corporativa, entre outros. À luz destes modelos e baseado na missão da Petrobras, 

de ser uma empresa segura e rentável, o autor faz uma suposição e enquadra o processo 

decisório da empresa no modelo clássico racionalista, focado na maximização dos lucros e 

resultados. Devido ao tamanho da empresa e à diversidade de assuntos para a tomada de 

decisão, o autor foca seus estudos na área de Abastecimento da Petrobras e analisa o processo 

de tomada de decisão para o aumento dos preços dos combustíveis, com o objetivo de avaliar 

a veracidade da sua suposição. A metodologia de pesquisa é baseada em uma pesquisa 

bibliográfica e investigação documental para avaliar se o modelo de tomada de decisão é 

realmente racional, ou se existem influências ou fatores externos que levam a um novo 

modelo de processo decisório. Após comparar o modelo racional com os dados e realizações 

da empresa, o autor faz uma triangulação de métodos, incluindo uma pesquisa de campo para 

avaliar a percepção dos gestores e stakeholders sobre o modelo de tomada de decisão da 

empresa. O autor entrevista 11 funcionários da Petrobras e 1 O stakeholders externos com o 

intuito de coletar percepções sobre o processo decisório da C ia., finalizando com uma análise 

qualitativa dos dados baseada na técnica de análise de conteúdo. Com os resultados da 

pesquisa, o autor comprova, por meio de documentos da empresa, que a Diretoria Executiva 

da Petrobras é a responsável pela aprovação da política de preços da Cia. Dentre os fatores de 

influência no processo decisório da empresa, a inflação foi a de maior destaque, mostrando o 

viés político na relação entre o governo e a empresa. A política de preços da Cia. continua 

sendo de médio e longo prazo, acarretando em prejuízos no curto prazo para a área de 

Abastecimento da Petrobras. Após alcançar todos os objetivos intermediários do trabalho, o 

autor conclui que a suposição inicial é falsa e que o processo decisório para o aumento dos 

preços dos combustíveis na Petrobras se aproxima muito mais dos modelos de racionalidade 

limitada e político, com enfoque nos stakeholders e na competitividade do que do modelo 

clássico racionalista. 



Palavras-chave: Petrobras. Processo decisório. Stakeholders. Conflito de interesses. 

Coalizões. Política de preços. Modelo de governança. Sustentabilidade. 



ABSTRACT 

Decisions are taken on severa! manners and at ali times, but it was the French Henry 

Fayol who proposed a structured model for this decision-making process, defining the roll of 

directors and its responsibilities on the administration of the companies. On the development 

of this paper, severa! models of decision-making processes were analyzed, such as the 

rationalist classical model, the model of bounded rationality, the political model, coalitions 

involved in the process, theories of corporate social responsibility, corporate governance 

theories, among others. In the light ofthese models and based on Petrobras' mission ofbeing 

a safe and profitable company, the author makes an assumption and puts the decision-making 

process of the company on the rationalist classical model, focused on the maximization of 

profits and results. Dueto the size o f the company and the diversity o f issues for the decision

making, the author focuses his studies in the Supply area of Petrobras and analyses the 

decision-making process for the increase of the prices of fuels, aiming at evaluating the 

veracity of his assumption. The research methodology is based on a bibliographical research 

and documents investigation in order to check i f the decision-making model is really rational 

or if there are externai influences or factors that lead to a new model of decision-making 

process. After comparing the rational model with data and accomplishments of the company, 

the author makes a connection of methods, including a field research to evaluate the 

perception of managers and stakeholders regarding the decision-making model of the 

company. The author interviews 11 employees o f Petrobras and I O externai stakeholders 

aiming to collect perceptions on the decision-making process ofthe company, concluding this 

paper with a qualitative analysis ofthe data based on the content analysis technique. Using the 

results of the research, the author proves through documents of the company that the 

Executive Board of Petrobras is responsible for the approval of the prices policy of the 

company. Among other influence factor on the decision-making process of the company, 

inflation was the most remarkable one, showing the political bias on the relation between the 

government and the company. The prices policy o f the company continues to be medi um and 

Iong-term, causing Iosses at short-term for the Supply area of Petrobras. After reaching ali 

mediatory objectives ofthis paper, the author concludes that the initial assumption is false and 

that the decision-making process for the increase o f the prices o f fuels in Petrobras resembles 

the models of limited rationality and policy, focused more on the stakeholders and on the 

competitiveness than on the rationalist classical model. 
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1 OPROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O estudo da administração, desde os seus primórdios, busca encontrar uma forma de 

explicar a melhor maneira de gerenciar e estruturar as empresas para que elas possam obter 

seus melhores resultados. Desde o surgimento do pensamento administrativo, que tem seu 

início a partir da consolidação da estrutura burocrática no processo de modernização da 

sociedade, e passando por todas as suas escolas, vem-se questionando e estudando como uma 

empresa deve se estruturar, gerir e se moldar para obter os melhores resultados possíveis e 

mais vantajosos. 

De acordo com Motta (2002), o pensamento da administração surge a partir da 

consolidação da lógica de mercado e da consolidação das estruturas burocráticas, como forma 

de organização do trabalho humano com o objetivo inicial de aumentar a produtividade e 

gerar lucro. 

É a partir desse entendimento, que os gestores passaram a olhar cada vez mais para a 

forma como os processos eram realizados, organizados e priorizados, em prol de se conseguir 

uma melhor sinergia entre as áreas e, na busca do fim mais importante para as empresas, o 

lucro. 

Neste contexto, as empresas passaram a orgamzar modelos de governança que 

permitissem o fluxo de informações e a participação dos gestores na tomada de decisão. 

O processo de tomada de decisão está presente no dia a dia das pessoas. Mesmo sem 

perceber, decisões são tomadas em todos os momentos e, na maioria das vezes, não é algo 

simples de se fazer. 

Em ambientes corporativos, as decisões normalmente ficam a cargo dos gestores, que, 

vivendo num mundo globalizado e com constantes mudanças veem sua tarefa tornar-se cada 

vez mais complexa. Os cenários de risco e incerteza no ambiente organizacional fazem com 

que os gestores precisem de maior agilidade e rapidez no relacionamento interpessoal e no 

processo de tomada de decisão. 

De acordo com Moritz e Pereira (2006), a essência das atividades administrativas é, 

fundamentalmente, um processo de tomada de decisão e este, por sua vez, uma atividade 

eminentemente humana. 
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Para Simon (1970), que desenvolveu importantes estudos sobre a tomada de decisão, o 

ato de decidir é essencialmente uma ação humana e comportamental, que envolve a seleção, 

consciente ou inconsciente, de determinadas ações. 

O trabalho traz uma análise do modelo de processo decisório da Petrobras, tendo como 

base o estudo de caso sobre o aumento dos preços dos combustíveis, em especial, a gasolina e 

o diesel. 

No decorrer do projeto de dissertação, o autor busca entender o modelo de processo 

decisório adotado pela empresa, uma vez que existem diversos stakeholders1 envolvidos e as 

recentes decisões parecem não refletir em lucro para a empresa. 

Levando em consideração a missão da Petrobras, que fala em ser uma empresa com 

atuação segura e rentável, o autor adotou a suposição de que a empresa trabalha com um 

modelo de processo decisório racional. 

Por conta disso, faz-se mister responder a seguinte pergunta-problema: O Processo 

Decisório da Petrobras para o aumento dos preços dos combustíveis está baseado uo 

Modelo Clássico Racionalista? 

Para melhor entendimento do trabalho, o autor dividiu o projeto em nove capítulos. 

O primeiro capítulo retrata a causa problema deste estudo, assim como os objetivos, 

relevância e as delimitações. O projeto tem como suposição um processo decisório racional, 

onde a Petrobras tem como objetivo aumentar a produtividade e gerar lucro. O problema deste 

estudo está no fato de que o processo de tomada de decisão da Diretoria Executiva da 

Petrobras sobre o aumento nos preços dos combustíveis parece não focar no retorno 

econômico para a C ia., prejudicando o caixa da empresa para suportar os investimentos de seu 

plano de negócios. O estudo se desenvolve na área de negócios de Abastecimento da 

Petrobras, sendo de extrema relevância para o futuro da empresa. 

O segundo capítulo reflete o referencial teórico do projeto de dissertação. Neste 

capítulo, o autor buscou referências teóricas de autores em relação aos objetos de estudo e 

análise deste projeto, como os modelos de processo decisório, a influência do poder nas 

tomadas de decisões, as coalizões envolvidas no processo, teorias de responsabilidade social 

corporativa e teorias de governança corporativa. 

No terceiro capítulo, o autor mostra a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

trabalho. Para tal, faz uma pesquisa bibliográfica e investigação documental para avaliar se o 

modelo de tomada de decisão é realmente racional, ou se existem influências ou fatores 

1 Stakeholders: Públicos de interesse: acionistas, investidores, clientes, fornecedores, empregados e sociedade, 
entre outros (PETROBRAS- Relacionamento com Investidores, 2013). 
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externos que levam a um novo modelo de processo decisório. Após comparar o modelo 

racional com os dados e realizações da empresa, o autor faz uma triangulação de métodos, 

incluindo uma pesquisa de campo para avaliar a percepção dos gestores e stakeholders sobre 

o modelo de tomada de decisão da empresa. Após a pesquisa, o autor faz uma análise 

qualitativa dos dados dos entrevistados. 

No quarto capítulo, o autor fala sobre a empresa objeto do estudo, destacando seu 

modelo de governança, seu processo decisório, assim como as áreas e/ou pessoas 

responsáveis pela tomada de decisão na C ia. O capítulo também fala sobre a área de negócios 

do Abastecimento, onde ocorre o processo de tomada de decisão em relação ao aumento dos 

preços dos combustíveis, e sobre o mercado brasileiro de gasolina e diesel. 

O quinto capítulo traz a análise do problema em estudo. Neste capítulo, o autor 

contextualiza e compara os documentos da empresa, pesquisas bibliográficas e as teorias de 

processo decisório com a realidade da empresa. É neste capítulo que o autor avalia se as 

suposições estão corretas e se o processo decisório da empresa está de acordo com o modelo 

adotado pela mesma. 

No sexto capítulo, o autor avalia as revelações de campo através da metodologia de 

análise de conteúdo, trazendo à tona os resultados da pesquisa de campo e uma análise 

qualitativa dos dados. O autor faz uma análise do processo decisório da Petrobras verificando 

se reflete o modelo clássico racionalista. 

O sétimo capítulo, ou conclusão é onde o autor traz as respostas das suposições e dos 

problemas sob investigação. 

No oitavo capítulo do trabalho, são feitas algumas sugestões para pesquisas futuras. 

O nono capítulo do projeto de dissertação é onde o autor cita as fontes de consulta que 

serviram como base para o desenvolvimento do trabalho, além de apresentar os APÊNDICES 

e ANEXOS. 

No caso deste trabalho, o autor faz a seguinte suposição: 

O Processo Decisório da Petrobras para o aumento dos preços dos combustíveis está 

baseado no Modelo Clássico Racionalista. 
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1.1.1 Objetivo principal 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar se o processo decisório 

responsável pela aprovação do aumento dos preços dos combustíveis na Petrobras está 

baseado no Modelo Clássico Racionalista. 

1.1.2 Objetivos intermediários 

Os objetivos intermediários deste trabalho são: 

i) Avaliar se as decisões sobre o aumento de preços estão sendo tomadas pela 

diretoria executiva da Petrobras, que é a área responsável pela aprovação 

destes; 

ii) Identificar se existem fatores e/ou influências externas que possam afetar o 

processo decisório para o aumento dos preços dos combustíveis no país; 

iii) Analisar a variação dos preços dos combustíveis e a política de preços adotada 

pela Petrobras; 

iv) Avaliar os resultados financeiros da área de negócios de Abastecimento da 

Petrobras; 

v) Analisar se existem armadilhas escondidas no processo de tomada de decisão 

que possam influenciar as percepções do mercado acionário; 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo mostra a relação entre um Modelo de Governança estruturado, com Processo 

Decisório baseado em regras e modelos em contraste com os aspectos políticos, estratégicos 

para o desenvolvimento do país. 

A relevância deste estudo está no fato de que o processo decisório para o aumento dos 

preços dos combustíveis é um dos principais fatores de influência para o equilíbrio econômico 

e sustentabilidade da Petrobras. 



16 

Para garantir os investimentos previstos no Plano de Negócios 2013-2017, a Petrobras 

precisa de caixa e a defasagem atual dos preços da gasolina e do diesel em relação ao mercado 

internacional acaba depreciando ainda mais os resultados da C ia. 

De acordo com o relatório de sustentabilidade 2012 da Petrobras, os fatores de 

sustentabilidade da empresa são baseados em três pilares: crescimento integrado, 

rentabilidade e responsabilidade social e ambiental, que são considerados nas decisões 

estratégicas e na análise do desempenho corporativo dos negócios. 

Outro fator bastante relevante para o estudo está na análise do novo modelo para 

precificação de combustíveis apresentado pela diretoria executiva da Petrobras, que pode 

representar a sustentabilidade econômica da empresa, assim como assegurar a condução do 

seu plano de negócios de US$ 236,7 bilhões no período 2013-2017. 

Como a Petrobras possui quase a totalidade do mercado brasileiro, fornecendo 

gasolina e diesel para todos os estados do país e demais distribuidoras, deve-se considerar esta 

influência nos preços dos outros produtores e revendedores, impactando diretamente todos os 

preços destes dois derivados no país. Por esta razão, o autor considera que o processo 

decisório da Petrobras tem impacto direto nos preços da gasolina e diesel em todo o país. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

No tocante à delimitação temporal, dependendo do objeto de estudo, foram analisados 

períodos distintos a fim de montar um ambiente favorável à análise do processo de tomada de 

decisão na Petrobras. 

Para entender como funciona a política de preços de combustíveis no país, o autor 

buscou dados históricos de 1938 até 2013, destacando os principais marcos que influenciaram 

a política de preços. 

O ano de 1938 foi escolhido como início da análise histórica porque foi marcado pelo 

Decreto-Lei no 395, que estabeleceu como utilidade pública as atividades relacionadas ao 

abastecimento nacional de petróleo e derivados. O mesmo decreto instituiu o Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) como agente da União, para controle de todas as etapas da cadeia 

produtiva e infraestrutura logística do setor. 

Com relação ao preço médio dos combustíveis, o autor analisou o período desde o 

final do ano de 2008 (início da crise mundial) até 2013. A ideia é mostrar dois períodos 

distintos em relação à paridade de preços de combustíveis com o mercado internacional. De 
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2008 a 2010, o preço médio de derivados (diesel, gasolina, GLP- Gás Liquefeito de Petróleo, 

QA V - Querosene de Aviação e óleo combustível) no Brasil ficou mais alto do que o preço 

médio dos derivados no Golfo Americano. No período de 20 I O a 2013, a situação se inverteu 

drasticamente, aumentando o custo de importação de derivados pela Petrobras, assim como 

seu prejuízo financeiro na área de Abastecimento. 

No desenvolvimento do trabalho, o autor pesquisou os aumentos de preços da gasolina 

e do diesel nos últimos 16 meses a fim de avaliar a defasagem de preços destes dois produtos 

em relação ao mercado internacionaL 

Em relação aos investimentos da Petrobras, o autor analisou o Plano de Negócios no 

período de 2012 a 2017. 

Em relação à delimitação espacial, o estudo de caso ficou restrito ao processo 

decisório da Petrobras, mais especificamente à área do Abastecimento Sede da Petrobras, ao 

mercado de capitais, bancos e demais agentes envolvidos no processo de avaliação das ações 

da companhia. 

Para elaboração do trabalho, foram entrevistados profissionais da área de 

Abastecimento da Petrobras que lidam diretamente com a política de preços da Cia., com a 

geração e divulgação dos resultados, assim como o processo de tomada de decisão. Além dos 

gestores da Petrobras entrevistados, também foram objeto de entrevistas alguns economistas e 

acionistas minoritários externos à Cia. e impactados pelas decisões. 

O estudo se restringiu à análise dos preços da gasolina e do dieseL O petróleo e outros 

derivados fazem parte do estudo, mas não representam o foco da pesquisa, servindo apenas 

como base para o desenvolvimento do trabalho. 



18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TEORIAS DO PROCESSO DECISÓRIO 

2.1.1 Teorias de Decisão Organizacional 

O pioneiro na concepção do processo decisório foi o engenheiro francês Henri Fayol, 

que definiu claramente um sistema racional de regras e de autoridade, com o papel dos 

gerentes na administração da empresa. Fayol ( 1978) reconheceu o papel dos executivos como 

administradores dos níveis mais altos na hierarquia da organização e apontou as diferenças 

entre a função administrativa e as atividades operacionais. Com base na sua grande 

experiência de administrador bem-sucedido de uma empresa de mineração, Fayol estabeleceu 

as diretrizes do processo administrativo, que poderiam ser aplicadas em qualquer organização 

(industrial, negócios, governo). Fayol propôs o modelo de administração hierárquica da 

empresa, de cima para baixo, definiu o papel dos dirigentes (tomar decisões, estabelecer 

metas, diretrizes), e suas responsabilidades pelo processo de administrar (planejar, organizar, 

comandar, coordenar e controlar). Fayol concebeu as bases da função gerencial nas 

organizações, ao contrário de Taylor, que se ocupou predominantemente das atividades 

operaciOnais. 

Chester Barnard (1938), com sua experiência prática na direção de empresa de 

telefonia americana, compreendeu que a função do executivo consiste em ter a capacidade de 

tomar decisões para alcançar os objetivos da organização que dirige, e agir com eficiência e 

eficácia. O executivo consegue ser eficiente ao satisfazer seus motivos individuais na medida 

em que obtém resultados eficazes para a organização. A cooperação se origina de uma 

necessidade individual de cumprir propósitos em um sistema cambiante em que vários 

elementos biológicos, psicológicos e sociais estão combinados. 

Simon (1976) aprofundou os estudos e pesquisas sobre os fenômenos do pensamento e 

comportamento humano no processo de tomada de decisões e resolução de problemas dentro 

das organizações. Simon concebe a organização como um sistema de decisões e considera o 

processo de tomada de decisão como atividade central da administração. Essa atividade 

acontece todo o tempo, em todos os níveis, e influencia diretamente o desempenho da 

organização. Nesse sentido, a sua teoria do comportamento do "homem administrativo" 
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(behaviorismo) faz uma forte crítica ao princípio clássico da racionalidade do "homem 

econômico". 

Simon (1976) mostrou que as decisões programadas e rotineiras, mais frequentes nos 

níveis operacionais, podem ser tratadas por procedimentos e normas, como previsto na 

Administração Científica de Taylor e Fayol e do Modelo Burocrático de Weber. No entanto, 

identificou que a maioria das decisões gerenciais se refere a assuntos complexos ou pouco 

estruturados, novos ou incertos, não havendo método predeterminado de tratamento. 

Mintzberg (1985) refere-se às organizações como sistemas de processos decisórios ad 

hoc e introduz a discussão acerca dos processos de decisão estratégica não estruturados, os 

quais estão diretamente relacionados aos níveis superiores das organizações, e que estas 

decisões estratégicas afetam o desempenho e a sobrevivência da organização. A teoria 

compottamental não é suficiente para resolver a complexidade e conflitos que emergem na 

estrutura organizacional. Propõe, então, outra visão mais realista da organização como um 

sistema político e de poder, numa perspectiva de arena política, onde há conflitos e jogos de 

poder. 

Eisenhardt e Zbaracki ( 1992) fazem a seguinte consideração em relação ao processo 

decisório: 

O processo decisório está intimamente ligado a assuntos estratégicos e, por conta 
disso, ele tem sido estudado pelas diversas escolas de estratégia ao longo do tempo 
em que a teoria organizacional tem se desenvolvido. Com diversas abordagens -·não 
necessariamente excludentes entre si, mas primordialmente complementares - o 
estudo do processo decisório tem avançado e tornando-se cada vez mais relevante 
(EISENHARDT; ZBARACKI, 1992). 

Eisenhardt e Zbaracki (1992) consideram que o processo decisório estratégico pode 

ser explicado por um grupo seleto de paradigmas: o modelo clássico racional, o modelo da 

racionalidade limitada, o modelo político e de poder e o modelo da lata de lixo (garbage can). 

Segundo os autores, o modelo de lata de lixo é aplicado em organizações anárquicas, onde a 

busca por alternativas criativas é estimulada até a definição da solução. 

Allison e Zelikow (1999) apresentam três modelos que podem servir de base para 

pesquisa sobre decisão estratégica, no que tange à tendência das organizações em adotar um 

ou outro modelo de tomada de decisão. O primeiro modelo refere-se à racionalidade no 

processo decisório, que considera as seguintes características: 

a) Não trata da maximização de custos e benefícios; 
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b) Pressupõe- a existência de um ator racional - Países/Governos, que podem ser 
tratados como indivíduos; 
c) O ator racional é estratégico - que avaliam seus objetivos e as ações dos 
oponentes. 

O segundo modelo é chamado de Modelo do Processo Organizacional, que aceita a 

racionalidade, mas considera que as informações são incompletas, que a racionalidade é 

limitada, que existem incertezas e que não se conhecem todas as alternativas. Neste modelo, 

os atores utilizam heurísticas como artifícios para auxiliar a tomada de decisão. 

O terceiro modelo é conhecido como Política Burocrática, onde não existem estratégias 

claramente definidas e o processo é de conflito, com atores buscando uma posição 

privilegiada dentro da arena política (ALLISON; ZELIKOW, 1999). 

Com uma proposta bem semelhante à de Eisenhardt e Zbaracki (1992), Zanela (1999) 

define os seguintes modelos como os principais no processo decisório: O Modelo de Decisão 

Racional, onde a decisão é vista como um cálculo; o Modelo Decisório da Racionalidade 

Limitada, conforme exposto por Simon (I 955); o Modelo Político de processo Decisório, que 

coloca a decisão como um jogo de poder; e o Modelo da Lixeira, onde a decisão é pautada 

pela razão, intuição e desordem. 

De um modo geral, as teorias do processo decisório pretendem explicar a realidade, 

por meio de interpretações, linhas de pensamento, modelos ou proposições, com a finalidade 

de melhorar o desempenho das Organizações. 

Dessa forma, o trabalho busca apresentar na tabela I a evolução das principais teorias 

no âmbito do processo decisório estratégico: 

,Proce;;o Ta_bela~~~i~~~iodasPrincipais Teo~~~~o:~~~ii~o~~:ProcessoDÁiÓ~~!~~a;~ã~o-;:~~~--
' ! I 
!Decisório 1 [Limitada Sistema Político e de 

' j I [Poder 
---------- - " ••-------~-------------------------------------·---M~---·--
'Precursores IWeber (1987), Fayol Slovic, Fischhof e lüalbraith (1977) 

(1929), Chester Barnard Lichtenstein (1982), Lindblom (1980) 
I 
1(1938), Milt~n Friedman ISimon (I 988), Ansoff Mintzberg (1985) 

1(1962), Dav1s (1988), ( 1990), Browne (1992), Eisenhardt e Zbaracki 
i 
IDoyle (1999), Motta Bazennan (2006), (1992), Mark ( 1992), 
I 

·---------------- _ _J2002), Zey (1998), Hammond, Keeney e Dean e Sharfman ( 1996), 
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--~--~---

Gilovich e Griffin (2002), Raiffa (2006), Gontijo e Maia (2004), 
I 

Clemen e Reilly (200 I), March (2009) Daft (2005), Migueles I 

I 

Gomes (1999) (2006), Morgan (2006), 
I i Marinho (20 11) i I 

I 

. Administração Científica ~s Ciências Sociais e eoria dos Jogos; 

que vê o homem como !Humanas e o estudo do Pensamento Sistêmico; 

uma engrenagem da f;omportamento do A Organização na 

organização e que !homem administrativo complexidade da 

esponde racionalmente ~ue busca a solução Sociedade moderna, em 

ao sistema técnico e adequada e satisfatória, um mundo competitivo e 

!econômico, na busca da o fator humano no globalizado. 

solução maximizada e tpapel do gerente e a 

ótima. f;onsciência dos vieses 

~e decisão. 
! ------------- --.-.. "-----~-~~-

Decisão lógica, normativa Racionalidade limitada F oco nos processos e ' 

ou prescritiva (racional) (descritiva) ~takeholders i 

I 
. -· -· ~-·········-- ---

Sistema racional de ~-~~g~;;T;~Çã~~~~o organização como 

regras, métricas e sistema social, a sistema político e de 

autoridade influência do grupo tpoder, onde conflitos e 

Clássico: Burocracia sobre o comportamento alianças das partes 

(hierarquia, formalidade, individual (dinâmica de interessadas têm suas 

impessoalidade) grupos) e os diferentes questões encaminhadas 

Neoclássico: Estratégia ~stilos de liderança. para a arena política da 

(planejamento e controle) Governança Corporativa. ! 

----- ·- -----" . -- -- ~--- -
Fonte. Elaborado pelo autor com base em Ersenhardt e Zbarackr ( 1992) 

2.1.2 Modelo Clássico Racional (análise de decisão: lógica, normativa ou prescritiva) 

Para Motta (2002), Fayol e Ford são os mais importantes pensadores dessa escola. São 

desses pensadores os estudos conhecidos como tempos e movimentos, e o conceito de Homo 

Economicus, que afirma que o ser humano é um ser eminentemente racional e que toma suas 

decisões conhecendo todos os cursos de ação possíveis. 
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Para Motta e Vasconcelos (2002), a economia clássica baseia-se em uma concepção 

absoluta de racionalidade, no sentido de que pressupõe por parte do tomador de decisões um 

conhecimento absoluto de todas as opções disponíveis de ação. Baseando-se nesse 

conhecimento e no processamento de todas as informações disponíveis, o tomador de decisão 

pode pesar todas as opções de ação possíveis e escolher a melhor opção, de acordo com 

critérios e objetivos por ele determinados. Para os autores, o planejamento estratégico da 

decisão antecipa-se à ação, que é estruturada de modo consciente e calculada. 

Para os autores, o processo decisório baseia-se em quatro etapas: 

1) identificação e definição dos problemas a partir de uma análise de oportunidades 
e ameaças próprias a um ambiente de negócios específico; 
2) elaboração de várias soluções para os problemas identificados a partir das 
informações existentes; 
3) comparação exaustiva das consequências de cada alternativa de ação, seleção das 
alternativas e decisão final; e 
4) implementação da melhor alternativa de ação possível de acordo com critérios 
previamente estabelecidos (MOTTA; VASCONCELOS, 2002) 

Esse modelo tem como um de seus pressupostos que os gerentes terão acesso a todas 

as informações possíveis e escolherão após cuidadoso estudo, a melhor alternativa possível, 

de forma objetiva. Para Motta e Vasconcelos (2002), se implantada de forma correta, a 

decisão deverá maximizar os resultados para os acionistas. Esse modelo ignora a ambiguidade 

e a incerteza típica dos processos decisórios nas organizações, pressupondo que o tomador da 

decisão saberá definir e escolher a melhor solução possível e ignora aspectos como a 

existência de conflitos e jogos de poder no processo de tomada de decisão nas organizações. 

Na visão de Motta e Vasconcelos (2002), se os resultados não ocorrerem como o 

planejado, não se deve questionar os pressupostos que embasaram o processo decisório, mas 

sim buscar no processo de implementação da decisão as razões de não ter atingido os 

resultados desejados. Buscam-se falhas no sistema operacional a fim de explicar por que na 

prática os efeitos não foram os esperados. 

Nas considerações da tomada de decisão racional, como apreendida pelos modelos 

econômicos e estatísticos, é importante ressaltar que a concepção é baseada nos pressupostos 

de homem econômico. Para Doyle (1999), o termo homo economicus refere-se a uma 

variedade de noções, onde cada concepção resulta em um critério de racionalidade. O autor 

explica que, em essência, diz respeito às decisões, escolhas e preferências que refletem a 

melhor conveniência das alternativas e critérios de racionalidade. O autor atribui as bases para 

o desenvolvimento do conceito às teorias de probabilidade, onde se desprende um raciocínio 
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que enfatiza a satisfação de condições de consistência lógica e a integralidade dedutiva ou 

solidez probabilística. 

Para Zey (1998), o homo economicus, 

Age somente visando ao próprio interesse; há informações completas a respeito do 
problema de decisão; conhecem-se todas as possíveis soluções que se apresentam, 
bem como as consequências de cada uma; procura maximizar a utilidade, sendo 
dotado da habilidade de classificar as alternativas em função da possibilidade de 
maximização dos resultados (ZEY, 1998, p.ll). 

Para Stoner e Freeman (1985), os modelos racionais de tomada de decisão são usados 

geralmente por organizações que pesam suas opções e calculam níveis ótimos de riscos, 

minimizando as incertezas e possibilitando uma decisão que assegure o sucesso da ação com 

efeitos duradouros. Estes autores adotam o pressuposto da racionalidade plena, com o 

indivíduo como possuidor de todas as informações, tendo total controle sobre os efeitos do 

processo de tomada de decisão. 

De acordo com March (2009), a racionalidade tem um significado estreito e bastante 

preciso, ligado ao processo de escolha. 

Racionalidade é definida como uma classe específica e bastante familiar de 
procedimentos de escolha. Nesse sentido procedimental da palavra racional, um 
procedimento racional pode ou não levar a bons resultados. A possibilidade de um 
elo entre a racionalidade de um processo (às vezes chamada de racionalidade 
procedimental) e a inteligência de seus resultados (às vezes chamada de 
racionalidade substantiva) é tratada corno um resultado a ser demonstrado, e não 
como um axioma (MARCH. 2009, p. 2). 

March (2009, p.5) afirma que a racionalidade pura desafia a credulidade como 

descrição da maneira como as decisões realmente acontecem. Como consequência, tem 

havido numerosos esforços para modificar as teorias da escolha racional, mantendo-se a 

estrutura básica, mas revisando-se as premissas essenciais, na tentativa de refletir mais 

adequadamente o comportamento observado na realidade. 

Para March (2009, p.5), a elaboração mais comum e melhor estabelecida das teorias 

puras da escolha racional é a que reconhece a incerteza ao redor das consequências futuras das 

ações presentes. 

Segundo Davis (1988, p.3), o processo decisório é composto por cinco fases, que são 

indivisíveis e podem ser aplicadas em geral a todos os casos e tipos de empreendimentos, uma 

vez que os objetivos são praticamente os mesmos. As fases propostas por Davis são: 

I) Formulação de alternativas; 
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2) IdentificaÇão de fatores relevantes; 
3) Avaliação e análise das alternativas; 
4) Ranking de escolhas; 
5) Seleção do curso de ação (DA VIS, 1988, p.3) 

De acordo com Gilovich e Griffin (2002), o processo tradicional de tomada de decisão 

está baseado no modelo clássico de escolha racional, que segue uma estrutura normativa ou 

prescritiva. A teoria normativa ou prescritiva refere-se à forma como fazemos as escolhas 

baseadas nas condições ideais. Nesse modelo, o decisor racional escolhe a melhor opção após 

avaliar as probabilidades de cada possível resultado. 

Segundo Browne (1992), os modelos prescritivos ou normativos consistem nas etapas 

pelas quais o processo de decisão deve passar dentro de uma organização. Browne afirma que 

se os decisores não seguem as regras, a decisão não terá qualidade. 

Para Clemen e Reilly (2001, p.ll), para conseguir uma boa decisão, deve-se 

compreender profundamente o problema e refletir sobre as questões relevantes, enquanto que 

os resultados podem ser de sorte ou azar, independentemente da qualidade da decisão. 

Howard (1988) afirma que a qualidade de decisão deve considerar os seguintes pontos: 

o enquadramento ou estruturação do problema; informações acessadas; criatividade para gerar 

alternativas diferentes; valores bem definidos; integração e avaliação lógica; balanceamento 

do tempo gasto em cada uma das etapas e o compromisso para a ação. 

Alguns autores desenvolveram modelos mais detalhados com etapas para a tomada de 

decisão racional, como o caso de Gomes (1999): 

a) Identificação, formulação e análise do problema; 
b) Definição de objetivos e preferências; 
c) Identificação das restrições e/ou relaxações; 
d) Identificação de critérios e/ou atributos de decisão; 
e) Construção e teste de um modelo para estudo; 
f) Realimentação do modelo de estudo; 
g) Estabelecimento de medidas de eficácia; 
h) Identificação de alternativas que solucionem o problema; 
i) Mensuração das consequências das alternativas e do grau que permite alcançar o 
objetivo; 
j)Comparação das alternativas; 
k) Escolha das alternativas; 
I) Implementação; 
m) Realimentação (GOMES, I 999). 

Para Tversky e Kahneman (1981), escolhas racionais são aquelas que obedecem aos 

princípios da coerência e consistência. 

Para Simon (1955), a teoria econômica tradicional assume que o homem econômico 

tenha conhecimento de todos os fatores relevantes de seu ambiente, tenha um sistema de 
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preferências organizado e estável e tenha uma habilidade para calcular e definir, entre as 

alternativas elencadas, a que mais se aproxime da sua escala de preferência. 

Os modelos apresentados representam modelos racionais, prescritivos ou normativos, 

onde há ênfase na racionalidade, indicando como as decisões devem ser tomadas na teoria, 

mas não necessariamente como a decisão é tomada na prática, no dia a dia das empresas. Na 

maioria das vezes, as decisões são tomadas sob condições de incertezas, com informações 

incompletas e necessidade de rapidez para a tomada de decisão, sem tempo para uma análise 

mais apurada da situação. 

Ao longo de seus estudos, Simon (1988) passou a defender que a tecnologia da 

informação mudou a forma como os executivos analisam o problema para a tomada de 

decisão, pois passaram a analisar um conjunto muito maior de consequências inter

relacionadas para chegar à decisão. 

Simon (1955) reconhece a capacidade limitada da mente humana e introduz o conceito 

da racionalidade limitada. O autor afirma que o julgamento individual fica restringido pela 

sua racionalidade e que o conceito da racionalidade limitada propicia uma estrutura para os 

questionamentos das suposições do modelo racional. Simon passa a argumentar que o homem 

não se comporta de forma racional não porque não queira, mas porque não consegue, pois 

suas capacidades cognitivas são limitadas quando comparadas ao mundo em que vive. 

Para March (2009, p.7), tanto os entusiastas quanto os céticos endossam a 

racionalidade limitada: os primeiros a veem como uma extensão modesta e natural das teorias 

da racionalidade pura, os segundos como um desafio fundamental a essa mesma racionalidade 

pura, e um precursor de concepções mais comportamentais sobre o processo de decisão. 

forma: 

De forma genérica, March explica os modelos prescritivos e descritivos da seguinte 

Teorias prescritivas são dedicadas ao aperfeiçoamento da ação da inteligência 
humana, por meio da premissa de que aquela ação emana da razão e por meio da 
melhoria da tecnologia da decisão. 
Teorias descritivas são dedicadas ao aperfeiçoamento do entendimento da ação 
humana, por meio da premissa de que aquela ação faz sentido. Nem todo 
comportamento faz sentido, alguns são irracionais. Nem toda tecnologia da decisão 
é inteligente[ ... ] (MARCH, 1978, p.52). 

Ansoff ( 1990, p.24), através da afirmação de que "um entendimento teórico claro de 

como uma empresa funciona, oferece uma base valiosa para decidir como ela deve funcionar" 

mostra sua visão de que os modelos normativo (ou prescritivo) e o descritivo são 

complementares. 
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Pettigrew (1973) argumenta que, de forma genérica, as teorias a respeito da tomada de 

decisão num contexto organizacional podem ser classificadas de duas formas: modelos 

normativos, de acordo com as teorias econômicas e matemáticas; e modelos descritivos, 

seguindo as teorias comportamentais, ou o que de fato ocorre nas empresas. 

2.1.2.1 A relação entre o Modelo Clássico Racional e a Burocracia 

A teoria da burocracia nasceu com o sociólogo Max Weber em 1909, mas levou algum 

tempo até chegar a sem empregada nas organizações. Não tem ligação com o significado 

pejorativo do uso popular da palavra burocracia, mas sim com a organização formal, com 

objetivo de racionalizar a atuação da empresa. 

De acordo com Weber (1966) a burocracia ideal deve partir de sete princípios fundamentais: 

1) Formalização: definir por escrito as atividades da organização; 

2) Divisão do trabalho: cada participante tem um cargo; 

3) Hierarquia: cada cargo mantém uma relação hierárquica com os demais; 

4) Impessoalidade: cargo e pessoa são duas coisas diferentes; 

5) Competência Técnica: a escolha da pessoa que ocupará um cargo deve obedecer requisitos 

técnicos e capacidade para tal tarefa; 

6) Separação entre propriedade e administração: os me1os de produção não devem ser 

encarados como propriedades dos administradores ou donos da empresa; 

7) Profissionalização do funcionário: o funcionário deve compreender as demais proposições. 

De acordo com Weber (1966), muitos dispositivos gerenciais, utilizados até os dias de 

hoje pelas empresas tem suas raízes nestas teorias, como por exemplo, organogramas, 

fluxogramas, descrição de cargos, entre outros. 

De acordo com Weber (1987), as organizações formais modernas baseiam-se em leis, 

que as pessoas aceitam por entenderem que são racionais, de modo que qualquer sociedade, 

organização ou grupo que se baseie em leis racionais seja uma burocracia. Essas organizações 

burocráticas apresentam três características principais que retratam a autoridade com a 

responsabilidade de zelar pelo cumprimento das leis, formalmente definidas: 
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- Formalidade: As burocracias são sistemas de normas, onde a figura da autoridade é definida 

pela lei, que objetiva a racionalidade das decisões da autoridade, baseada em critérios 

impessoais; 

- Impessoalidade: A obediência é devida aos cargos, e não aos ocupantes, e todas as pessoas 

estão sujeitas às leis; 

- Profissionalismo: As burocracias são formadas por funcionários, que são remunerados, 

obtendo os meios para sua subsistência. As burocracias funcionam como meio de subsistência 

para os funcionários. 

De fato, o modelo de Weber (1987) parece retratar com mais propriedade as 

organizações mecanicistas, pouco dinâmicas, orientadas para atividades padronizadas e 

repetitivas, onde as tarefas são especializadas e precisas e o processo decisório bem definido. 

Em geral, essas organizações mecanicistas prosperam em ambientes estáveis, com valorização 

excessiva de regras e hierarquia bem definida, comunicação vertical e a visão do conjunto 

exclusiva da alta administração. 

Alguns autores, como Perrow (1972) e Roth (1993) apontaram disfunções nessas 

organizações burocráticas por dificultarem o processo de tomar decisões ao criar obstáculos 

seja por: satisfação de interesses pessoais, excesso de regras e hierarquia, mecanicismo 

(responsabilidade limitada e autonomia reduzida, pessoas subaproveitadas), individualismo, 

interrupção do fluxo de informações, desestímulo à inovação e indefinição de 

responsabilidades. 

Para Motta (2002), os elementos que levaram à possibilidade de consolidação da 

estrutura burocrática foram: 

a) racionalização do Direito; 

b) a centralização do poder estadual; 

c) a industrialização e a racionalidade técnica; 

d) a sociedade de massa; 

São também as vantagens defendidas pelos burocratas: 

a) lógica científica, b) isomorfismos e transposição de modelos; c) codificação- competência 

e técnica; d) igualdade de todos diante da lei; e e) metodologias racionais. 

Motta (2002) define a burocracia como uma solução organizacional que tenta evitar a 

arbitragem, o confronto entre indivíduos e grupos e os abusos de poder. 
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2.1.3 Modelo de Racionalidade Limitada on Descritiva 

De acordo com Simon (1976), toda ação gerencial tem natureza decisória. Em lugar do 

homem econômico, Simon propõe o modelo de homem administrativo, que procura tomar as 

decisões satisfatórias (em lugar das decisões ótimas). O modelo do homem administrativo é 

aceito pela abordagem comportamental. Na abordagem comportamental de Simon, a 

racionalidade é limitada por restrições de tempo para processar com objetividade todas as 

informações, e pela percepção do tomador de decisão, segundo sua intuição, opinião e 

sentimentos. As decisões satisfatórias são aquelas que atendem aos requisitos mínimos 

desejados. Os tomadores de decisão contentam-se com uma solução que satisfaça um nível 

aceitável de desempenho. 

Nessa linha, Simon (1982), distingue dois tipos de decisões: 

- Programadas: são repetitivas e tomadas automaticamente; 

Por exemplo, hábitos, rotinas, manuais de instruções e operações padronizadas são formas de 

tomar decisões programadas. 

-Não programadas: são aquelas que não dispõem de soluções automáticas. 

Por exemplo, lançar novos produtos, reduzir o quadro de funcionários e mudar a sede da 

empresa são exemplos de decisões não programadas. 

Segundo Simon (1976), o comportamento racional é utópico, a maioria das decisões 

não pode ser resolvida por regras e é impossível obter todas as informações necessárias. Para 

lidar com as decisões não programadas, Simon indica que os gerentes devem desenvolver sua 

capacidade de julgamento, intuição e criatividade. Estas habilidades permitem lidar com a 

complexidade de modo eficiente. 

Bazerman (2004) ratifica que o modelo racional simplifica pensamento e ação, já que 

a capacidade de processar todas as informações tem limites, além de não ser possível 

apreender toda a complexidade do mundo. O julgamento refere-se aos aspectos cognitivos do 

processo de tomada de decisões. Bazerman (2004) afirma que "para entender completamente, 

precisamos identificar os componentes da análise de uma decisão e as etapas ao aplicar o 

processo racional de tomada de decisões": 



1- Definir o problema; 
2- Identificar os critérios; 
3- Ponderar os critérios; 
4- Gerar Alternativas; 
5- Classificar cada alternativa segundo cada critério; 
5- Identificar a solução ótima. 
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Bazerman (2004) explica que o modelo racional é baseado em um conjunto de 

premissas que determinam como uma decisão deve ser tomada, e não leva em consideração os 

desvios da racionalidade ou de que maneira o julgamento sofrerá vieses. 

Ele aprofunda a questão dos vieses de decisão, explicando que os pesquisadores 

descobriram que as pessoas se fiam em diversas estratégias simplificadoras, que são chamadas 

heurísticas. A heurística oferece aos administradores uma forma simples de tratar um mundo 

complexo. Assim como as regras práticas orientam implicitamente nosso julgamento, a 

heurística serve de mecanismo para enfrentar o complexo ambiente que cerca a decisão. Em 

geral, as heurísticas são úteis para simplificar e agilizar o processo decisório, mas podem 

levar aos vieses de decisão racional, que resultam em erros de julgamento (BAZERMAN, 

2004). 

Segundo Browne (1992), no modelo descritivo a decisão é de fato tomada e se 

preocupa como que realmente acontece na organização e não o que deveria acontecer na 

teoria proposta pelos modelos prescritivos. A abordagem descritiva é feita através de 

observações do mundo real das organizações e sofre com a influência de valores, do meio 

ambiente e da própria irracional idade. 

Quando March (2009, p.7) fala sobre racionalidade limitada, afirma que alguns 

estudos sobre o processo de decisão no mundo real sugerem que nem todas as alternativas são 

conhecidas, nem todas as consequências são consideradas e nem todas as preferências são 

evocadas ao mesmo tempo. 

March (2009, p.8) afirma que a ideia central da racionalidade limitada é que os 

indivíduos procuram ser racionais, mas são restringidos por uma capacidade cognitiva 

limitada e informações incompletas e, assim, suas ações podem não ser completamente 

racionais, apesar de suas melhores intenções e de seus melhores esforços. 

Bazerman (2006) reforça a importância de estudar os modelos descritivos por 

propiciar uma forma adequada de mostrar os desvios da racionalidade, uma vez que alguns 

fatores como o tempo, custo, vieses, falta de informação e estratégias simplificadoras 

impedem que decisões puramente racionais se tornem I 00% eficazes. 
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Para Slovic, Fischhof e Lichtenstein (1982), na maior parte das vezes, as pessoas não 

utilizam evidências estatísticas para avaliar situações de risco, mas sim regras gerais de 

inferência. Essas regras de inferência também são conhecidas como heurísticas e são 

empregadas para simplificar o processo cognitivo. Ou autores afirmam que, embora sejam 

válidas e úteis em determinadas circunstâncias, estas heurísticas podem acarretar em vieses, 

impactando diretamente a tomada de decisão. Para os autores, estas heurísticas também são 

conhecidas como armadilhas do processo de tomada de decisão. 

2.1.3.1 As Armadilhas no Processo de Tomada de Decisão 

De acordo com Simon (1960), tomar decisões é o trabalho mms importante de 

qualquer executivo. Também é o mais duro e o mais arriscado. Para Simon (1960), as 

decisões equivocadas podem ser relacionadas à maneira como as decisões foram tomadas ou à 

forma com que o problema foi apresentado, seja por alternativas não definidas claramente, 

erro na coleta de informações ou falta de precisão na análise dos custos e benefícios. Em 

alguns casos, as falhas nas tomadas de decisões podem não estar atreladas ao processo, mas 

sim à mente do decisor. 

De acordo com Hammond, Keeney e Raiffa (2006), ao longo dos últimos 50 anos, 

pesquisadores têm estudado a maneira como nossas mentes funcionam na tomada de decisão e 

descobriram, por meio de pesquisas em laboratório e em campo, que as pessoas utilizam 

rotinas inconscientes, também conhecidas como heurísticas, para lidar com a complexidade 

inerente da maioria das decisões. Por exemplo, quando avaliam uma distância, as mentes 

frequentemente contam com a heurística, que associa a clareza da imagem com a sua 

proximidade. Quanto mais discernível for um objeto, mais próximo julgamos estar e quanto 

mais desfocado for, mais longe supomos que esteja (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 

2006). 

Para Hammond, Keeney e Raiffa (2006), assim como os pilotos são treinados para 

utilizar outros meios de avaliação e medidas objetivas para identificar a distância, os 

executivos necessitam entender as armadilhas psicológicas a que estão expostos, buscando 

mitigá-las e compensá-las de alguma forma. 

A seguir, são apresentadas algumas armadilhas que afetam a fonna de tomada de 

decisão nos negócios: 
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• A armadilha da Ancoragem ou Vinculação 

Neste tipo de armadilha, "nossa mente confere peso desproporcional às pnme~ras 

informações que recebe. Impressões, estimativas ou dados iniciais vinculam pensamentos e 

avaliações subsequentes" (HAMMOND; KEENEY; RAIFF A, 2006, p.l67). 

Para os autores, em negócios, um dos tipos mais comuns de vinculação é a utilização 

de acontecimentos ou tendências passadas para projetar ações futuras. Em situações 

caracterizadas por mudanças rápidas no mercado, as vinculações históricas podem conduzir a 

previsões imprecisas e a escolhas equivocadas. 

• A armadilha da Evidência Confirmatória 

Para Hammond, Keeney e Raiffa (2006, p.l76), esta armadilha leva-nos a procurar 

informações que sustentem nossa intuição ou ponto de vista existente e evita que busquemos 

informações que as contradigam. 

O viés da evidência confirmatória não afeta apenas de onde vamos coletar 
evidências, mas também como interpretamos a mesma, fazendo com que 
depositemos peso excessivo nas informações que a sustentam e dando pouca 
importância para as informações contraditórias (HAMMOND; KEENEY; RAIFF A, 
2006, p.l76). 

Para os autores, não é que você não deva escolher aquilo pelo qual seu subconsciente o 

atrai. Apenas deve verificar se tal escolha é a melhor. 

• A armadilha do Enquadramento 

Para Hammond, Keeney e Raiffa (2006, p.177), "a maneira como você enquadra um 

problema pode influenciar profundamente as escolhas que você faz". Para o autor, a 

armadilha do enquadramento pode assumir muitas facetas e frequentemente é relacionada 

com outras armadilhas psicológicas. São identificados dois tipos de enquadramento que 

distorcem a tomada de decisão: 

i) Ganhos versus perdas 
As pessoas são avessas ao risco quando um problema é apresentado em termos de 
ganhos, porém aceitam riscos quando o problema é apresentado em termos de evitar 
perdas. Tendem a adotar o enquadramento como é apresentado ao invés de 
reformular o problema de outra maneira (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 2006, 
p.178). 

ii) Pontos de referência diferentes 
Quando o ponto de referência é zero e são realçados apenas ganhos e perdas 
incrementais, a possibilidade de perda desencadeia uma resposta conservadora nas 
pessoas. Por outro lado, quando o ponto de referência representa um alto valor, as 
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pessoas tendem a realçar o impacto financeiro da decisão e são mais propensas ao 
risco. (HAMMOND; KEENEY; RAIFFA, 2006, p.180). 

• As armadilhas da Estimativa e da Previsão 

Para Hammond, Keeney e Raiffa (2006, p.l82), quando fazemos estimativas sobre 

tempo, distância, volume e peso, conseguimos feedback rápido sobre a exatidão destas 

estimativas, acabando por calibrar nossas mentes. Porém, fazer estimativas sobre 

acontecimentos incertos e prazos longos é muito mais difícil, pois deturpam nossa capacidade 

de avaliar probabilidades. O autor cita três destas armadilhas de incerteza mais comuns: 

i) Armadilha da confiança excessiva 
A maioria das pessoas define faixas demasiadamente estreitas de probabilidade por 
confiar excessivamente em suas previsões. 
i i) Armadilha da prudência 
Quando confrontados com decisões de alto risco, tendemos a ajustar e restringir 
nossas estimativas ou previsões. 
iii) Armadilha da recordação 
Frequentemente baseamos nossas predições de acontecimentos futuros em fatos 
dramáticos que marcaram nossa memória recente (HAMMOND; KEENEY; 
RAIFFA, 2006, p.l82). 

2.1.4 O Modelo Político e de Poder 

Nas diversas áreas das ciências humanas e sociais, e também entre os práticos das 

organizações, o tema decisão tem servido ao debate acerca de quais fatores atuam e interferem 

no processo, ou mesmo nas escolhas de que participam indivíduos ou grupos. Uma dessas 

discussões tem sido em torno da racionalidade e sua aplicabilidade na análise dos processos 

decisórios. Fatores distintos da razão instrumental, mesmo considerada a sua derivação 

limitada, têm sido verificados como efetivamente atuantes; por exemplo, os relacionados à 

atividade política nas decisões organizacionais (DEAN; SHARFMAN, 1996; MINTZBERG, 

1985). 

De acordo com Migueles (2006), "uma das principais, senão a principal ambição, dos 

políticos de modo geral, é se manter no poder, em qualquer sociedade". Afirma que "para 

afetar as suas escolhas em relação a políticas públicas e cursos de ação é necessário afetar o 

conjunto de forças que opera sobre o seu processo decisório, pois só dessa forma ele (a) terá 

poder e incentivos necessários para combater os políticos mais comprometidos com o jogo de 
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poder tradicional, que beneficia determinados grupo específicos e que lhe farão oposição" 

(MIOU ELES, 2006, p. 12). 

O modelo político é "útil para tomada de decisões não programadas, quando as 

condições são incertas, a informação é limitada, e não há acordo entre os gestores sobre as 

metas a serem perseguidas ou qual curso de ação a tomar". (DAFT, 2005, p.202). 

Daft (2005) faz quatro suposições básicas a respeito do processo decisório político: 

i) As organizações são compostas por grupos com interesses, metas e valores 
diversos. Os gerentes discordam sobre as prioridades de um problema e podem não 
entender ou aceitar metas de outros gerentes; 
ii) As informações são ambíguas e incompletas. A tentativa de ser racional é 
limitada pela complexidade de muitos problemas, assim como restrições 
operacionais e organizacionais; 
iii) Os gerentes não têm o tempo, recursos ou capacidade mental de identificar todas 
as dimensões do problema e processar todas as informações relevantes. Eles 
conversam entre si e trocam opiniões para juntar informações e reduzir a 
ambiguidade; 
iv) Os gerentes se engajam no empurra-empurra do debate para decidir as metas e 
discutir as alternativas. As decisões são o resultado da barganha e da discussão entre 
os membros da coalizão. (DAFT, 2005, p.202). 

Para Motta e Vasconcelos (2002), em um modelo político, a tomada de decisão precisa 

da cooperação de todos os indivíduos que serão atingidos. Afirma que para compreender a 

decisão política, é necessário separá-la em seus componentes e analisá-los separadamente. 

Lindblom (1979) afirma que a análise no processo decisório político é inevitavelmente 

limitada na medida em que a análise é falível e que, por mais lento e custoso que seja o 

processo, não determina de forma conclusiva os problemas que precisam ser abordados. 

De acordo com Mintzberg (1985), as políticas organizacionais podem irritar-nos, mas 

também nos servem. 

Mintzberg (1985) afirma que política e conflitos estão no todo, ou em grande parte das 

organizações, podendo chamá-las de arenas políticas. Define quatro tipos básicos de arenas 

políticas: 

• arena política completa (caracterizada pelo conflito intenso e penetrante); 

• o confronto (conflito intenso, mas contido); 

• aliança frágil (conflito moderado e contido); 

• organização politizada (conflito moderado, mas penetrante ) 
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De acordo com Morgan (1996, p. 147), as organizações são vistas como sistemas de 

governo, apoiando-se em vários princípios políticos para legitimar tipos diferentes de regras, 

assim como os diferentes fatores presentes nas políticas da vida organizacional. 

Morgan (2006, p. 179) afirma que a metáfora política pode ser usada para esclarecer a 

vida organizacional no dia-a-dia: 

A maioria das pessoas que trabalham numa organização admite, na privacidade, que 
estão cercadas por formas de "arranjos" por meio dos quais diferentes pessoas 
tentam promover interesses específicos. No entanto, este tipo de atividade raramente 
é discutido em público. A ideia de que as organizações devem ser empresas 
racionais em que os membros procuram metas comuns tende a desestimular a 
discussão dos motivos políticos. A política, em resumo, é vista como uma coisa suja. 
(MORGAN, 2006, p. 179). 

Morgan (2006, p.l79) afirma ainda que se deve reconhecer que a política e o jogo 

político podem ser um aspecto essencial da vida organizacional e não necessariamente algo 

disfuncional, ou então aspectos em relação aos quais se tem a escolha de aceitar ou rejeitar. 

A política de uma organização é mais claramente manifestada nos conflitos e jogos 
de poder e nas intrigas interpessoais que resultam do fluxo de atividade 
organizacional. Mais fundamentalmente, no entanto, a política ocorre numa base 
contínua, muitas vezes de uma maneira que é invisível para todos menos os 
diretamente envolvidos (MORGAN, 2006, p. 183). 

Para Morgan (1996), a política organizacional pode ser analisada de mane1ra 

sistemática, focalizando as relações entre interesses, conflitos e poder. Afirma que a política 

organizacional nasce quando as pessoas pensam e querem agir diferentemente, criando uma 

tensão que precisa ser resolvida por meios políticos: 

• autocraticamente (Vamos fazer desta forma); 

• burocraticamente (Espera-se que faça isto desta maneira); 

• tecnocraticamente (A melhor maneira de fazer isto é desta forma); 

• democraticamente (Como vamos fazer isto?). 

Para Tarter e Wayne (1998), todas as organizações lidam com assuntos políticos que 

afetam a maioria, senão todas as decisões. Afirma que nas organizações onde a política 

substitui procedimentos legítimos de tomada de decisão, os objetivos pessoais dispersam 

os organizacionais. 
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Os autores Tarter e Wayne (1998) enquadram o modelo político como um modelo 

descritivo ou de racionalidade limitada, baseado na busca de poder como explicação para 

tomada de decisão, enquanto Eisenhardt e Zbaracki (1992) tratam o modelo político como 

um terceiro modelo de tomada de decisão. 

Tarter e Wayne (1998) adotam uma visão de que as organizações são sistemas 

políticos e que política é algo comum no processo decisório. Para Eisenhardt e Zbaracki 

(1992) existe uma profunda divisão na literatura sobre este assunto, onde alguns autores, 

como March e Pfeffer relacionam a questão política com a teoria do conflito, enquanto 

outros, com a teoria do balanceamento do poder. Para os autores ligados à teoria do 

balanceamento do poder, a política é vista como um método de gestão como forma de 

afirmar o poder decisório através de táticas de alianças. 

Para Gontijo e Maia (2004), o modelo político se baseia na teoria da Firma, de Cyert e 

March (1963), para quem o processo decisório é tido como um grande sistema de 

negociação política (racionalidade de poder), uma negociação entre os diversos grupos de 

poder através da conjugação de interesses e acomodação de conflitos. 

Para Morgan (2006, p.177), "quando examinamos as organizações por meio das lentes 

da política, os padrões de interesses concorrentes, conflitos e jogos de poder dominam a 

cena''. 

• Vemos a organização e a administração como um processo político; 
• Identificamos diferentes estilos de governo; 
• Vemos como a organização torna-se politizada devido a interesses divergentes de 
indivíduos e grupos; 
• Reconhecemos o fato de que o conflito é uma propriedade natural de toda 
organização; 
• Observamos muitas fontes diferentes de poder e aprendemos como elas podem ser 
usadas em nosso interesse (MORGAN, 2006, p.l77). 

Morgan (2006) afirma que a política é um aspecto inevitável da vida corporativa e que 

dirigentes eficazes são atores políticos habilidosos, que reconhecem o jogo de interesses e 

usam o conflito como uma força positiva. 

De acordo com Morgan (2006), as metas organizacionais podem ser racionais para o 

interesse de certas pessoas, mas não para o de outras. Para o autor, uma organização adota 

muitas racionalidades porque a racionalidade é sempre baseada em interesses e pode 

mudar conforme a perspectiva adotada. 

A racionalidade é sempre política. Ninguém é neutro na administração de 
organizações - nem mesmo os administradores! Eles, como os outros, usam a 
organização como um guarda-chuva de legitimidade sob o qual buscam realizar uma 
série de interesses pessoais, de trabalho e de carreira. Como outros, eles geralmente 
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usam a ideia de racionalidade como um recurso para atingir metas políticas -
justificando ações que servem a suas aspirações pessoais em termos que parecem 
racionais do ponto de vista organizacional (MORGAN, 2006, p. 210). 

Para Morgan (2006), há um contraste entre a visão racional e integrada das 

organizações, onde os membros buscam objetivos comuns e a metáfora política, formada 

por redes soltas de pessoas com interesses divergentes que podem se juntar por 

conveniência pessoal (ganhar a vida, desenvolver uma carreira, alcançar objetivo pessoal). 

De acordo com Morgan (2006), o conflito pode encorajar a auto avaliação e desafiar a 

sabedoria convencional. 

Ele pode causar certo grau de sofrimento dentro de uma organização, mas pode 
também fazer muito para estimular o aprendizado e a mudança. Pode ajudar uma 
organização a se manter em dia com um ambiente em mudança e a ser uma fonte de 
constante inovação. Isto é particularmente verdadeiro em situações de tornada de 
decisões em que a ausência de conflito geralmente produz conformidade e perda de 
eficácia (MORGAN, 2006, p. 209). 

Para Morgan (2006, p.l90), o conflito surge quando os interesses colidem e a reação 

natural dentro do contexto organizacional é vê-lo como uma força disfuncional que pode ser 

atribuída a algum conjunto lamentável de causas ou circunstâncias. O autor afirma que o 

poder é o meio pelo qual os conflitos de interesse acabam se resolvendo. 

De acordo com Morgan (2006, p. I 94), "enquanto alguns veem o poder como um 

recurso (isto é, como algo que alguém possui), outros o veem como uma relação social 

caracterizada por algum tipo de dependência (ou seja, como uma influência sobre algo ou 

alguém)". 

Bacharach e Baratz (!983) sugerem a necessidade de um modelo que permita analisar 

tanto a tomada de decisão como a não-decisão, levando em consideração aspectos como o 

poder, influência e autoridade. Para elucidar essa proposta, os autores supõem e demonstram 

que o poder não é posse de alguém, ele é relaciona!. Para que exista, é necessário um conflito 

de interesses entre duas ou mais pessoas ou grupos, e que uma parte se curve aos interesses ou 

desejos de outros, mediante aplicações de sanções. 

Para Morgan (2006), as fontes de poder dão aos membros da organização uma 

variedade de formas de impor seus interesses, na busca da resolução dos conflitos 

organizacionais. O autor destaca as mais importantes fontes de poder na sua visão: 

I. autoridade formal; 
2. controle de recursos escassos; 
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3. uso de estrutura organizacional, regras e regulamentações; 
4. controle de processos decisórios; 
5. controle de conhecimentos e de informações; 
6. controle de fronteiras; 
7. capacidade de lidar com a incerteza; 
8. controle de tecnologia; 
9. alianças interpessoais, redes e controle de "organizações informais"; 
10. controle de contra-organizações; 
11. simbolismo e o gerenciamento de significados; 
12. gênero e gerenciamento de relações entre os gêneros; 
13. fatores estruturais que definem o palco da ação; 
14. o poder que alguém já tem. (MORGAN. 2006. p.l95) 

Morgan (2006, p.198) afirma que a eloquência, o domínio dos fatos, envolvimento 

emocional, ou pura tenacidade ou resistência podem acabar vencendo e aumentando o poder 

de uma pessoa de influenciar as decisões em que se envolve. 

Para Morgan (2006, p.208), a política representa um aspecto inevitável da vida 

organizacional. Afirma que "As metas organizacionais, a estrutura, a tecnologia, a estrutura 

de cargos, o estilo de liderança e outros aspectos aparentemente formais do funcionamento 

organizacional têm uma dimensão política da mesma forma que os jogos de poder e os 

conflitos". 

Para Lindblom (1980), a decisão política tem um caráter complexo e desordenado. O 

ponto central consiste em saber se o processo de decisão deveria estar impregnado de política 

em sua essência, ou se deveria estar calcado em análise técnica de fatos e dados. Além disso, 

ele discutiu a possibilidade de haver uma relação entre política e análise. 

A análise técnica parece estar presente em todos os sistemas políticos, de forma mais 

ou menos intensa e de acordo com as características peculiares a tais sistemas. Ainda que as 

atividades de análises técnicas-reunião de fatos, discussão racional de temas, etc. - sejam 

superficiais e os resultados que dela sutjam passem por contestações, outras vezes por 

rejeições, elas nunca estão totalmente ausentes (LINDBLOM, 1980). 

Embora sejam importantes os méritos das análises técnicas e suas contribuições a 

processos de decisão, Lindblom (1980) questiona a insuficiência de tais análises, 

tradicionalmente alegada como explicação para a prevalência da política nesses processos. 

Alguns dos motivos que levam à supremacia da política sobre a técnica são: as divergências 

dos analistas e os resultados das análises sobre o mesmo problema; a falibilidade do analista; 

o fato de que os resultados não agradam, portanto não convencem a todos, por causa de seus 

valores e interesses adversos; o fato de a análise ser lenta e custosa; e por fim, o fato de que a 
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análise nem sempre pode determinar, de modo conclusivo, qums problemas prec1sam ser 

abordados. 

Com essas limitações da análise, frequentemente as decisões permanecem no âmbito 

político, sem considerações técnico-analíticas. No processo decisório político, a interação -

que tem como exemplos mais comuns a votação, negociação, embate e coalizões, teriam 

plenas condições de substituir a análise técnica pura e com frequência atingir soluções que 

essa análise não alcançaria. 

Segundo March (2009), estudiosos do poder empregam dois tipos de modelos para 

examinar o processo de decisão: 

- Modelos de força: veem as decisões como combinações ponderadas dos desejos dos 

participantes. 

- Modelos de troca: veem as escolhas como produzidas por trocas voluntárias. Utilizam a 

ideia de "poder" como outra palavra para vantagem de troca. 

No modelo de trocas, cada participante traz seus recursos para a arena. Esses recursos 

incluem elementos como dinheiro, propriedade, conhecimento, competência, acesso a outros 

indivíduos, direitos, autoridades e informações. Envolve ainda controle sobre regras e sobre 

recursos. 

March (2009) faz uma analogia interessante, ao comparar teorias do poder como troca 

como um esquema de seguros, no qual favores são oferecidos hoje em troca de favores 

recíprocos no futuro. Medidas são tomadas na expectativa de favores futuros, mas o processo 

de troca é complicado pela incerteza do futuro. Muitas vezes o nível de favores não 

solicitados é mais alto do que os pedidos de reciprocidade. Seria desta forma, um seguro 

contra necessidades futuras. 

2.1.4.1 O Modelo Político e o Papel das Coalizões 

Eisenhardt e Zbaracki (1992) afirmam que, desde 1950 vários autores têm 

desenvolvido uma visão de tomada de decisão como resultado de um processo, onde os 

tomadores de decisão possuem objetivos diferentes e formam coalizões entre si para defender 

seus interesses. Os autores chamam este modelo de modelo político e destacam três pontos 

principais: 
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i) Ao contrário do racional, o modelo político é ancorado numa visão social sobre 
grupos, para quem as pessoas são individualmente racionais, mas não o são 
coletivamente; 
ii) A afirmação de que pessoas, pelo menos alguma vez, estiveram engajadas em 
questões políticas, desenvolvendo ações na tentativa de aumentar seu poder de 
influência na tomada de decisão; 
iii) Que as preferências dos mais poderosos vencem. (EISENHARDT; ZBARACKI, 
1992). 

De acordo com Daft (2005), no modelo político existe a coalizão, formada por 

alianças informais entre os gestores para apoiar determinada linha de decisão. Afirma que, em 

ambientes com resultados imprevisíveis, os gestores conseguem apoio através de negociações 

e barganhas. 

Para Daft (2005), as coalizões não são nocivas ao processo decisório. Afirma que a 

falta de coalizões pode favorecer interesses individuais ou de pequenos grupos, que podem 

influenciar de forma inadequada o processo decisório. 

Para Marinho (2011 ), os fatores que influenciam nas coalizões mais diretamente são o 

valor percebido nos recursos trazidos por cada um e o grau de confiança nos outros. O autor 

afirma que determinar o valor das coisas é somente um dos problemas que o indivíduo 

enfrenta na formação de coalizões. As questões realmente complexas nas formações de 

coalizões, em qualquer época, são as subjetivas - relacionadas à confiança entre as partes que 

estão negociando. Ou seja, o grau de comportamento cooperativo dos indivíduos. Parece 

óbvio que a efetivação de uma coalizão dependa da confiança entre os indivíduos que dela 

participam (MARINHO, 2011). 

No intuito de alinhar objetivos e interesses divergentes, Morgan (2006) afirma que as 

organizações são formadas por coalizões e que isto é uma dimensão importante de quase 

toda vida organizacional. 

As coalizões surgem quando grupos de indivíduos reúnem-se para cooperar em 
assuntos específicos, eventos ou decisões, ou para defender valores específicos e 
ideologias. As organizações são formadas por grupos de administradores, 
trabalhadores, acionistas, clientes, fornecedores, advogados, agentes governamentais 
e outros grupos formais e informais com um interesse em jogo na organização, mas 
cujos objetivos e preferências diferem. A organização como coalizão de diversos 
acionistas é uma coalizão com múltiplos objetivos (MORGAN, 2006, p. 189). 

Para Morgan (2006, p.202), o sucesso na formação de redes e coalizões envolve uma 

conscientização da necessidade de incorporar e pacificar inimigos potenciais, assim como 

conquistar novos amigos. Afirma ainda que o bom construtor de alianças e coalizões 

reconhece que a moeda corrente é a da mútua dependência e da troca. 
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Morgan (2006) afirma que toda coalizão busca algum tipo de equilíbrio, que 

geralmente é influenciado por fatores como idade, posição organizacional, educação, tempo 

gasto na organização e valores e atitudes. Afirma ainda que "muitas abordagens à organização 

na verdade favorecem o desenvolvimento de facções e coalizões, uma vez que a divisão 

funcional e outros tipos de divisões fragmentam os interesses" (MORGAN, 2006, p. 190). 

O que deve fazer a diferença para que uma coalizão potencialmente eficiente se 

transforme em uma coalizão de fato será o que seus protagonistas pensam que os outros 

pensam sobre eles mesmos. Esta é uma abordagem conceitual da teoria dos jogos, ao 

comportamento humano. Dessa forma, os participantes de uma coalizão irão construir em sua 

mente uma percepção de quão altruísta e confiável é o outro, o que vai ser decisivo para a 

ocorrência da coalizão, ou de sua dissolução (MARINHO, 2011). 

De acordo com Marinho (2011), na estrutura formal do processo de decisão existem 

regras constitutivas que definem os recursos disponíveis às pessoas que ocupam papéis 

particulares (p.ex. cidadão, legislador, empresário) e especificam combinações de papéis que 

constituem uma coalizão vitoriosa capaz de declarar uma decisão legítima. 

Para Marinho (20 11 ), dentro de uma ordem constitucional específica, atores racionais 

geralmente desejam pertencer a uma coalizão vitoriosa, para o que buscam aliados. No 

entanto, não desejam ter aliados demais, pois cada aliado exige sua cota do produto da 

coalizão. Gostam de ser membros de uma coalizão grande o bastante para obter controle 

sobre o sistema, mas não mais que isso. Mas, em um mundo de incertezas, sub-coalizões e 

manobras, coalizões um pouco maiores são mais prováveis. 

Como na maior parte dos casos as demandas não são estritamente opostas, March 

(2009) traz um importante aspecto da formação de coalizões no processo decisório que é o 

papel da complementaridade de demandas. Complementaridades de demandas surgem de 

muitas maneiras, mas dois casos extremos ilustram sua importância para a formação de 

políticas: congruência (quando membros da coalizão desejam políticas que se apoiam 

mutuamente) e indiferença (quando um apoia o outro em questões que lhe são indiferentes, 

apenas para obtenção de apoio em um interesse específico daquela parte, que não conflita com 

o da outra). Pode-se chamar esse processo de troca de favores. 

Demandas complementares às dos outros acabam por nos tornar membros 

preferenciais de coalizões. 

March (2009) afinna que uma razão clara para a relativa infrequência de troca de 

favores é que elas exigem tolerância - até mesmo estímulo em relação às diferenças. Assim, 

verificam-se problemas de organização, de encontrar parceiros que possam ser indiferentes, 
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mas aceitem apoiar sua causa, além de problemas de confiança, pois às vezes os acordos 

exigem permutas ao longo do tempo. 

Segundo March (2009), os modelos de troca pressupõem algum processo pelo qual as 

trocas são negociadas e as barganhas são candidatas naturais. As barganhas e formações de 

coalizões, porém, fornecem focos que dão mais ênfase aos aspectos sociais e interativos do 

exercício do controle sobre o processo de decisão. 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Como um dos três fatores de sustentabilidade da Petrobras está baseado na 

Responsabilidade Social Corporativa, o trabalho traz uma base teórica para este tema e para a 

Governança Corporativa, refletida no processo de tomada de decisão da C ia. 

De acordo com Davis (1973, p. 3 I 2), Responsabilidade Social Corporativa (RSC) são 

as considerações da empresa e respostas às questões que ultrapassam as exigências 

econômicas, técnicas e requerimentos legais da empresa para conseguir benefícios sociais, 

juntamente com os ganhos econômicos tradicionais que a empresa procura. 

Para Kotler e Lee (2005, p. 3), RSC "representa um compromisso para melhorar o 

bem estar da comunidade, através de práticas de negócios discricionários e contribuição de 

recursos corporativos". 

De acordo com a Comissão Europeia (2009), RSC é "um conceito segundo o qual as 

empresas integram preocupações sociais e ambientais nas suas operações e na sua interação 

com outras partes interessadas, de forma voluntária". 

"Responsabilidade social empresarial é uma nova ortodoxia feliz, a moda vigente, uma 

nova tirania da moda e fantasia que possa prejudicar os interesses comerciais" (LEVITT, 

1958). 

"Responsabilidade social empresarial é uma doutrina fundamentalmente subversiva 

em uma sociedade livre" (FRIEDMAN, 1962). 

De acordo com Carroll (1979), a responsabilidade fundamental das empresas está na 

produção de bens e serviços que a sociedade deseja, observando o lucro e as 

responsabilidades discricionárias devem refletir os aspectos econômicos, legais e éticos. 

RSC engloba produtos seguros, preservação do meio ambiente, desenvolvimento da 

comunidade, diversidade da força de trabalho, saúde e segurança no ambiente de trabalho, 

transparência gerencial, compliance e accountability. 
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De acordo com Tulder e Zwart (2006), os regimes nacionais de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) foram construídos em ondas ao longo do século XX e estavam 

ligados principalmente a temas domésticos e à emancipação de grupos específicos da 

sociedade. No início do século XX, os regimes de RSC nos países da OECD ( Organisation 

for Economic Co-operation and Development) foram desencadeados principalmente devido a 

crescente emancipação e ao poder de organização do trabalho. Como resultado, surgiram as 

leis e normas trabalhistas para as condições de trabalho. 

Nos anos de 1950 e 1960, os regimes de RSC se desenvolveram sob a influência das 

organizações consumidoras, que desencadeou na criação das leis de defesa do consumidor, 

demanda por maior transparência nas informações dos produtos e criação de padrões mínimos 

para produtos de consumo. 

Nos anos de 1970 e 1980, os regimes nacionais de RSC nos países da OECD 

começaram a responder às preocupações ambientais dos cidadãos, resultando na adoção de 

regulações ambientais e sanções (TU L DER; ZW ART, 2006). 

De acordo com Sheldon (1970) e Follett (apud GRAHAM, 1997), a ideia de RSC 

surgiu a partir de movimentos norte americanos voltados para o relacionamento da empresa 

com a sociedade, abordando os conceitos sociais, políticos e econômicos das primeiras 

décadas do século XX. Para Sheldon (1970), as empresas são responsáveis pelo bem estar da 

sociedade, uma vez que prestam serviços para a mesma. As responsabilidades das empresas 

são evidenciadas nos padrões de qualidade dos produtos, nas práticas de preços acessíveis e 

nos salários pagos. 

Para Tulder e Zwart (2006), os regimes de RSC estavam apenas começando ou ainda 

levariam algum tempo para se iniciar nos países emergentes e em desenvolvimento. Nos anos 

de 1950 e 1960, os países em desenvolvimento estavam lutando com outro fenômeno de RSC 

relevante, que era a luta pela independência (a partir de potências coloniais) e a criação de 

instituições nacionais. A luta pela independência tinha como foco a nacionalização de 

empresas, em detrimento da formulação de critérios de RSC. 

Nos países africanos, em particular, a falta de estados estáveis dificultou o 

desenvolvimento e a maturação de movimentos relevantes de RSC, enquanto nos países 

comunistas, a RSC foi considerada sinônimo de funcionamento de um plano econômico que 

representava os interesses dos trabalhadores. Nos países islâmicos, os regimes de RSC já 

haviam sido abordados extensivamente em princípios e leis religiosas (TULDER; ZWART, 

2006). 
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Para Tulder e Zwart (2006), a sociedade civil na maioria dos países Não-OECD era 

fraca (fraco movimento sindical, fracas organizações de consumidores e fraco movimento 

ambientalista) ou em grande parte ligada a causas nacionalistas, o que enfraquecia o 

estabelecimento de regimes de RSC mais sofisticados. Ao longo dos anos, sucessivas ondas 

de RSC culminaram em arranjos institucionais nacionais e grupos de pressão organizados. 

No decorrer da década de 1990, os regimes nacionais de RSC nos países da OECD 

foram confrontados com a onda de emancipação, com fortes demandas éticas das ONGs em 

função de internacionalizar as operações das empresas. 

A maioria dos regimes de responsabilidade social corporativa é afetada pelo histórico 

e pelos arranjos institucionais existentes (TULDER; ZWART, 2006). 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Segundo o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2013), 

A Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, 
conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
governança convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu 
acesso ao capital e contribuindo para sua longevidade (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 201 3). 

Atualmente, a comunidade internacional incentiva às boas práticas de Governança 

Corporativa, relacionando-as a um ambiente institucional equilibrado e à política 

macroeconômica de qualidade: 

- O 08, grupo de nações mais ricas do mundo, considera a Governança Corporativa 

como um pilar da arquitetura econômica global; 

- A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

desenvolveu uma lista de princípios de Governança Corporativa e promove, periodicamente, 

em diversos países, mesas de discussão e avaliação dessas práticas; 

- O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) consideram a adoção 

das boas práticas de Governança Corporativa como parte da recuperação dos mercados 

mundiais, fragilizados por sucessivas crises em seus mercados de capitais (IBGC, 2013). 
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Conceitualmente, a governança corporativa surgiu nos anos 90, nos EUA, como um 

movimento dos acionistas para a necessidade de regras que os protegessem dos abusos da 

diretoria executiva das empresas, da inércia de conselhos de administração inoperantes e das 

omissões das auditorias externas (IBGC, 2013). 

De acordo com o IBGC (2013), os princípios básicos da boa governança são: 

- Transparência: disponibilizar para as partes interessadas (stakeholders) informações 

adequadas, não apenas as impostas por leis e regulamentos, para que resulte em clima de 

confiança; 

- Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as partes interessadas. 

Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis; 

- Prestação de Conta (Accountability): Os agentes de governança - associados, 

conselheiros, executivos, conselheiros fiscais e auditores - devem prestar contas de sua 

atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões; 

- Responsabilidade: Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das 

organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e 

ambiental na definição dos programas, projetos e operações (IBGC, 2013). 

Os stakeholders são indivíduos ou entidades que assumem algum tipo de risco, direto 

ou indireto, em face da organização. O grupo de stakeholders é formado por: associados, 

empregados, mantenedores, clientes, fornecedores, credores, governos, comunidades do 

entorno das unidades operacionais, entre outros. O executivo principal e os demais diretores 

devem garantir um relacionamento transparente e de longo prazo com as partes interessadas e 

definir a estratégia de comunicação com as mesmas (IBGC, 2013). 

De acordo com recomendação do IBGC (2013), além do respeito às leis do País, toda 

organização deve ter um código de conduta que comprometa administradores e funcionários 

com os princípios e políticas definidos e aprovados pelo Conselho. O código de conduta deve 

também definir responsabilidades sociais e ambientais e refletir adequadamente a cultura da 

organização e enunciar, com total clareza, os princípios em que está fundamentada. Deve 

ainda apresentar caminhos para denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética (canal de 

denúncias, ombudsman'). 

2 Ornbudsman é um profissional contratado por um órgão, instituição ou empresa que tem a função de receber 
críticas, sugestões, reclamações e deve agir de forma imparcial no sentido de mediar conflitos entre as partes. 



45 

A ausência das boas práticas de governança corporativa tem levado as empresas ao 

fracasso, decorrentes de: 

-Abusos de poder (do acionista controlador sobre os minoritários) 

- Erros Estratégicos (resultado de muito poder concentrado no executivo principal) 

- Fraudes (uso de informação privilegiada em benefício próprio, atuação em conflito 

de interesses). (IBGC, 20 13). 

De acordo com o IBGC (20 13), há conflito de interesses quando alguém não é 

independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões 

motivadas por interesses distintos daqueles da organização. Essa pessoa deve manifestar, 

tempestivamente, seu conflito de interesses ou interesse particular, podendo outra pessoa 

manifestá-lo caso a mesma não o faça. Para o IBGC (2013), é importante prezar pela 

separação de funções, definição clara de papéis e responsabilidades associadas aos mandatos 

de todos os agentes de governança, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada 

instància, de forma a tentar minimizar possíveis focos de conflitos de interesses. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Para responder à pergunta problema, foi adotado o método de pesquisa qualitativa. 

Para Thiry-Cherques (2009, p. 21 ), "o valor da pesquisa qualitativa é função da 

adequação dos resultados obtidos a grupos ou indivíduos que guardam similaridades com os 

examinados". 

Segundo Vergara (2007), as pesquisas podem ser classificadas por dois critérios: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, podemos classificar a pesquisa como descritiva e explicativa. 

Descritiva, uma vez que o autor estudou, observou e descreveu as características e 

adequações do processo de tomada de decisão quanto ao aumento dos preços dos 

combustíveis no país e suas consequências para o mercado, onde, através de entrevistas, 

buscou a opinião de gestores e demais partes interessadas envolvidas no processo. 

Explicativa, uma vez que o autor busca o entendimento e a explicação para a forma de 

atuação da empresa, que importa combustíveis por valores mais altos do que os vende no 

mercado interno do país, trazendo prejuízos para o caixa da Cia. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa pode ser classificada como documental, 

bibliográfica e de campo, uma vez que foram coletados documentos da empresa, livros, 

revistas acadêmicas, periódicos, teses, redes eletrônicas, além de entrevistas com gestores e 

algumas partes interessadas no processo de tomada de decisão e/ou impactadas pelo mesmo. 

3.2 COLETA DE DADOS 

Foi realizada pesquisa bibliográfica na busca de referenciais teóricos associados às 

áreas de conhecimento pertinentes ao processo decisório e modelo de governança da 

Petrobras, coalizões, influências políticas, armadilhas e impactos destas para o mercado. 

A pesquisa documental foi realizada por meio de leitura em atas de reuniões da 

empresa, apresentações, folders e no acervo das bibliotecas do Sistema Petrobras. 

As pesquisas documental e bibliográfica representam a base para que o autor responda 

aos objetivos intermediários do trabalho. 
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A pesquisa de campo é utilizada como uma triangulação de métodos, onde o autor 

realiza entrevistas com gestores e demais stakeholders a fim de avaliar a percepção destes 

quanto ao modelo de processo decisório da Petrobras. No contexto da pesquisa, a triangulação 

de métodos é utilizada para aumentar a confiabilidade do trabalho. 

Para coleta de dados da pesquisa, foram elaborados dois questionários, sendo um para 

os funcionários da Petrobras (APÊNDICE A) e outro para os stakeholders externos 

(APÊNDICE B). As entrevistas seguiram uma pauta, que, de acordo com Vergara (2007), tem 

maior profundidade e pode explorar vários pontos. 

3.2.1 Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa são aqueles que fornecem os dados necessários para a 

realização do estudo. Devido ao tamanho da população e a sua dispersão pelas diversas 

unidades da Petrobras, optou-se pela seleção de uma amostra. Desta forma, os entrevistados 

foram selecionados pelo autor e considerados adequados para responder à pesquisa. 

Todos os entrevistados selecionados faziam parte do processo decisório, estavam 

envolvidos de forma direta ou indireta neste processo e/ou são impactados pelas decisões 

quanto ao aumento dos preços dos combustíveis. 

Para Trivifios (20 11, p. 144 ), "informantes adequados são aqueles com reconhecida 

experiência pessoal com o problema pesquisado". 

Para Thiry-Cherques (2009), os dois tipos mais usuais de seleção de categorias são: 

1. Seleção acidental ou por conveniência, em que os sujeitos são os que se podem 
acessar e os dados são os possíveis de se obterem; 
2. Seleção intencional ou por julgamento, em que sujeitos-tipo são selecionados por 
representarem as características relevantes da população em estudo (THIRY
CHERQUES, 2009, p. 22), 

Neste trabalho, o autor utilizou a seleção intencional. No caso da Petrobras, todos os 

funcionários entrevistados trabalham na área de Abastecimento e fazem parte do processo 

decisório da Cia., sofrendo impacto direto com as decisões e resultados provenientes do 

aumento dos preços dos combustíveis. 

Os entrevistados externos fazem parte da rede de contatos do entrevistador e foram 

selecionados pelo relacionamento pessoal ou profissional com o objeto da pesquisa. Todos os 

entrevistados externos possuem relacionamento direto com o processo de tomada de decisão 
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em suas empresas e, são impactados direta ou indiretamente pelo aumento dos preços dos 

combustíveis no país. 

De forma a antecipar e otimizar a pesquisa, os questionários (APÊNDICES A e B) 

foram enviados antecipadamente aos respondentes através de email, juntamente com um 

breve descritivo dos objetivos do estudo. As entrevistas foram agendadas e, na sua grande 

maioria foram realizadas de fonna presencial. 

Foram realizadas 21 entrevistas, das quais 11 com funcionários da Petrobras e 10 com 

pessoas extemas à C ia. 

As tabelas 2 e 3 relacionam os dados categóricos dos entrevistados (identificação, 

gênero, idade, escolaridade, área de formação, tempo de trabalho na empresa e o cargo 

ocupado): 

- -Tabela 2 Dados categóricos dos entrevistados Funcionários Petrobras3 

Identificação Gênero Idade Escolaridade Área de Formação 
Tempo na 

empresa 
Cargo 

FP01 Masculino 33 Mestrado Engenharia 7 anos Coordenador 

FP02 Feminino 25 Mestrado Incompleto Engenharia lano Engenheira 

FP03 Masculino 58 Superior Engenharia 33 anos Consultor 

FP04 Feminino 58 Pós Graduação Engenharia 35 anos Consultor 

FPOS Masculino 51 Mestrado Engenharia 26 anos Ass·lstente 

FP06 Masculino 36 Mestrado Engenharia Banas Engenheiro 

FP07 Feminino 33 Pós Graduação Engenharia 9 anos Coordenadora 

FP08 Masculino 52 Superior Engenharia 28 anos Consultor 

FP09 Masculino 36 Pós Graduação Administração 8 anos Gerente 

FP10 Masculino 37 Pós Graduação Engenharia 8anos Gerente 

FPll Masculino 38 Pós Graduação Engenharia 7anos Engenheiro 

Fonte: O autor (2013). 
Legenda: FP = Funcionário Petrobras 

3 
Cargo - Os cargos representados nos dados categóricos dos entrevistados refletem a política de cargos da 

Petrobras, que está dividida da seguinte forma: Gerentes, Assistentes e Coordenadores fazem parte da carreira 

Gerencial, enquanto os Consultores fazem parte da carreira técnica da Petrobras. 
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Tabela 3 -Dados categóricos dos entrevistados- Stakeholders Externos 

Identificação Gênero Idade Escolaridade Área de Formação 
Possui Ações 

da Petrobras? 

Relações Internacionais e 

PEOl Feminino 36 Pós Graduação Comércio Exterior Não 

PE02 Masculino 41 Mestrado Economia e Contábeis Sim 

PE03 Masculino 31 Pós Graduação Administração Não 

PE04 Masculino 37 Pós Graduação Economia e Finanças Não 

PEOS Masculino 33 Pós Graduação Engenharia Não 

PE06 Masculino 33 Superior Engenharia Não 

PE07 Masculino 34 Pós Graduação Engenharia Não 

PE08 Feminino 33 Pós Graduação Engenharia Não 

PE09 Masculino 31 Superior Engenharia Não 

PElO Masculino 36 Superior Engenharia Não 
Fonte: O autor (2013). 

Legenda: PE = Público Externo 

As entrevistas foram realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2013 e, de 

acordo com Vergara (20 12), em um único momento no tempo. 

As entrevistas foram realizadas em sua maioria dentro da própria empresa, e tiveram 

duração em torno de 20 minutos cada. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na 

íntegra pelo autor. 

As entrevistas foram encerradas no li o entrevistado da Petrobras e no I 0° entrevistado 

externo quando o autor observou uma saturação do campo, com respostas repetidas em 

relação aos diversos temas e categorias. 

A análise das respostas dos diferentes decisores, fonnadores de opinião, políticos e 

acionistas minoritários mostra os diversos ângulos de visão, com percepções bastante distintas, 

tornando o processo decisório em estudo um fator bastante abrangente e interessante. 

Para mostrar algumas armadilhas envolvidas no processo de tomada de decisão, parte 

do trabalho de campo teve foco observacional, comparando dois momentos distintos 

envolvendo processo decisório e aumento dos preços dos combustíveis, ocasionando reações 

totalmente contraditórias no mercado acionário. 

Também foram realizadas pesquisas internas na Petrobras sobre o modelo de 

precificação dos combustíveis e a diferença entre os preços praticados no mercado interno e 

externo (paridade importação), além de pesquisas no mercado acionário e na internet sobre as 

consequências do aumento dos preços de combustíveis e seus reflexos no mercado. Os 

detalhes do modelo de precificação dos combustíveis da Petrobras são tratados de forma 
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confidencial pela empresa, pois representam parte de sua estratégia. Diante disto, foram 

coletados preços de venda interna de combustíveis no site da ANP (Agência Nacional de 

Petróleo), assim como preços destes combustíveis no mercado internacional. 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

No tratamento dos dados, o autor utilizou a análise de conteúdo, onde estuda as bases 

bibliográficas e documentos da empresa em busca da confirmação, ou não, da suposição feita 

no início do trabalho. 

No APÊNDICE C deste trabalho são definidas algumas abordagens de autores sobre a 

análise de conteúdo e pesquisa qualitativa. 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo possui três momentos: 

I. Pré-análise: Determina os documentos que constituirão o "corpus" a ser analisado (as 

observações livres, as entrevistas, os questionários e documentos como jornais e 

fotografias) (BARDIN, 2009); 

Na fase de pré-análise, o autor define o material coletado que servirá como base para o 

trabalho. É nesta fase que o autor separa toda a pesquisa bibliográfica relevante para o tema 

em estudo, assim como documentos internos da empresa e as transcrições das entrevistas. 

2. Exploração do material - Codificação e categorização: Utiliza critério semântico 

(significativo), construindo categorias temáticas adequadas ao tipo de análise que 

pretende realizar (BARDIN, 2009); 

Como a quantidade de material coletado é bastante significativa, o autor separa o 

material por temas, facilitando a análise e o tratamento dos dados. 

No caso em estudo, o autor definiu os seguintes temas para categorizar o material 

coletado: 

a) Modelo de Processo Decisório da Petrobras; 

b) Interferências no Processo Decisório; 

c) Preços dos combustíveis e política de preços da Petrobras; 

d) Resultados financeiros da área de negócios de Abastecimento da Petrobras; 
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e) Armadilhas escondidas no processo de tomada de decisão. 

3. Tratamento dos resultados - Inferência e a interpretação: É a fase da reflexão, da 

intuição, com embasamento nos materiais empíricos. Confronto entre o conhecimento 

acumulado e o adquirido (BARD IN, 2009). 

Na última fase da análise do conteúdo, o autor realiza o tratamento dos dados com 

base: 

a) Nos resultados da pesquisa bibliográfica; 

b) Nos resultados da pesquisa documental; 

c) Nos resultados alcançados na pesquisa de campo; 

d) Na experiência, observação e vivência do pesquisador. 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

De acordo com Vergara (2007, p. 61 ): 

Todo método tem possibilidades e limitações. É saudável antecipar~se às críticas que 
o leitor poderá fazer ao trabalho, explicitando quais as limitações que o método 
escolhido oferece, mas que ainda assim o justificam corno o mais adequado aos 
propósitos da investigação (VERGARA, 2007, p. 61). 

O método escolhido para o desenvolvimento deste projeto de dissertação teve as 

seguintes limitações: 

a) Limitação da abrangência da pesquisa de campo. Dentre os stakeholders envolvidos 

e/ou afetados pelo processo decisório para o aumento dos combustíveis, o autor 

encontrou dificuldade para entrevistar pessoas ligadas ao governo, seja pelo tempo 

disponível ou limitação de recursos; 

b) A seleção dos entrevistados foi feita de acordo com a rede de conhecimento do autor, 

e não seguiu uma prioridade específica; 

c) A pesquisa documental muitas vezes esbarrava em material confidencial da empresa, 

obrigando o pesquisador a encontrar material público para incluir no trabalho; 

d) As pesquisas bibliográfica e documental representam os fatos em si, mas as respostas 

das entrevistas representam a percepção dos fatos; 
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e) Limitação do pesquisador em relação à elaboração da pesquisa de campo, assim como 

a coleta, tratamento e análise dos dados, uma vez que a maioria dos entrevistados e o 

próprio autor são funcionários da Petrobras, acabam implicados no problema sob 

investigação, estabelecendo uma linha tênue entre pesquisador/pesquisado. Apesar de 

o autor buscar o distanciamento para a análise dos dados, segundo Vergara (2007, p. 

62), deve-se admitir "a inexistência da neutralidade científica". 

A limitação do tempo não representa uma limitação do método, mas foi outro fator 

relevante, uma vez que o autor precisou remarcar diversas entrevistas em função de 

readequação de agendas de gestores da C ia.; 

Mesmo com as limitações e dificuldades mencionadas e outras que porventura tenham 

surgido, o autor considera o método escolhido como o mais adequado aos objetivos deste 

trabalho. 



4 A PETROBRAS E O MERCADO BRASILEIRO 

4.1 HISTÓRICO DA PETROBRAS 

Conforme descrito no relatório de sustentabilidade 2012 da Petrobras, a empresa foi 

fundada em 3 de outubro de 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de 

executar as atividades do setor petrolífero no Brasil em nome da União. A criação da 

Petrobras é resultado da campanha popular que começou em 1946, com o histórico slogan - O 

petróleo é nosso. 

De acordo com o site da Petrobras, a empresa está sediada no Rio de Janeiro, opera 

hoje em 27 países, em todos os continentes e mantém atividades em todos os estados 

brasileiros. 

Por ser uma sociedade anônima de capital aberto, CUJO acionista majoritário é o 

governo brasileiro, a empresa tem ações negociadas nas principais bolsas de valores do 

mundo, atuando diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, coligadas e controladas 

(denominadas Sistema Petrobras), na indústria de óleo, gás natural e energia, de forma 

integrada (PETROBRAS, 2013). 

A empresa é apresentada no seu site como líder no setor energético do Brasil, e afirma 

que seus negócios abrangem pesquisa, exploração e produção, refinação, processamento, 

comercialização, distribuição e transpotie de petróleo e de derivados, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis, 

além de atividades relativas a todas as formas de energia e outras correlatas ou afins. 

O seu lema atual é "Uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade 

social e ambiental" (PETROBRAS, 2013). 

A Petrobras afirma em seu site que, desde a sua criação em 1953 vem superando 

grandes desafios tecnológicos e, atualmente, é líder mundial em prospecção em águas 

profundas, ultra profundas e recentemente começou a exploração na camada pré-sal. 

Tendo o governo brasileiro como seu maior acionista, a Petrobras era detentora do 

monopólio da produção, transporte e refino do petróleo, estando aberta para concorrência 

apenas para a comercialização de derivados. (PETROBRAS, 2013). 

Do salto tecnológico que representou a exploração em águas profundas à descoberta 

das imensas reservas de óleo e gás na camada pré-sal, passando pela conquista da 
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autossuficiência, a Petrobras afirma em seu site que impulsiona o crescimento do país por 

cinco décadas. 

Uma história escrita dia a dia pelo empenho de sua força de trabalho, habituada a 

superar desafios, e que se confunde, desde o início, com a história do país e dos brasileiros. 

(PETROBRAS, 2013). 

Em 2013 a Petrobras fez 60 anos e preparou em seu site um histórico dos principais 

acontecimentos de sua história, que o autor resume e traz para o conhecimento do leitor. 

Década de 1950 

Ainda na década de 1950, a companhia herdou do Conselho Nacional de Petróleo duas 

refinarias, a de Mataripe (BA) e a de Cubatão (SP), e começou efetivamente a operar, com 

uma produção de 2.663 barris, equivalente a I, 7% do consumo nacional. Na época, o petróleo 

e seus derivados já representavam 54% do consumo de energia no país. 

Década de 1960 

A década de 60 é marcada pela construção da Refinaria de Duque de Caxias (Redu c), 

a constituição da subsidiária Petrobras Química S.A. (Petroquisa) e a criação Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo América Miguez de Mello (Cenpes), atualmente o 

maior centro de pesquisas da América Latina. 

Década de 1970 

Com a missão de contribuir para o desenvolvimento do país comercializando, 

distribuindo e industrializando derivados de petróleo e outros produtos, a companhia criou, 

em 1971, a subsidiária Petrobras Distribuidora, que, a partir de 1975, tornou-se líder no 

segmento. 

Em 1973, os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) 

elevaram substancialmente os preços internacionais, provocando a chamada crise do petróleo. 

Década de 1980 

O campo de Marlim, localizado na Bacia de Campos (na costa do Rio de Janeiro), foi 

descoberto em janeiro de 1985. Naquele ano, o país já produzia metade do petróleo que 

consumia, muito acima dos 14% registrados em 1979. Ainda que situado em lâminas de água 

jamais exploradas, apontava, pelo volume de reservas, para a autossuficiência e para novos 

horizontes exploratórios em toda a plataforma continental. 
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A imersão nos mares levou a Petrobras a cuidar mais intensamente da biodiversidade 

marinha, investindo em importantes projetos como o Tamar (tartarugas-marinhas), Baleia 

Franca, Jubarte, Golfinho Rotador e Peixe-Boi, a fim de preservar a fauna dos locais onde são 

desenvolvidas atividades petrolíferas. 

Em terra, boas notícias chegavam da Amazônia em 1986. Entrava em operação o 

Campo de Urucu, situado na Bacia do Rio Solimões. 

Década de I 990 

Por meio da Emenda Constitucional n° 9, de 9 de novembro de 1997, chegou ao fim o 

monopólio estatal do petróleo, preparando a empresa para os muitos desafios que chegariam 

com os anos 2000. 

Década de 2000 

Os anos 2000 registraram acontecimentos importantes para a companhia. A 

participação em termelétricas, a entrada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade e o início da 

produção em Tupi, área do pré-sal, foram alguns deles. 

• Os 50 anos da Petrobras foram comemorados em 2003, com a produção de petróleo 

no Brasil e no exterior superando a marca de dois milhões de barris diários. 

• No ano de 2006, a companhia comemorou a autossuficiência sustentável do Brasil na 

produção de petróleo e gás, com a entrada em operação das plataformas P-34 e P-50. Com 

produção média diária de I ,9 milhão de barris por dia, o país passou a exportar mais do que 

importar petróleo e derivados. Em setembro daquele ano, mais uma boa notícia: a Petrobras 

ingressou no seleto grupo de empresas que compõem o Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

(DJSI), o mais impm1ante do setor no mundo. 

• Em 2007, a companhia anunciou a descoberta da área de Tupi, na Bacia de Santos, 

com grande concentração de petróleo e gás em seções de pré-sal. O novo campo de petróleo, 

que viria a ser conhecido como pé-sal, situava-se entre os estados de Santa Catarina e Espírito 

Santo, com suas reservas localizadas a 200 quilômetros da costa, com 200 quilômetros de 

largura e 800 quilômetros de comprimento. No mesmo ano, em conjunto com o Grupo Ultra e 

o BNDES, a empresa desenvolveu um estudo para implantação do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro, em Itaboraí. 

• Em 20 I O, a empresa estava em segundo lugar na classificação das maiores 

petrolíferas de capital aberto do mundo. Em valor de mercado, era a segunda maior empresa 
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do continente americano e a quarta maior do mundo. Naquele mesmo ano, passou a ser a 

segunda maior empresa de energia do mundo, sempre em termos de valor de mercado, 

segundo dados da Bloomberg. 

Ficou famosa mundialmente por ter efetuado em outubro de 20 I O a mawr 

capitalização em capital aberto de toda história da humanidade: US$ 72,8 bilhões (R$ 127,4 

bilhões). (PETROBRAS, 2013). 

4.1.1 Plano Estratégico da Petrobras 

Segundo o site da empresa, a Petrobras possui um plano estratégico (PE), que contém 

seu posicionamento estratégico, representado por um conjunto de grandes escolhas dos 

negócios e mercados em que a empresa irá atuar, que orienta o gerenciamento do presente e a 

construção do seu futuro num horizonte de longo prazo e sob condições de incerteza. 

O Plano Estratégico contém: 

- Missão; Visão; Cenários; Premissas; Estratégia Corporativa; 

- Estratégias de Negócios; Direcionadores de Negócios; 

- Objetivos Estratégicos; Indicadores e Metas; Projetos Estratégicos 

Plano de Negócios da Petrobras 

O Plano de Negócios (PN) da Petrobras é o instrumento de caráter gerencial que 

representa um plano de ação para os próximos cinco anos com foco nos negócios e mercados 

priorizados pelas estratégias corporativa e de negócios da empresa. O plano de negócios conta 

com metas alinhadas aos indicadores do painel de desempenho corporativo da Companhia, 

bem como a carteira de projetos de investimentos por segmento e área de negócio para o 

período de cinco anos. Para montar o seu plano de negócios, a empresa define alguns critérios 

e previsões, como a alocação dos recursos de investimentos necessários, as condições de 

financiabilidade requeridas e quantificadas pelos indicadores de retorno, além de solvência e 

de criação de valor, a partir das premissas macroeconômicas, de mercado e de preços 

estabelecidas para o horizonte planejado. (PETROBRAS, c2014). 
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4.1.2 Missão, Visão e Valores da Petrobras 

A Petrobras procura expressar seu compromisso com a Responsabilidade Social e o 

Desenvolvimento em sua Missão, Visão e Valores: 

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, 2013). 

Visão: 

Em 2020: Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e 

a preferida pelos nossos públicos de interesse. (PETROBRAS, 20 13). 

Atributos da Visão 2020 

De acordo com a Petrobras, sua atuação se destacará por: 

Valores 

• Forte presença internacional 
• Referência mundial em biocombustíveis 
• Excelência operacional, em gestão, em eficiência energética, em recursos 

humanos e em tecnologia 
• Rentabilidade 
• Referência em responsabilidade social e ambiental 
• Comprometimento com o desenvolvimento sustentável (PETROBRAS, 2013, 

grifo nosso). 

Descritos no Plano Estratégico da Petrobras, os valores são a forma como a empresa 

define suas estratégias, ações e projetos. Eles devem estar presentes na condução das 

atividades e refletir o jeito de ser da Petrobras. 

A figura I representa os valores da Petrobras: 



58 

Figura I - Valores da Petrobras 

Fonte: Adaptado de Estratégia Corporativa da Petrobras (2013). 

De acordo com o site da Petrobras, a empresa define seus valores como: 

• Desenvolvimento Sustentável 

"Perseguimos o sucesso dos negócios com uma perspectiva de longo prazo, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social e para um meio ambiente saudável 

nas comunidades onde atuamos" (PETROBRAS, 20 l3d). 

• Integração: 

"Buscamos maxim izar a colaboração e a captura de sinergias entre equ ipes, áreas e 

unidades, assegurando a visão integrada da companhia em nossas ações e decisões" 

(PETROBRAS, 2013d). 

• Resultados 

" Buscamos incessantemente a geração de valor para as partes interessadas, com foco 

em disciplina de cap ital e gestão de custos. Valorizamos e reconhecemos, de forma 

diferenciada, pessoas e equipes com alto desempenho" (PETROBRAS, 20 I 3d). 
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• Prontidão para mudanças 

"Estamos prontos para mudanças e aceitamos a responsabilidade de inspirar e criar 

mudanças positivas" (PETROBRAS, 20 13d). 

• Empreendedorismo e inovação 

"Cultivamos a superação de desafios e buscamos incessantemente a geração e 

implementação de soluções tecnológicas e de negócios inovadoras que contribuam para o 

alcance dos objetivos estratégicos da Petrobras" (PETROBRAS, 20 13d). 

• Ética e transparência 

"Nossos negócios, ações, compromissos e demais relações são orientados pelos 

Princípios Éticos do Sistema Petrobras" (PETROBRAS, 20 13d). 

• Respeito à vida 

"Respeitamos a vida em todas as suas formas, manifestações e situações e buscamos a 

excelência nas questões de saúde, segurança e meio ambiente" (PETROBRAS, 20 13d). 

• Diversidade humana e cultural 

"Valorizamos a diversidade humana e cultural nas relações com pessoas e instituições. 

Garantimos os princípios do respeito às diferenças, da não discriminação e da igualdade de 

oportunidades" (PETROBRAS, 2013d). 

• Pessoas 

"Fazemos das pessoas e de seu desenvolvimento um diferencial de desempenho da 

Petrobras" (PETROBRAS, 20 13d). 

• Orgulho de ser Petrobras 

"Nós nos orgulhamos de pertencer a uma empresa brasileira que faz a diferença onde 

quer que atue, por sua história, suas conquistas e por sua capacidade de vencer desafios" 

(PETROBRAS, 2013d). 
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Para a Petrobras, crescimento integrado, rentabilidade e responsabilidade 

socioambiental são as palavras-chave de sua estratégia corporativa. É a partir da atuação 

nesses três pilares que a empresa construiu sua Missão e a Visão 2020, conforme a figura 2: 

Fatores de 
SustentabiUdade 

Síntese da Estratégia 
Corporativa 

Pilares dos 
Segmentos de Negócios 

Base de Competências 
e Recursos 

Figura 2 - Fatores de Sustentabilidade da Petrobras 

COMPROMETIMENTO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

CresCimento 
integrado 

Rentabilidade Responsabilidade 
soCial e ambiental 

AmpUar a atuaçio n05 mercados-alvo de petróleo, derivados, petroquímico, gás e energia. bíO<Ombustfvels e distribuiçio, 
sendo r~erêncla mundial como uma empresa Integrada de energia 

E&P 
Oownstrl!am (RTC) Gás, Energia e 

Petroquímia BoocombustiveJS 
e Distribuição Gás-Química 

Crescer produção e Expandir o refino Consolidar a liderança AtuareM Atuar no Brasil e 
reservas de pelr6leo e brasileiro, assegurando no mercado braslleoro peltoquimica de no exteroor no 
gás. de for ma susten- o abastecimento de g.'is natural. com forma integrada segmento dP 
Làvel e ser recanto~ nacional e a l od~o ança atuaç.io onternacoonal e com os dt!mao, Lrocombustíveis 
c ida pela e~celência na na d istribui(ào. ampliar os negócios de nl'gócios de forma 
atudçào de E&P. posr- desenvolvendo mercados eneogia elétrka e gás- do Sistema integrada 
cionando a companhia de expor taçào para o química. com ênfase em Petrobras no Sistema 
entre as cinto maoores excedentl' de petróleo fertilizantes. Petrobras, com 
produtoras de petróleo produzido no Brasil sustentabrtidade 
do mundo 

Excelência operacie>nal, em gestão, em eficiencla energética, em recursos humanos e em tecne>logia 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade da PB (PETROBRAS, rs2012, p. 26). 

Crescimento Integrado 

Estratégia Corporativa: 

Ampliar a atuação nos mercados de petróleo, derivados, petroquímico, gás e energia, 

biocombustíveis e distribuição, sendo referência mundial como uma empresa integrada de 

energia (PETROBRAS, rs20 12, p. 26). 

Rentabilidade 

Rentabilidade representa um dos atributos da Petrobras explicitados na sua Visão 2020. 

Este tópico está diretamente relacionado com a principal pergunta deste projeto de 

dissertação e é amplamente abordado durante o trabalho. 
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Responsabilidade Social e Ambiental 

Conforme destacado no site da empresa, a Petrobras afirma que para ela a 

Responsabilidade Social é: 

A forma de gestão integrada, ética e transparente dos negócios e atividades e das suas 
relações com todos os 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 para 
o desenvolvimento sustentável e para a redução da desigualdade social (PETROBRAS, 
20131). 

Nesse contexto, conforme descrito no site da empresa, sua atuação se apoia em oito 

grandes pilares: 

• Atuação Corporativa: assegurar que a governança corporativa do Sistema 

Petrobras esteja comprometida com a ética e a transparência na relação com as partes 

interessadas (PETROBRAS, 20l3t). 

Gestão Integrada: Garantir uma gestão integrada em Responsabilidade Social 

no Sistema Petrobras (PETROBRAS, 2013t). 

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 e contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

(PETROBRAS, 20l3t). 

• 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 (PETROBRAS, 20l3t). 

Diversidade: Respeitar a diversidade humana e cultural de sua força de 

trabalho e dos países onde atua (PETROBRAS, 2013t). 

• Princípios de Trabalho: Apoiar a erradicação do trabalho infantil, escravo e 

degradante na cadeia produtiva do Sistema Petrobras (PETROBRAS, 20l3t). 

• Investimento Social Sustentável: Buscar a sustentabilidade dos investimentos 

sociais para uma inserção digna e produtiva das comunidades (PETROBRAS, 2013t). 

• Compromisso da Força de Trabalho: Comprometer a força de trabalho com a 

Política de Responsabilidade Social do Sistema Petrobras (PETROBRAS, 20 l3t). 
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4.1.3 Estrutura Societária da Petrobras 

Conforme descrito no relatório de sustentabilidade da Petrobras (PETROBRAS, 

rs2012), a empresa possui 307.519 acionistas custodiados na Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBovespa) e no Banco do Brasil (custodiante primário das ações), que, 

somados aos 251.078 cotistas de fundos de investimentos em ações da Petrobras, aos 74.137 

aplicadores de recursos com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e aos cerca de 

265 mil detentores de ADRs\ elevam o número total de investidores para cerca de 900 mil. 

O capital social da empresa é de R$ 205.392.136.722,39, representado por 

13.044.496.930 ações sem valor nominal, sendo 7.442.454.142 ações ordinárias (57%) e 

5.602.042 .788 ações preferenciais (43%). O proprietário majoritário das ações ord inárias é a 

União Federal, com 50,26%. 
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4 ADRs ou Recibos de Depósitos Americanos: representam um determinado número de ações (ou uma ação) em 
ações estrangeiras que são negociadas em bolsa dos EUA. Se uma empresa brasileira quiser negociar na bolsa de 
valores dos EUA, deverá ter ações em posse de uma instituição financeira americana que intermediará essas 
negociações. Essa instituição emitirá títulos lastreados às ações chamados de Recibos de Depósitos (AUTOR, 
ano). 
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4.2 SOBRE A ÁREA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS 

De acordo com o site da empresa, o Abastecimento é a Área de Negócios da Petrobras 

responsável pelo refino do petróleo, transporte e comercialização/distribuição de derivados. 

Por meio de suas atividades, transforma o óleo bruto em produtos essenciais para o dia a dia 

de toda a população. 

Suas 12 refinarias, estrategicamente distribuídas por todo o território nacional, e sua 

unidade de processamento de xisto, no Paraná, produzem mais de 2 milhões de barris de 

derivados por dia, como diesel, gasolina, nafta, querosene de aviação, gás liquefeito de 

petróleo, polietileno, lubrificantes, entre outras substâncias que servem de matéria prima para 

diversos produtos. Alinhado à estratégia da Companhia, o Abastecimento atua integrado com 

a Área Internacional da Petrobras nos Estados Unidos, Argentina e Japão (PETROBRAS, 

20 13). 

O pleno funcionamento dessa Área de Negócios se dá pela atuação das Gerências 

Executivas Corporativa, Logística, Marketing e Comercialização, Refino, Petroquímica e 

Programas de Investimento. A ação integrada dessas gerências garante a consolidação dos 

objetivos da área de abastecimento da Petrobras e o fornecimento de produtos da mais alta 

qualidade, que reúnem praticidade, tecnologia e respeito ao meio ambiente (PETROBRAS, 

2013). 

4.2.1 Modelo de Gestão 

O Modelo de Gestão do Abastecimento (figura 3) é direcionado para a gestão por 

resultados, advinda das estratégias formuladas, com base no Plano de Negócios e Gestão do 

Abastecimento que se desdobra do Plano de Negócios e Gestão da Pctrobras. Essas estratégias 

expressas em objetivos estratégicos são desdobradas em todos os níveis do Abastecimento, 

tendo como objetivo primordial a conquista e retenção de clientes e mercado (PETROBRAS, 

2011 ). 

Este modelo segue a Política de Gestão e é orientado por Processos, tendo como base 

o conhecimento da área de negócio do Abastecimento. 



Figura 3 - Modelo de Gestão do Abastecimento 
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Fonte: Relatório de Gestão da Petrobras (201 1). 

64 



~----------------~~=---------------- --------

65 

Resultados 

Para definição dos objetivos de seu modelo de gestão, o Abastecimento define seus 

indicadores e mede seus resultados a partir do desdobramento das estratégias, que devem ser 

monitoradas de forma a propiciar a tomada eficaz de decisão. 

Termos de Compromisso são estabelecidos entre a Diretoria do Abastecimento (DABAST) e 

os Segmentos, envolvendo compromissos com metas estratégicas e com a execução das 

iniciativas, sendo o primeiro nível de uma sequência de avaliações com desdobramentos 

sucessivos até a força de trabalho por meio do Gerenciamento de Desempenho (PETROBRAS, 

2013e). 

A Alta Direção avalia o desempenho do Abastecimento por meiO do Relatório de 

Desempenho Empresarial (RDE) coordenado pela área de Avaliação e Desempenho 

Empresarial e por meio de Reuniões de Análise Crítica (RAC). 

O corpo gerencial analisa os resultados do Abastecimento e a parcela de contribuição dos 

mesmos para os resultados da Petrobras nas RACs. Os resultados são apresentados para os 

Gerentes Executivos e Diretoria e são divulgados sistematicamente para a força de trabalho 

(PETROBRAS, 20 13e ). 

Clientes e Mercado 

A Petrobras mantém uma relação estreita com seus clientes e mercados, o que lhe 

assegura o conhecimento da marca, produtos e serviços visando o alcance de seus resultados. 

O Abastecimento utiliza proativamente seus canais de relacionamento e outras práticas 

constantemente melhoradas para identificar o nível de conhecimento dos clientes e mercados 

sobre a organização. 

O Modelo de Relacionamento com Clientes (MRC) consolida e integra o conjunto das práticas 

comerciais e de relacionamento com clientes, assegurando maior alinhamento com os 

objetivos estratégicos e de negócios do Abastecimento. Entre os seus benefícios estão a 

uniformidade da imagem e do relacionamento da Petrobras com os clientes e a identificação de 

oportunidades de negócios e de melhorias aos produtos e serviços do Abastecimento 

(PETROBRAS, 2013e). 
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Estratégias 

O Plano de Negócios e Gestão da Petrobras representa um conjunto de escolhas dos 

negócios e mercados em que a empresa irá atuar e orienta ações do presente para atingir 

resultados no longo prazo. O Plano de Negócios e Gestão do Abastecimento é o instrumento 

que representa as ações de curto e médio prazos com foco nas estratégias, processos e 

iniciativas assim como investimentos priorizados. Estes pilares estratégicos e a priorização 

das ações de atendimento aos clientes e mercado são desdobrados e validados pelas áreas de 

negócio e aprovados pela Diretoria Executiva da Petrobras (PETROBRAS, 2013e). 

O ciclo de planejamento do Abastecimento tem como objetivo definir as estratégias do 

segmento, alinhar a área de negócio para sua implementação, priorizar programas segundo 

oportunidades estratégicas identificadas, diagnosticar o desempenho do negócio, comprometer 

a Força de Trabalho com o alcance das metas e retroalimentar a estratégia de acordo com as 

diretrizes do Plano de Negócios e Gestão da Petrobras (PETROBRAS, 20 13e ). 

Plano de Negócios e Gestão 2013-2017: 

Como parte da estratégia de crescimento da Companhia, o Abastecimento investirá, 

nos próximos anos, 64,8 bilhões de dólares, 27,4% do total de investimentos previstos no 

Plano de Negócios e Gestão da Petrobras 2013-2017 (PETROBRAS, c2014), que somam 

US$ 236,7 bilhões. 

De acordo com o PNG, da soma entre projetos em implantação e avaliação, US$ 33,3 

bilhões (51%) serão aplicados na ampliação do parque de refino e US$ 9,7 bilhões (15%) na 

melhoria operacional (PETROBRAS, c2014). 

No horizonte 2013-2017, o Abastecimento prevê a conclusão da Refinaria Abreu e 

Lima e a partida do primeiro trem de refino do Compe~j. 

Tamanho investimento permitirá diversificação da produção, com produtos adequados 

às exigências das legislações ambientais, além de gerar mão de obra qualificada e contribuir 

para o desenvolvimento do país. 
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Governança 

O Modelo de Governança do Abastecimento está integrado ao da Petrobras 

promovendo o alinhamento entre os negócios, a gestão e o planejamento estratégico da 

Companhia, atuando como mecanismo de suporte ao processo decisório da Alta 

Administração. Por meio de sua estrutura hierárquica e de um conjunto sistematizado de 

fóruns, este Modelo apoia o processo decisório possibilitando seu desdobramento por todo o 

Abastecimento, além da comunicação das deliberações e ações definidas pela liderança. 

Dentre os instrumentos de governança corporativa da Petrobras, o Estatuto Social, as 

Diretrizes de Governança Corporativa, o Código de Boas Práticas, o Código de Conduta 

Concorrencial e o Código de Ética estabelecem regras de conduta para os integrantes de sua 

administração e força de trabalho (PETROBRAS, 2013e). 

Política de Gestão do Abastecimento 

As políticas corporativas da Petrobras, sua missão, visão e valores são a base da 

Política de Gestão do Abastecimento. 

A Política de Gestão do Abastecimento, elaborada e aprovada pela Alta Direção, 

estabelece o Modelo de Gestão do Abastecimento, considerando as necessidades de todas as 

partes interessadas, a cultura da organização, as normas e modelos de referência, a integração 

de seus processos e o alinhamento aos valores e diretrizes da Petrobras. A Política de Gestão é 

revista pela Alta Direção quando há mudanças nas diretrizes estratégicas ou corporativas da 

Petrobras e é aprovada na RAC de Gestão do Diretor (PETROBRAS, 2013e). 

De acordo com a Política de Gestão do Abastecimento, esta área de negócios atua 

como agente central na cadeia produtiva da Petrobras e está ancorada na integração de seus 

processos e competências, expandindo e diversificando seu mercado, produtos e carteira de 

negócios, com responsabilidade social e ambiental, satisfazendo os clientes segundo critérios 

de qualidade, segurança e eficiência máxima (PETROBRAS, 2013e). 
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Tabela 5 - Política e Gestão do Abastecimento 
.---
1. Cliente e Manter o foco no Cliente e no Mercado como estratégia principal 

Mercado para conquista e retenção de clientes, através do conhecimento de 
suas necessidades atuais e futuras. 

2. Superação dos Superar desafios, atuando na melhoria continua do sistema de 

Desafios 
gestão, dos processos ·e produtos do Abastecimento e cana,izando 

.. nossas energias para a inovação, o construtivo e o preventívo . 
1 Buscar a perfeita harmonia como um todo, com base no annhamento 

3. rntegração estratégico, no trabalho em equipe e na descentralização das 
atividades. 

I Atuar, em consonância com as legislações e normas apli1cáveis, 

4.Atuação mantendo o foco permanente no bem comum, reconhecendo os 

Responsável clientes, os acionistas, a força de~ trabalho, os sócios, os 
fornecedores, a comuni'dade e a sociedade como partes 
interessadas no Abastecimento. -

5. Segurança, 
Atuar preventivamente, promovendo a qualídade de vida e o respeito Meio Ambiente e 

Saúde de segurança, meio ambiente e saúde no trabalho. 

1[6. Condução ÉticãJ JAgir com foco na verdade e com transparência na gestão. 

!Ir Valorização da~ ~;romover uma ambiênci:a organizacional motivadora, com respeito e 
Pessoas reconhecimento às pessoas. 

- ---
8. Foco nos Atingir e superar as metas, controlando os resultados, com a visão 

Resultados 
sistemática de uma liderança propulsora da excelência 
organizacional. 

Fonte: Relatório de Gestão do Abastecimento da Petrobras - RG (PETROBRAS, 2013e). 

Processos 

A gestão por processos apresenta a visibilidade dos principais fluxos de valor, 

garantindo o diferencial competitivo à Petrobras, de forma aderente à Estratégia da companhia. 

A Cadeia de Valor como um instrumento de gestão aprimora a visão transfuncional e propicia 

criação de valor ao negócio (PETROBRAS, 2013e). 

Desdobrados da Cadeia de Valor do Abastecimento em uma arquitetura integrada, os 

processos impot1antes para o alcance da estratégia devem incorporar todas as dimensões do 

Modelo de Gestão do Abastecimento. 

O Abastecimento está estruturado em sets macroprocessos, divididos em sets 

gerências executivas que atuam integradas: refino (AB-RE), logística (AB-LO), marketing e 

comercialização (AB-MC), petroquímica (AB-PQ), programas de investimento (AB-PGI) e 

direcionamento do negócio (AB-CR). 
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Conhecimento 

Os conhecimentos que embasam o Modelo de Gestão e sustentam o desenvolvimento 

das estratégias e operações da companhia resultam dos cinco capitais (classes) - humano, 

organizacional, de relacionamento, de domínio tecnológico e ambiental - que compõem a 

atual gestão do conhecimento da Petrobras (PETROBRAS, 20 13e ). 

As principais vertentes do conhecimento são as competências de seu quadro técnico e 

os sistemas de informações da área. 

O Modelo de Gestão de Competências identifica as necessidades de capacitação e 

desenvolvimento de forma estruturada e alinhada às Políticas e Diretrizes de Recursos 

Humanos, assim como, de forma integrada à Cadeia de Valor do Abastecimento. Esse modelo 

tem como objetivos: desenvolver os empregados; identificar o perfil de competências de 

acordo com as necessidades de cada processo; possibilitar a criação de cultura de gestão por 

competências; favorecer o planejamento e administração dos investimentos relativos às ações 

de desenvolvimento e propiciar um melhor clima organizacional, por meio de processo 

participativo, transparente e com foco no desenvolvimento (PETROBRAS, 2013e). 

A gestão das informações do Abastecimento é composta de sistemas de informações, 

normas e diretrizes que suportam a execução das atividades e tomada de decisão em todos os 

níveis organizacionais, garantindo a integridade, confiabilidade e disponibilidade das 

informações. 

4.2.2 Funcionamento do Modelo de Governança e do Processo Decisório da Área de 

Abastecimento da Petrobras 

Seguem algumas informações do padrão de processo decisório do Abastecimento 

(PETROBRAS, 2012a) para melhor entendimento do modelo: 

Administração Superior - Funções gerenciais preenchidas pelos titulares das unidades 

organizacionais da estrutura geral (Gerentes Executivos e equivalentes). 

Agenda de Gestão - Calendário dos principais fóruns de decisão do Abastecimento, em que 

estão programadas as reuniões Executivas e Diretivas do Abastecimento, com planejamento de 

temas coordenados segundo periodicidade e por temas pontuais. 

Alta Administração - conjunto de executivos da Companhia, composto pelos membros do 

Conselho de Administração (CA), da Diretoria Executiva (DE) e da Administração Superior. 
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Área de Negócio - área de contato que possui, em sua composição, unidades organizacionais 

responsáveis pelas atividades-fim da Companhia. 

Atividades de negócios (ou atividades-fim) - são atividades que geram produtos para os 

clientes externos à organização. 

Comitê, Comissão e Grupo de Trabalho (GT) - são mecanismos de integração que buscam 

facilitar a gestão das diversas unidades organizacionais, utilizando, de modo geral, recursos 

multidisciplinares. Suas normas devem explicitar sua finalidade, vínculo, composição, e onde 

couberem, as responsabilidades dos seus integrantes, além do seu funcionamento. 

Comitê de Integração do Segmento Downstream - Atuação voltada aos negócios dos 

segmentos de Refino, Transporte, Comercialização, Distribuição, Petroquímica e 

Biocombustíveis, no país e no exterior. 

DABAST - Diretor do Abastecimento 

Direção Superior: compreende o Conselho de Administração (CA) e a Diretoria Executiva 

(DE). 

Segmento de Negócio - agrupamento das funções econômico-financeiras, independente da 

estrutura organizacional, relacionadas às atividades-fim da Companhia, que poderão ter seu 

planejamento explicitado de forma global e seus resultados apurados em demonstrativos 

financeiros. Os Segmentos de Negócio da Petrobras estão definidos em seu Plano Estratégico. 

O Modelo de Governança e o Processo Decisório da Área de Abastecimento da 

Petrobras é realizado a partir do alinhamento das áreas relacionadas ao Abastecimento e a 

Gestão bem como ao Planejamento Estratégico da Cia. (PETROBRAS, 2012a). 

A Governança Corporativa decorre do exercício dos papéis da Liderança Corporativa 

(CA, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Presidente e Diretores, individualmente) e da 

Gestão Integrada realizada por meio do Comitê de Negócios e dos Comitês de Integração. 

De acordo com o Modelo de Governança adotado pela Petrobras, o Comitê de 

Negócios promove o alinhamento entre os negócios, a gestão e o planejamento estratégico da 

Petrobras, atuando como mecanismo de suporte ao processo decisório da Alta Administração 

(PETROBRAS, 2012a). 

O processo decisório conta com os Comitês de Integração, que são fóruns de 

amadurecimento e aprofundamento dos temas do seu escopo, a fim de serem apresentados ao 

Comitê de Negócios ou diretamente à Diretoria Executiva (PETROBRAS, 2012a). 

Os Comitês de Integração são responsáveis por promover a integração da Companhia. 
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No Comitê de Integração do Segmento Downstream está inserido o Abastecimento, 

que é responsável pelas operações de Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica. 

A interação da área de Abastecimento com a Alta Administração decorre da 

participação permanente do Diretor (DABAST) na Diretoria Executiva e no Comitê de 

Negócios, e da participação eventual no Conselho de Administração. A interação com os 

demais segmentos de negócio do Downstream ocorre por meio do Comitê de Integração do 

DownsJream, com a participação do DABAST e Gerentes executivos do Abastecimento 

(PETROBRAS, 20 12a). 

O Abastecimento Corporativo (AB-CR) atua no alinhamento do Abastecimento com a 

Governança Corporativa. 

O papel do Gerente Executivo do AB-CR é coordenar esse alinhamento, 

encaminhando temas e patticipando do Comitê de Negócios e dos Comitês de Integração 

(PETROBRAS, 2012a). 

A estrutura de governança corporativa da Petrobras é formada pelo Conselho de 

Administração (CA) e três comitês ligados ao CA (Auditoria; Remuneração e Sucessão; e 

Meio Ambiente), Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, Ouvidoria Geral, 

Comitê de Negócios e Comitês de Lntegração, conforme modelo apresentado na figura 4. 

Aprovação das 
estratégias e 
controle da 
execução. 

Proposição e 
execução das 
estratégias. 

Supervisão e 
desenvolvimento 

das operações. 

Conselho Ftscal 

Conselho do 
Admtms tração 

Comlte!> do CA 

(A) (a)@ 

Auditorias j ~ [ ouvidor i;"] 
R• latores 

Comitês doCA: 

@ Auditoria 
@ Melo Ambiente 

@ Remuneração e Sucessão 

Configurae<Oes Especificas 
do Comitê de Negócios: 

0 Comitê de lnvesttmentos 

Comitês de Segmento: 
0 Downstream 
0 Exploração e Produçao 

0 Gas e Energia 

Comitês de Integração. 

~ 
Engenharia, Tecnologia e Materiais 
Financeiro 
Funções CorporaUvas 

Fonte: Plano Básico Organizacional da Pelrobras - PBO (20 13). 
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Para entender o Processo Decisório, o trabalho traz no APÊNDICE O o detalhamento 

dos integrantes deste modelo e algumas de suas atribuições. 

Neste capítulo, vale destacar uma das principais atribuições da Diretoria Executiva da 

empresa, conforme consta nos artigos 32 e 33 de seu estatuto social (PETROBRAS, 2013g): 

[ ... ]c) aprovar a política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos da Companhia. 

4.3 O MERCADO BRASILEIRO 

O trabalho traz uma breve abordagem sobre o mercado brasileiro com a finalidade de 

mostrar a participação da Petrobras e da BR, sua distribuidora de combustíveis, no 

fornecimento de gasolina e diesel para o país. 

Segundo relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, 20 13) sobre as 

perspectivas energéticas mundiais, o Brasil está prestes a se tornar o produtor de petróleo que 

mais cresce fora do Oriente Médio. 

O mercado interno brasileiro foi responsável em 2012 por cerca de 72% do volume 

total das vendas da Petrobras. 

No mercado brasileiro, o diesel é o produto com maior participação no volume de 

vendas da Petrobras, sendo responsável por 937 mil barris por dia em 2012 (34,4% do total), 

seguido pela gasolina, com 570 mil barris por dia (20,9% do total) (IEA, 2013). 

A Petrobras Distribuidora (BR) possui mais de 12 mil grandes clientes, entre 

indústrias, termelétricas, companhias de aviação e frotas de veículos leves e pesados. Sua 

atuação abrange o mercado de rede de postos de serviços e o mercado consumidor. No 

mercado de rede de postos, revende combustíveis derivados de petróleo, lubrificantes, gás 

natural veicular e biocombustíveis, além de produtos de conveniência e prestação de serviços 

agregados. Líder no mercado doméstico de combustíveis, com participação de 38, I% em 

2012, possui uma rede de 7.641 postos de serviços (IEA, 2013). 
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4.3.1 Aspectos gerais dos derivados: Gasolina e Diesel 

Gasolina 

De acordo com o site da Petrobras (PETROBRAS, nov. 2013), a gasolina tem como 

principais concorrentes o Etano! Hidratado e o GNV (Gás Natural Veicular) e é responsável 

por abastecer hoje cerca de 60% dos veículos de passeio no Brasil. 

Devido à sua relevância, é importante que o consumidor conheça como funciona o 

mercado desse produto, desde o produtor até o consumidor final, e ainda saiba como é 

formado o seu preço. 

O mercado da gasolina no Brasil hoje é regulamentado pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) e pela Lei Federal 9.478/97 (Lei do Petróleo) (BRASIL, 1997). Esta lei 

flexibilizou o monopólio do setor petróleo e gás natural, até então exercido pela Petrobras, 

tornando aberto o mercado de combustíveis no país. Dessa forma, desde janeiro de 2002 as 

importações de gasolina foram liberadas e o preço passou a ser definido pelo próprio mercado. 

Ao abastecer seu veículo no posto revendedor, o consumidor adquire a gasolina "C", 

uma mistura de gasolina "A" com Etano I Anidro. A gasolina produzida pelas refinarias é pura, 

sem etano!. As distribuidoras compram gasolina A das refinarias da Petrobras e o Etano! 

Anidro das usinas produtoras (a Petrobras possui participação em algumas usinas). Elas 

misturam esses dois produtos para formular a gasolina C. A proporção de Etano I Anidro nessa 

mistura é determinada pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA), 

podendo variar entre 18% e 25%, através de Resoluções (PETROBRAS, no v. 20 13). 

A gasolina "A" (sem Etano! Anidro) pode ser produzida pela Petrobras, por outros 

refinadores do país, por formuladores, pelas centrais petroquímicas ou, ainda, importada por 

empresas autorizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Vendida para as diversas 

companhias distribuidoras em operação no Brasil, a gasolina "A" é então misturada ao Etano! 

Anidro, resultando na gasolina "C". Esta, por sua vez, é vendida ao consumidor através dos 

milhares de postos de serviços presentes no Brasil (PETROBRAS, nov. 2013). 

O preço que a Petrobras pratica ao comercializar a gasolina "A" para os distribuidores 

pode ser representado pela soma de duas parcelas: a parcela valor do produto Petrobras e a 

parcela tributos, que são cobrados pelos estados (ICMS') e pela União (CIDE, PIS/PASEP' e 

COFINS'). (PETROBRAS, nov. 2013). 

5 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços -Tributo estadual (LIMA, 2009). 
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Na mmor parte dos Estados, o cálculo do ICMS é baseado em um preço médio 

ponderado ao consumidor final (PMPF), atualizado quinzenalmente pelos seus governos. Isso 

significa que o preço nos postos revendedores pode ser alterado sem que tenha havido 

alteração na parcela do preço que cabe à Petrobras. 

No preço que o consumidor paga no posto pela gasolina C, além dos impostos e da 

parcela da Petrobras, também estão incluídos o custo do Etano! Anidro (que é fixado 

livremente pelos seus produtores) e os custos e as margens de comercialização das 

distribuidoras e dos postos revendedores (PETROBRAS, nov. 2013). 

Ao entender que a cadeia de formação do preço da gasolina é composta por diversas 

parcelas, fica fácil perceber que qualquer alteração em pelo menos uma delas terá reflexos, 

para mais ou para menos, no preço que o consumidor da gasolina C pagará na bomba. Como 

se vê, a Petrobras tem ingerência apenas sobre uma parcela na formação do preço final ao 

consumidor, que é representada pelo preço nas suas refinarias, sem incidência de tributos 

(PETROBRAS, nov. 2013). 

Há situações nas quais a Petrobras não participa da cadeia de comercialização do 

produto, como é o caso da gasolina importada ou produzida por outro agente. 

Os preços nos postos de todo o país são monitorados pela ANP por meio de pesquisas 

semanms. 

O ICMS inclui a parcela referente à Substituição Tributária, que é o valor recolhido 

pela Petrobras referente às operações de venda das distribuidoras para os postos revendedores 

e destes para o consumidor final (PETROBRAS, nov. 2013). 

O preço praticado ao consumidor é composto por três parcelas: realização do produtor 

ou importador, tributos e margens de comercialização. No Brasil, esta margem de 

comercialização equivale às margens brutas de distribuição e dos postos revendedores de 

gasolina (PETROBRAS, nov. 2013). 

A parcela Realização Refinaria representa o preço da refinaria sem impostos; a parcela 

Margem Bruta/distrib./revendedor representa as margens de comercialização, que oscilam em 

função do mercado local de venda dos combustíveis; e a parcela Tributos representa a carga 

tributária que é a maior responsável pela diferença dos preços entre os países (PETROBRAS, 

c2014). 

6 Programa de Integração Social I Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- Tributos Federais 
(LIMA, 2009). 
7 Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social- Tributo Federal (LIMA, 2009). 
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A figura 5 mostra a composição do preço da gasolina ao consumidor, baseado na 

média dos preços das principais capitais do país no período de 03/11 a 09/ 11 /2013. 

Figura 5 - Composição do preço da gasolina ao consumidor 

DIStribuição e Revenda 

I CUS 

CIDE e PIS/PASEP e COFIIIS 

Realização Petrobras 

Fonte: elaborado pela Petrobras a partir de dados da ANP e CEPEA/USP (PETROBRAS, 2013). 

Vale ressaltar que a alíquota deCIDE incidente sobre o preço da gasolina atua lmente 

tem valor zero e o percentual de etano! na gasolina passou de 20% para 25% a partir de 

01/05/2013. Com isso, a composição da gasolina C ficou: 75% gasolina A e 25% etano! 

anidro (PETROBRAS, nov. 20 13). 

A Petrobras fornece três tipos de gasolina para atender especificações e usos diversos: 

Podium, aditivada e comum (PETROBRAS, nov. 2013). 

Óleo Diesel 

De acordo com informações do site da Petrobras (PETROBRAS, nov. 2013), o ó leo 

diesel é o principal combustível comercializado no mercado brasileiro, utilizado no transporte 

de cargas e de passageiros, em embarcações, na indústria, na geração de energia, nas 

máquinas para construção civil, nas máquinas agrícolas e locomotivas, atendendo as 

necessidades dos consumidores e as mais avançadas tecnologias em motores a combustão. 

Esses setores são de extrema importância para a economia de nosso país, por isso, é 

importante que o consumidor conheça como funciona o mercado desse produto, desde o 

produtor até o consumidor final, e ainda saiba como é formado o seu preço. 
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Assim como na gasolina, o mercado de óleo diesel no Brasil é regulamentado pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Lei Federal 

9.4 78/97 (Lei do Petróleo) (BRASIL, 1997). Dessa forma, desde janeiro de 2002 as 

importações de óleo diesel foram liberadas e o preço passou a ser definido pelo próprio 

mercado. 

O óleo diesel consumido no Brasil pode ser produzido pela Petrobras, por outros 

refinadores instalados no país, pelas centrais petroquímicas particulares ou, ainda, importado 

por empresa autorizada pela ANP. A Petrobras vende o óleo diesel produzido em suas 

refinarias para as companhias distribuidoras em operação no Brasil ou diretamente para 

grandes consumidores, como usinas termelétricas (PETROBRAS, no v. 2013). 

Desde janeiro de 2008, é obrigatório que todo o óleo diesel automotivo vendido no 

Brasil seja misturado com biodiesei, um combustível renovável produzido por usinas 

(privadas ou da Petrobras) a partir de óleos vegetais ou gorduras animais. Esta regra é 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), através de Resoluções. 

Em leilões trimestrais organizados pela ANP, a Petrobras adquire das usinas produtoras de 

biodiesel o volume a ser revendido, também em leilões, para as companhias distribuidoras, 

que são responsáveis pela mistura. Atualmente, a proporção do biodiesel representa 5% do 

volume final do óleo diesel vendido nas bombas, que a partir de então passa a ser chamado de 

diesel B5 (PETROBRAS, nov. 2013). 

As distribuidoras, então, revendem o óleo diesel já misturado ao biodiesel para os 

milhares de postos de abastecimento, para os transportadores revendedores retalhistas 

(T.R.R. 's) ou diretamente para grandes consumidores, como empresas de transporte de carga 

e passageiros, indústrias e fazendas. Na cadeia de comercialização, os T.R.R.'s são 

responsáveis pela revenda a grandes consumidores que não possuem estrutura própria, 

retirando produto das distribuidoras e entregando diretamente ao cliente (PETROBRAS, no v. 

2013). 

O preço que a Petrobras pratica ao comercializar o diesel para os distribuidores pode 

ser representado pela soma de duas parcelas: a parcela valor do produto Petrobras e a parcela 

tributos, que são cobrados pelos estados (ICMS) e pela União (CIDE, PIS/PASEP e COFINS). 

Assim como na gasolina, na maior parte dos Estados o cálculo do ICMS é baseado em 

um preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF), o que significa que o preço nos 

postos revendedores pode ser alterado sem que tenha havido alteração na parcela do preço que 

cabe à Petrobras (PETROBRAS, nov. 2013). 
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No preço que o consumidor paga no posto, além dos impostos e da parcela Petrobras 

estão incluídos também o custo de aquisição do biodiesel e os custos e margens de 

comercialização das distribuidoras e dos revendedores. 

Os preços praticados nos postos de todo o país são monitorados pela ANP. 

Quando comparado com a gasolina, a parcela Tributos mostra que a carga tributária 

praticada no Brasil para o diesel é inferior à da gasolina, fazendo com que o preço final ao 

consumidor seja menor. Essa carga tributária é a parcela que mais influi nas diferenças de 

preços ao consumidor entre os países (PETROBRAS, nov. 20 13). 

A figura 6 mostra a composição do preço do diesel ao consumidor, baseado na média 

dos preços das principais capitais do país no período de 03/11 a 09/ll/2013. 

Figura 6 - Composição do preço do diesel ao consumidor 

&ilil PETR08RAS 

Oisttibuiçio e Revenda 

ICMS 

CIDE, PIS/PASEP e COFINS 

Realização Petrobras 

Fonte: elaborado pela Petrobras a partir de dados da ANP e CEPEA/USP (PETROBRAS, 2013). 

Vale ressaltar que a alíquota de ClDE incidente sobre o preço do óleo diesel 

atualmente têm valor zero e o percentual obrigatório de biodiesel a ser misturado no óleo 

diesel está em 5%, deixando a composição do óleo diesel com: 95% de diesel e 5% de 

biodiesel (PETROBRAS, nov. 2013). 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

5.1 O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS E SUA 

FINANCIABJLIDADE 

A Petrobras ou Petróleo Brasileiro S/ A é uma empresa de capital aberto (sociedade 

anônima), cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil (União). É, portanto, uma empresa 

estatal de economia mista. 

No dia 15.03.2013, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Plano de 

Negócios e Gestão, também conhecido como PNG 2013-2017, que dá o rumo dos 

investimentos e dos negócios da companhia para os próximos cinco anos. O PNG 2013-2017 

mantém os fundamentos do PNG 2012-2016 e traz o mesmo conceito de gestão integrada8, 

aproveitando o máximo das sinergias entre os ativos, com metas mais realistas e as seguintes 

prioridades (PETROBRAS, c2014): 

i) Prioridade para os projetos de Exploração e Produção (E&P) no Brasil; 

i i) Disciplina de capital; 

iii) Gestão focada no desempenho, na qual cada projeto incorpora o acompanhamento das 

Curvas S (gráfico que representa a evolução física e financeira). 

Segurança e meio ambiente também continuam como pontos fundamentais do plano, 

sem qualquer possibilidade de redução de custos. 

Outros pontos em destaque são os pressupostos da financiabilidade do plano: 

i v) Manutenção do grau de investimento; 

Alavancagem menor que 35%- alavancagem é uma medida entre o capital que 

a empresa toma em forma de empréstimo e o capital que toma em forma de emissão de ações. 

No caso da Petrobras, para a companhia ter uma estrutura financeira saudável, o capital 

emprestado não pode compor mais do que 35% do capital total dos acionistas. 

8 
Gestão Integrada de Portfólio: é o gerenciamento de um conjunto de projetos de fonna integrada, transparente e 

sistematizada, utilizando métodos e critérios de priorização de projetos, alocação de recursos, gerenciamento de 
riscos e definição de responsabilidades, sempre levando em consideração o conjunto da companhia e os seus 
objetivos estratégicos ao longo do tempo (PETROBRAS, c20 14). 
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• A alavancagem financeira não ultrapassará 35%, mantendo-se no intervalo da 

meta de 25-35%. 

• Dívida líquida/EBITDA 9 menor que 2,5x - representa o período de tempo 

necessário para que a geração de caixa operacional da companhia consiga pagar toda a dívida. 

No caso da Petrobras, a orientação é que este indicador não ultrapasse dois anos e meio, ou 

seja, a empresa terá capacidade de pagar todas as suas dívidas com o dinheiro que é gerado 

neste período. 

O indicador dívida líquida/EBITDA retornará, a partir de 2014, ao limite 

definido pela companhia de até 2,5x, encerrando 2017 com I ,65x. 

v) Não haverá emissões de novas ações; 

vi) Buscar a convergência com preços internacionais de derivados 10
, como gasolina e 

diesel: No longo prazo, os preços domésticos devem seguir em linha com os preços de 

derivados praticados no mercado internacional; e 

vii) Desinvestimentos" no Brasil e no exterior com os ativos que não são prioridades para 

a companhia ou não são as melhores opções de ativos que justifiquem o investimento da 

empresa. 

Em 2012, a Petrobras investiu R$ 84,1 bilhões, dos quais R$ 43 bilhões na área de 

Exploração e Produção (E&P) e R$ 29 bilhões na área de Abastecimento, foco deste projeto 

de dissertação. Do total dos investimentos realizados na área de Abastecimento, R$ 21,7 

bilhões foram investidos em projetos de refino, sendo R$ 9,4 bilhões na Refinaria Abreu e 

Lima (Rnest). A ampliação do parque de refino da companhia também contempla a 

implantação da primeira fase do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

O programa de investimentos do Sistema Petrobras para o período de 2013-2017 é de 

US$ 236,7 bilhões, com destaque para o E&P (62,3%), seguido da área de Abastecimento, 

com 27,4% dos investimentos totais previstos no Plano de Negócios e Gestão (PETROBRAS, 

c2014). 

"EBITDA: resultado antes de juros, impostos, depreciação e despesas de amortização (PETROBRAS, c2014). 
10 

Derivados: Produtos gerados pelo processamento/refino do petróleo, como gasolina, a parafina, GLP, produtos 
asfálticos, nafta petroquímica, querosene, polímeros, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo 
diesel e combustível de aviação (PETROBRAS, c2014). 
11 Desinvestimento: vendas de ativos e realocação de recursos financeiros (PETROBRAS, c20 14). 
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Para fins de análise de financiabilidade, a companhia considera o preço por barril do 

petróleo tipo Brent 12 convergindo para US$ 100 e a taxa de câmbio variando entre 

R$ 2,00/US$ e R$ 1,85/US$ (PETROBRAS, c2014). 

Dos 64,8 bilhões de dólares que serão investidos na área de Abastecimento da 

Petrobras, metade será destinada à ampliação do parque de refino. 

Figura 7 - Prqjetos da área de Abastecimento 

Projetos em Implantação+ Avaliação (US$ 64,8 bilhões) 

Ampliação do Parque 
de Refino 

Melhoria Operacional 

Atendimento do 
Mercado Interno 

Destinação do 
Óleo Nacional 

51 
(33.31 

1 1% 
(0,3) (0,4) 

Fonte: .Petrobras, (c2014). 

5.2 DEMANDA POR DERIVADOS NO MERCADO NACIONAL 

Ampliação de Frotas 

Petroquímica 

Logística 
para Etanol 

Corporativo 

A demanda de derivados no Brasil cresceu acima da média mundial nos últimos dez 

anos, com destaque para os últimos 5 anos em que o crescimento médio brasileiro foi de 5%, 

superando o PTB médio do período de 3,3%. Os principais fatores que impulsionaram este 

aumento expressivo foram: a emergência da nova classe média, a expansão do crédito, obras 

públicas, expansão da frota e a quebra de safra da cana (PETROBRAS, c2014). 

Além da f011e elevação de consumo verificada na última década, o potencial de 

crescimento da economia brasileira leva a uma perspectiva ainda sustentada de aumento de 

demanda de derivados no país nos próximos anos. O crescimento será concentrado nos 

destilados médios, que serão o foco das novas refinarias da Petrobras. 

12 
Brent : é a mistura de petróleos prod uzidos no Mar do Norte, oriundos dos sistemas petrolíferos Brent e 

Ninian, com grau API de 39,4Q e teor de enxofre de 0,34% (PETROBRAS, c2014). 
O Grau API é uma escala arbitrária que mede a densidade dos líquidos derivados do petróleo. Foi criada pelo 
American Petroleum lnstitute - API, juntamente com a National Bureau of Standards e uti lizada para medir a 
densidade relativa de líquidos (PETROBRAS, c2014). 
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As altas taxas de crescimento da demanda de derivados leves e a f01te diminuição do 

consumo de óleo combustível impuseram desafios crescentes para o refmo brasileiro que 

precisa se ajustar continuamente, na busca pelo melhor mix de produtos e maximização das 

margens associadas (PETROBRAS, c2014). 

O atendimento da crescente demanda brasileira requererá investimentos em 

infraestrutura logística e em distribuição. Esta expansão dependerá de uma ação conjunta dos 

diversos atores e elos da cadeia de suprimento (PETROBRAS, c2014). 

121 . 

84. 

A figura 8 mostra a expectativa de demanda por derivados no mercado brasileiro: 

201 1 2012E 

. GLP 

Figura 8- Expectativa de demanda de derivados no Brasil 
Mercado de Derivados no Brasil (mil bpd) 

@ 
3, 1% 3160 

2764 2831 

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2020E 

~ Taxa média anual 
~ (Período 2012·20) 

3380 

2020E 

Cenãrio A ---------+ Cenário B 

Gasolina • Nafta • QAV • Diesel • OC • Outros 

Fonte: Petrobras, (c20 14). 

Com as vendas recordes no mercado automotivo e incentivos do governo para 

aquisição de novos veículos, a demanda por derivados, principalmente gasolina e diesel vêm 

superando as expectativas da Petrobras (PETROBRAS, c2014). 

Para suprir o mercado nacional com derivados e mtnimizar as importações, 

principalmente de gasolina e diesel, a Petrobras investiu na construção de novas refinarias e 

adequação de projetos com o objetivo de maximizar sua produção no mercado doméstico. 

Na área de Abastecimento, dos US$ 43,2 bilhões destinados aos projetos em 

implantação, destacam-se os 45% (US$ I 9,4 bilhões) que serão investidos no aumento da 
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capacidade de refino nacional e correspondem às obras da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e 

do primeiro trem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) (PETROBRAS, 

c2014). 

Cerca de 21% (US$ 9,2 bilhões) serão investidos em melhoria operacional, a fim de 

manter os bons resultados operacionais e buscar antecipar soluções para os problemas ainda 

existentes. 

Outros 11% (US$ 4,9 bilhões) serão destinados para o atendimento ao mercado 

interno principalmente pela adequação da qualidade da gasolina e do diesel. Os projetos são 

tanto para implantar as unidades de hidrotratamento (HDT) quanto para realizar as adaptações 

logísticas necessárias nas refinarias e tenninais. Esses investimentos vêm dotando o parque de 

maior complexidade, resultando em mix de derivados de maior valor agregado 

(PETROBRAS, c2014). 

As novas refinarias a serem instaladas no país, têm o fundamental papel de substituir 

as importações de derivados. A entrada em operação da RNEST e do COMPERJ-lo trem são 

importantes para reduzir as importações de Diesel e Querosene de Aviação (QA V). 

O balanço físico de produtos é a diferença entre o que é exportado e importado. Ao 

longo do horizonte do PNG, a Petrobras será importadora líquida de Gasolina e médios (QAV 

e Diesel), e exportadora líquida de Óleo Combustível e Bunker (PETROBRAS, c2014). 

Em relação ao petróleo, a Petrobras será exportadora de óleo com tendência a 

aumentar o balanço positivo de exportação à medida que aumente a produção nacional pelo 

E&P, principalmente com as novas reservas do pré-sal. 

A figura 9 representa o balanço físico das carteiras de projetos em implantação: 
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Figura 9- Balanços Físicos - Carteira de Projetos em Implantação 

400 800 
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Fonte: Petrobras (c2014). 

Mesmo levando em consideração os novos investimentos do Plano de Negócios da 

Petrobras, percebe-se que, se não houver nenhuma mudança relevante no câmbio, preços de 

petróleo e derivados, demanda de combustíveis ou nos parâmetros econômicos atuais do país, 

as projeções mostram que a empresa continuará impm1ando gasolina e diesel para suprir o 

mercado nacional. 

5.3 A POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRAS 

A política de preços da Petrobras não mudou, continua sendo uma política de médio a 

longo prazo, na qual se busca a convergência dos preços domésticos com os preços 

internacionais (PETROBRAS, c2014). 

No período de 2012 a 2013, os preços dos derivados (gasolina e diesel) ficaram mais 

altos no mercado internacional do que no mercado interno, fazendo com que a Petrobras 

importasse estes produtos a preços mais altos do que os de revenda no país, acarretando em 

prejuízo financeiro para a Cia. (PETROBRAS, c2014). 
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A defasagem entre o preço doméstico e o preço internacional dos derivados torna-se 

ma1s prejudicial para a empresa quando há uma necessidade maior de importação de 

derivados, como ocorreu ao longo de 2012, quando houve importação de gasolina, além das já 

estruturais importações de diesel. 

Apesar da elevação dos preços no mercado interno, a alta do Brent e a desvalorização 

do câmbio contribuíram para ampliar a defasagem de preços frente ao mercado internacional. 

A elevação do Brent médio nos últimos anos está associada a eventos geopolíticos, como a 

Primavera Árabe, e às tensões envolvendo o programa nuclear do Irã (PETROBRAS, c2014). 

A figura I O traz um comparativo entre os preços de derivados médios no Brasil e no 

Golfo Americano: 

Figura I O- Comparativo de preços de derivados - Preço médio Brasil x Golfo Americano 

Preço Médio Brasil* x Preço Médio no Golfo Americano** 
2008 2009 2010 201 1 2012 2013 
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Fonte: Petrobras (c2014). 

A figura 1 O mostra que a empresa obteve ganhos em 2009 e 20 I O e algumas perdas no 

período de 20 11 a 2013. É imp01tante, contudo, destacar que, de julho de 2012 até o primeiro 

trimestre de 2013, houve 4 reajustes no preço do diesel , totalizando 21 ,9% e 2 na gasolina, 

totalizando 14,9%, que reduziram a defasagem em relação aos preços internacionais. No 

período planejado (2013-2017), estima-se que haja uma queda do preço do Brent para 

US$ l 00 e uma valorização do Real para R$ I ,85/US$. Considerando a manutenção dos 

preços vigentes, esses fatores levarão a uma aproximação dos preços domésticos aos 

internacionais (PETROBRAS, c2014). 
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Todos estes fatores, em especial a defasagem dos preços dos derivados produzidos no 

país em relação ao mercado internacional vem trazendo grandes prejuízos para a Petrobras, 

colocando em dúvida a capacidade de a empresa atender os investimentos propostos em seu 

plano de negócios (PETROBRAS, c2014). 

O processo para avaliação da paridade de preços dos combustíveis começa na área de 

preços da Cia., que avalia e acompanha o preço competitivo do produto, comparando-o com 

os preços no mercado internacional (paridade importação). Quando há defasagem de preços, a 

área encaminha para apreciação do Gerente Executivo, que valida e repassa para a Diretoria 

de Abastecimento. Caso haja proposta de aumento ou redução nos preços, o Diretor apresenta 

o projeto para a Diretoria Executiva. Conforme o estatuto social da empresa (PETROBRAS, 

2013g), a prerrogativa de deliberar sobre qualquer alteração dos preços dos combustíveis está 

a cargo da DE, que, pode encaminhar a proposta para o Conselho de Administração. 

A liberalização da formação de preços para os combustíveis ocorreu em 2002 

(BRASIL, 1997), sendo prerrogativa da Diretoria Executiva da Petrobras a aprovação destes 

aumentos (PETROBRAS, 2013g), mas alguns autores mostram outra realidade para o 

processo de aprovação: 

Contudo, apesar da liberalização dos preços, pode-se verificar o não-alinhamento 
dos preços domésticos dos combustíveis aos preços internacionais, que atuam como 
referências do mercado mundial. O mesmo não ocorre no caso do óleo cru, que 
segue os mesmos movimentos das cotações do petróleo internacional, indicando que 
a discrepância de preços existente entre os combustíveis é resultado de uma 
oportuna manobra política através da Petrobras, visto que os combustíveis têm um 
importante impacto nas metas de inflação dos governos. [ ... ] Recentemente, as 
diferenças entre os preços dos derivados no mercado nacional e internacional vêm 
acarretando importantes perdas para a Petrobras. O aumento das importações de 
derivados, principalmente de gasolina, que se acentuou a partir do início de 2011 
devido a problemas de abastecimento de etano!, tem levado a empresa a incorrer em 
elevadas perdas uma vez que esta não está "autorizada" a repassar para o 
consumidor o diferencial de preços. Assim, a Petrobras vem importando gasolina a 
um preço mais alto do que o preço de revenda no mercado doméstico (COLOMER; 
TAVARES. 2012. p. 13). 

A fim de avaliar a sustentabilidade da Petrobras e analisar a sua saúde econômica para 

desenvolver os elevados investimentos do seu plano de negócios 2013-2017, o estudo focou o 

processo decisório para o aumento dos preços dos derivados fornecidos pela Petrobras, em 

especial a gasolina e o diesel. 
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5.4 RESULTADOS DA ÁREA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS 

Com o crescimento da demanda de derivados, principalmente gasolina e diesel no 

Brasil e a filosofia da Cia. de que deve atender a todas as solicitações para abastecimento do 

país, a Petrobras teve que aumentar suas importações para suprir o mercado interno. Com isto, 

a empresa passou a importar gasolina e diesel a preços mais a ltos do que os de revenda no 

mercado interno, impactando diretamente o seu resultado financeiro (PETROBRAS, c2014). 

A figura li mostra o resultado líquido do Abastecimento no 3° trimestre de 2013 : 

{5.527) {2.516) 

Figura 11- Resultado Líquido do Abastecimento - 3T-2013 
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redução do volume de denvados Importados no mtx de 
vendas, compensados parctalmente pelos maiores custos 
com aquisição/transferência de petróleo. 

Fonte: ( IFRS, 2013 , p. 9) 

No dia 25 de outubro de 2013, a Petrobras divulgou seus resultados consolidados do 

terceiro trimestre de 2013 segundo os padrões internacionais de contabilidade (Jnternational 

Financia/ Reporting Standards- IFRS). 

Conforme divulgação da Petrobras, o lucro líquido do 3T-201 3 da empresa foi de 

R$ 3,4 Bilhões e no período de janeiro a setembro de 2013 atingiu R$ 17,3 Bilhões. 

A área de E&P foi a principal responsável pe lo lucro da empresa, enquanto a área de 

Abastecimento apresentou resultado negativo de R$ 5,5 Bilhões no 3T-201 3 ( IFRS, 2013, p. 

9). 

Junto com a divulgação dos resultados, a Presidente da empresa, Sra. Mari a das 

Graças Silva Foster divulgou a seguinte mensagem aos acionistas e investidores: 

No Refino, a despeito da redução da carga processada no 3T13 em relação ao 2T13, 
em função de paradas programadas para manutenção nas refinarias REDUC, 
REGAP e REYAP, houve aumento na produção de diesel (+ I, I%) e de gasolina 
(+2, I%) no mesmo período. Entretanto, o consumo recorde de diesel no Brasil, 
superando I milhão de barris por dia {pico de 1,169 mi lhão bpd em 30/ago), levou 
ao aumento das importações, em período de fo tie depreciação do Real (pico de 
R$ 2,45/US$ em 22/ago) e de aumento do preço do petróleo (pico de 
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US$ 118,11/bbl em 28/ago), ampliando a defasagem dos preços domésticos em 
relação à paridade internacional. (, .. ) Nosso lucro operacional totalizou R$ 5,5 
bilhões, uma redução de 51% em relação ao segundo trimestre do ano. Além do 
impacto da defasagem de preços em momento de forte demanda, também tivemos 
maiores despesas com poços secos/subcomerciais, ainda que conforme o previsto, e 
menor valor .de receitas extraordinárias com venda de ativos neste trimestre quando 
comparado com o auferido no zo trimestre. O lucro líquido foi de R$ 3,4 bilhões, 
45% inferior ao do 2T13, pelas razões anteriormente expostas e compensadas, em 
parte, pelo melhor resultado financeiro. [ ... ] Ainda que tenhamos tido 4 reajustes de 
preço de diesel e 2 de gasolina nos últimos 16 meses, totalizando 21,9% e 14,9% de 
aumento, respectivamente, a forte depreciação do Real verificada desde maio de 
2013, chegando a 22% de desvalorização, fez com que a defasagem voltasse a 
crescer nos últimos meses.[ ... ] Essa situação tem impactado nosso fluxo de caixa e 
alavancagem. Assim, a favor da sustentabilidade do PNG 2013-2017, o qual tem a 
convergência de preços corno premissa, a Diretoria Executiva deliberou e apresentou 
ao Conselho-de Administração urna metodologia de precificação a ser praticada pela 
Companhia, através da qual se tenha maior previsibilidade do alinhamento dos 
preços domésticos do diesel e da gasolina aos preços internacionais (PETROBRAS, 
IFRS. 2013. p. 2. grifo nosso). 

No discurso da presidente Graça Foster, a palavra defasagem aparece por diversas 

vezes, demonstrando que uma das maiores preocupações da empresa é o equilíbrio de preços 

entre os mercados nacional e internacional. Para isso, a empresa busca maior autonomia no 

processo de tomada de decisão para definir os aumentos de preços de combustíveis, 

principalmente gasolina e diesel, a fim de buscar a paridade internacional. 

Os jornalistas Cláudia Schuffner e Fernando Torres, publicaram uma reportagem no 

dia 26 de novembro de 2013, no jornal Valor Econômico, falando que "ao não garantir a 

paridade internacional dos preços dos combustíveis, a Petrobras estaria desrespeitando três 

. preceitos legais" (SCHUFFNER, C.; TORRES, 2013): 

Na prática, a companhia hoje está desrespeitando três preceitos legais. O primeiro é 
a Lei do Petróleo (9.478) que diz que os preços do Brasil são livres; o segundo é o 
próprio estatuto da estatal, que diz, no artigo 33 que urna das atribuições da diretoria 
executiva é, entre outras, aprovar "a política de preços e estruturas básicas de preço 
dos produtos da companhia", mas na prática as decisões têm sido tornadas pelo 
controlador. O terceiro preceito desobedecido hoje é a lei da livre concorrência, que 
estabelece que vender produtos abaixo do preço de custo configura "dumping". Não 
que a atual prática pareça ser uma escolha da diretoria (SCHUFFNER; TORRES, 
2013). 

Uma das perguntas do questionário de entrevistas com os funcionários da Petrobras 

(APÊNDICE A) e com o público externo (APÊNDICE B) é justamente sobre estes três 

preceitos, e as respostas dos leitores foram enquadradas em categorias com o objetivo de 

avaliar a percepção dos entrevistados em relação à pergunta problema do trabalho. 
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6 RESULTADOS E REVELAÇÕES DO CAMPO 

Os resultados das pesqmsas bibliográfica, documental e de campo, quando 

comparados com as teorias de processo decisório mostra que a área de Abastecimento da 

Petrobras segue os princípios da burocracia e se baseia em leis racionais, com exceção da 

questão técnica da empresa, que acaba influenciada pela questão política, 

Stoner e Freeman (1985) adotam o pressuposto da racionalidade plena, com o 

indivíduo como possuidor de todas as informações, tendo total controle sobre os efeitos do 

processo de tomada de decisão, mas nos resultados das pesquisas, observa-se grande 

interferência política no processo decisório da Cia, 

Quando o autor do projeto de dissertação fala das influências no Processo Decisório, 

busca de uma forma mais ampla trazer para o trabalho os fatores e/ou atores que interferem de 

alguma forma no processo de tomada de decisão da C ia, 

De acordo com o IBGC (20 13), a ausência das boas práticas de governança 

corporativa tem levado as empresas ao fracasso, decorrentes de: Abusos de poder (do 

acionista controlador sobre os minoritários); Erros Estratégicos (resultado de muito poder 

concentrado no executivo principal); Fraudes (uso de informação privilegiada em benefício 

próprio, atuação em conflito de interesses), 

Os resultados das pesquisas revelam o poder e a influência do acionista majoritário, 

principal stakeholder da empresa, em relação ao processo de tomada de decisão da Petrobras . 

De acordo com o IBGC (2013), o grupo de stakeholders é formado por: associados, 

empregados, mantenedores, clientes, fornecedores, credores, governos, comunidades do 

entorno das unidades operacionais, entre outros . 

Ao longo do trabalho, quando a racionalidade limitada e o modelo político são 

abordados, fala-se do fator humano, do papel dos gerentes, da complexidade e de problemas 

em termos de: incerteza, conflito de interesses, porte de recursos, abrangência, dificuldade 

técnica e dinamismo. Quando fala de abrangência, retrata exatamente a variação de preços das 

commodities, dentre eles, os combustíveis. Quando fala do homem administrativo, retrata 

justamente o fator humano presente nas decisões tomadas pelos gestores da C ia., que por falta 

de tempo ou conhecimento de todas as informações, busca a solução satisfatória para os 

problemas . 
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Contrariando alguns aspectos da teoria proposta pelo Modelo Clássico Racionalista, os 

resultados negativos da área de Abastecimento, pelo menos no curto prazo, não estão 

alcançando a maximização de resultados pretendida. 

Para Motta e Vasconcelos (2002), se implantada de forma correta, a decisão deverá 

maximizar os resultados para os acionistas. 

Seguindo a metodologia de análise de conteúdo, este capítulo abordará as categorias 

de análises apresentadas no capítulo de Metodologia, construídas a patiir dos achados da 

pesquisa de campo/documental, com o objetivo de responder à pergunta central do estudo e 

confirmar ou refutar a suposição básica do trabalho. 

6.1 MODELO DE PROCESSO DECISÓRIO DA PETROBRAS 

Respostas de Funcionários da Petrobras: (FPxx) 

"A empresa não funciona como uma empresa de mercado comum, que visa o lucro. 

Isso a torna menos competitiva e menos atrativa para os acionistas" (FP02). 

As respostas das entrevistas levam o autor a refletir sobre a força e influência dos 

acionistas e demais stakeholders no modelo de processo decisório da empresa: 

A Petrobras possui um processo decisório bem estruturado e as decisões são 
tomadas pela DE, mas devem necessariamente passar pela aprovação do C.A. para 
entrarem em vigor [ ... ] (FP10) [ ... ] A prática tem demonstrado que o responsável 
pela tomada de decisão é o acionista majoritário e controlador, através dos seus 
representantes na empresa dominante [ ... ] (FP08) [ ... ] Os decisores estão 
primariamente preocupados com objetivos da organização e principalmente de seu 
maior acionista: o governo [ ... ] (FP06) [ ... ] Os decisores- que são do governo e da 
empresa - pelos seus atos estão preocupados, em primeiro lugar, em executar a 
política de governo, que na sua tradução mais imediata para o caso em questão é o 
combate à inflação (FP08). 

De acordo com o artigo 33 do estatuto social da Petrobras, compete à Diretoria 

Executiva da empresa aprovar a política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos 

da Companhia, não havendo obrigatoriedade de submeter à aprovação do Conselho de 

Administração (PETROBRAS, 2013g). 
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Neste caso específico do aumento dos preços dos combustíveis, algumas reportagens e 

entrevistas mostram a necessidade de levar a decisão para o Conselho de Administração da 

empresa ou para o próprio governo. 

Entendendo que os decisores são aqueles que realmente ditam as regras para o 
alinhamento ou não dos preços aos praticados internacionalmente, neste caso o 
Governo Federal, entendo que, desta forma, eles estão alinhados aos objetivos do 
Governo, que é o de manter os preços a níveis que não impactem os índices que 
medem a inflação [ ... ] (FP05) [ ... ] As decisões, principalmente em relação aos 
preços dos derivados, sofrem total influência do governo [ ... ] (FPOI) [ ... ] Hoje, 
infelizmente, o responsável pela tornada de decisão é o governo, direta ou 
indiretamente. Entretanto, essa é uma decisão que deveria caber à empresa [ ... ] 
(FP02) [ ... ] Concordo que a DE deva ser responsável pela aprovação da política de 
preços. Porém, acho que este preceito não está sendo desrespeitado, pois a política 
de preço foi aprovada pela DE, sendo baseado em preço fixo no curto prazo, sem um 
reflexo forte da oscilação do mercado internacional no preço ao consumidor e ao 
mesmo tempo garantir a saúde financeira da empresa [ ... ] (FP07) [ ... ] O processo 
decisório não pode ser entendido tendo corno base apenas as últimas decisões. 
Certamente a repetição contínua das últimas decisões não garante a razoabilidade 
econômica, porém, não acredito que esta seja a estratégia de longo prazo adotada 
pelo processo decisório atual. A longo prazo esta é uma prática insustentável (FP06). 

Há uma divergência de percepções entre os entrevistados em relação aos decisores e a 

preocupação dos mesmos em relação aos objetivos da organização. O fato é que o governo é o 

maior acionista da empresa e, por comandar o Conselho de Administração é o responsável por 

aprovar o seu Plano Estratégico, que vai guiar seus investimentos. 

Os decisores estão preocupados com o possível aumento da inflação no país, que 
pode trazer uma imagem negativa para o mandato atual. Dessa forma, a preocupação 
não é com os objetivos da organização [ ... ] (FP02) [ ... ] Os decisores estão 
primariamente preocupados com os objetivos da organização [ ... ] (FP03) [ ... ] O 
responsável pela tomada de decisão é o acionista majoritário, ainda que segundo o 
estatuto, a alçada de decisão seja da DE[ ... ] (FP09) [ ... ]Não digo que os decisores 
estão preocupados com seus interesses, mas sim com interesses do governo (FPOl). 

Nas respostas das entrevistas e documentos da empresa, percebe-se que o processo de 

tomada de decisão da Petrobras segue um modelo de governança estruturado, com uma 

hierarquia bem definida dentro da empresa. 

No dia 25 de outubro de 2013, a Petrobras divulgou fato relevante à Imprensa, onde 

fala que "sua Diretoria Executiva deliberou sobre uma metodologia de precificação a ser 

praticada pela companhia, através da qual se tenha maior previsibilidade do alinhamento dos 

preços domésticos do diesel e da gasolina aos preços internacionais" (PETROBRAS, 2013). 

A empresa fala ainda que a nova "metodologia foi apresentada ao Conselho de 

Administração, em reunião realizada hoje (2511 0), que determinou a elaboração de simulações 
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adicionais e estabeleceu o prazo de 22 de novembro de 2013 para sua consideração" 

(PETROBRAS, 2013). 

Quando o Conselho de Administração da empresa solicita dados adicionais para sua 

consideração, entende-se que, como acionista majoritário, busca informações para entender a 

nova metodologia e avaliar seus impactos numa visão mais ampla do país. 

A Petrobras é urna estatal. O Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, 
onde estão os decisores, devem sempre representar o objetivos do Estado, que é, em 
última instância, o desenvolvimento social-econômico harmônico, de forma 
sustentável no longo prazo. Eventualmente, a depender das circunstâncias, os 
objetivos dos decisores podem representar os objetivos de um Governo e se afastar 
de uma forma ou de outra daqueles, destruindo valor por um ou vários 
mandatos/gestões e onerando as gerações futuras[ ... ] (FP04) [ ... ]Os preços a serem 
pagos pelos Distribuidores à Petrobras são aprovados pela Diretoria Executiva (DE). 
Como o acionista controlador da Petrobras é o Governo e o Presidente do Conselho 
de Administração é o Ministro da Fazenda, através da DE os preços (e respectivos 
subsídios) são aprovados de forma a não causar impacto nas metas econômicas do 
País[ ... ] (FP04) [ ... ] Em última instância, quem manda numa sociedade anônima são 
os acionistas que, em assembleia, deliberam sobre quem serão os seus representantes 
no C.A. das Empresas que, por sua vez devem zelar pelos melhores rumos para a 
mesma. Acontece que o Estado Brasileiro é o acionista majoritário e controlador e 
esse mesmo Estado é representado pelo Governo que estiver de plantão, que faz 
valer os seus interesses[ ... ] (FP08) [ ... ]As decisões de investimentos e de gestão do 
caixa, predominantes no caso da Petrobras, são 100% influenciadas pelo Governo. 
Na minha opinião, as decisões operacionais são influenciadas pelas outras partes 
interessadas nas seguintes proporções: 40% Fornecedores, 30% Fisco, 10% 
Produtores de Etano!, 10% Grupos que manejam regulação ambiental e 10% 
Empregados (conhecimento técnico do negócio) (FP04). 

No fato relevante, a Petrobras fala ainda que "a companhia manterá seus acionistas e 

demais partes interessadas oportuna e adequadamente informados a respeito do 

desenvolvimento do tema" (PETROBRAS, 2013). 

Respostas do Público Externo: (PExx) 

De acordo com o IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORA TJVA, 2013), "Há conflito de interesses quando alguém não é independente em 

relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses 

distintos daqueles da organização". 

Nas respostas dos entrevistados, há certa divergência de opiniões em relação ao agente 

tomador de decisão (governo ou diretoria executiva da empresa), mas quase todos 

confirmaram existir a influência e interferência do governo na C ia. 
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[ ... ] entendo que a Petrobras por ter o governo corno seu maior acionista se vê 
limitada em seu processo decisório e política de preços, visto que o Governo 
intervém de'rnasiadamente na empresa buscando atenuar os problemas econômicos 
gerados pela má condução da economia através da política de preços dos 
combustíveis [ ... ] (PEOI) [ ... ] A diretoria executiva, como reza o estatuto da 
companhia, é o veículo da decisão da estratégia de preço. Porém, os dados de 
entrada das contas feitas para determinação dos valores, são fornecidos pelo 
mercado e pela po1ítica de governo e controle de inflação. Combustível é insumo da 
indústria, logo é parte integrante da composição de preços de mercado de todos os 
itens de consumo que temos no mercado hoje [ ... ] (PE07) [ ... ] A responsável pela 
tomada de decisão é a Petrobras. Segundo a própria empresa, a metodologia aplicada 
no último reajuste pretende assegurar que os indicadores de endividamento e 
alavancagem da Petrobras retornem aos limites estabelecidos no plano de negócios 
2013-2017 em até 24 meses, considerando o crescimento da produção de petróleo e 
a aplicação da política de preços de combustíveis. Outro objetivo é alcançar, em 
prazo compatível, a convergência dos preços no Brasil com as referências 
internacionais. [ ... ] No entanto, fica claro hoje que há uma forte intervenção 
governamental e fatores políticos que influem fortemente neste processo (PEOJ ). 

Alguns respondentes acreditam que a tomada de decisão é feita em conjunto entre a 

empresa e o governo, representando uma fonna de coalizão. 

De acordo com Daft (2005), no modelo político existe a coalizão, formada por 

alianças informais entre os gestores para apoiar determinada linha de decisão. Afirma que, em 

ambientes com resultados imprevisíveis, os gestores conseguem apoio através de negociações 

e barganhas. 

A palavra conflito de interesses aparece por diversas vezes nas respostas dos 

entrevistados. 

Em relação à influência do poder nas tomadas de decisões, Bacharach e Baratz (1983) 

"supõem e demonstram que o poder não é posse de alguém, ele é relaciona!. Para que exista, é 

necessário um conflito de interesses entre duas ou mais pessoas ou grupos". 

No caso das respostas de alguns entrevistados, o conflito de interesses estaria 

principalmente na presença do Ministro da Fazenda na presidência do Conselho de 

Administração da Petrobras. Há também quem afirme que isto não seria um conflito de 

interesses, mas sim uma coalizão. 

A presença do Ministro da Fazenda corno presidente do conselho de administração 
gera essa decisão. É um equívoco sua presença no CA, que representa conflito de 
interesses. [ ... ] (PE02) [ ... ]Sem dúvida nenhuma a presidente, em conjunto com o 
ministro da economia, Sr. Guido Mantega, que é presidente do Board da empresa. 
[ ... ] I-sso é um absurdo, pois há um conflito de interesses gritante. Como urna 
empresa de capital aberto pode ter a pessoa que dá o rumo na política econômica do 
país? Isto pode ser usado para o bem e para o mal da empresa. Hoje claramente não 
precisa de muito conhecimento e estudo para saber o prejuízo causado a Cia. Basta 
acompanhar o valor de mercado de suas ações [ ... ] (PE04) [ ... ] As decisões são 
tomadas pela diretoria da empresa juntamente com o governo [ ... ] (PE05) [ ... ] Na 
minha opiniãoj a Presidente da Petrobras, Banco Central, o ministro da economia e a 
presidente do Brasil são os responsáveis por decidir sobre o aumento do preço do 
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combustível, em especial a gasolina e diesel [ ... ) (PE08) [ ... ) O Governo é o 
responsável Pela tornada de decisão, através do controle político do conselho de 
administração da Petrobras (PE09). 

De acordo com o IBGC (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA, 2013): 

É importante prezar pela separação de funções, definição clara de papéis e 
responsabilidades associadas aos mandatos de todos os agentes de governança, 
inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada instância, de forma a tentar 
minimizar possíveis focos de conflitos de interesses (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2013). 

O segundo preceito é um dos produtos do modelo de governança da companhia, com 
a definição de papeis e responsabilidades da diretoria executiva. Esse documento é 
necessário nas companhias, para definir e estabelecer o modelo de gestão, porém, 
sucede as decisões já tomadas pelo governo do Brasil, na tornada de preços (PElO). 

6.2 INTERFERÊNCIAS NO PROCESSO DECISÓRIO 

Respostas de Funcionários da Petrobras: (FPxx) 

Pelo governo ser o maior detentor das ações da empresa, a política aparece como fator 

relevante de interferência no processo decisório da C ia.: 

O processo decisório sofre influência da política econômica (controle da inflação), 
pressão da mídia, opinião pública e indicadores econômicos da PB [ ... ) (FP07) [ ... )A 
meu ver, nos últimos 20 anos, a interferência política na Petrobras se refere 
especificamente à nomeação (por indicação de parlamentares federais, estaduais e 
municipais), de gestores de todos os níveis nas áreas de negócio e de serviço, na 
Sede e nas Unidades operacionais. Os gestores assim nomeados assumem suas 
posições, em contrapartida, com compromisso de cumprir metas de influenciar I 
gerir parar aprovar, por critérios não econômicos e não técnicos, contratos de curto e 
médio prazos para aquisição de materiais e serviços, por valores abusivos e/ou 
lesivos à saúde econômico-financeira da Cia. À medida que essa má influência for 
saneada, os negócios voltarão a prosperar, de imediato [ ... ] (FP04) [ ... ) A palavra 
final é do gOverno, que através do C.A. da Petrobras delibera sobre a política de 
preços a ser implementada [ ... ] (FPIO) [ ... ] Há interferência política no processo 
decisório e esse episódio é um exemplo disso. Há casos em que é ruim para a 
empresa com a questão do reajuste de preços. Isso vem de uma visão do governo de 
que apesar de ser imediatamente ruim para a empresa é imediatamente bom para o 
país. É uma visão de que a empresa estatal é um braço do Estado. Há casos em que 
isso é bom para a empresa, como a exigência dos 30% para exploração do pré-sal, 
que eventualmente pode se transformar em uma armadilha em razão da questão do 
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preço baixo dos produtos e do elevado nível de investimento. Do ponto de vista do 
mercado, que prefere a previsibilidade, o melhor seria a ausência dessa influência e 
isso é possível. É uma questão de filosofia de gestão governamental, semelhante, 
porém com algumas diferenças, à discussão sobre a autonomia do Banco Central. O 
outro extremo disso é tratar a empresa estatal corno urna autêntica SA, da qual o 
Estado é mais um acionista (FP08). 

De acordo com a teoria de Mintzberg (1985), apresentada no capítulo 3.1.5, "as 

políticas organizacionais podem irritar-nos, mas também nos servem", o que pode ser 

comprovado com algumas respostas: 

A Petrobras é uma empresa estatal, e desta forma possui o seu papel de fomento não 
só no desenvolvimento tecnológico do País como também na melhoria da 
distribuição de renda, a medida em que desenvolve projetos de grande porte o que 
gera empregos para vários segmentos da cadeia produtiva. Assim sendo, a empresa é 
influenciada pela política na tomada de decisão, pois é o braço fiscal e econômico do 
Governo [ ... ] (FP05) [ ... ] acho que há interferência política no processo de tomada 
de decisão da Petrobras. Se a empresa for olhada de forma isolada isto é ruim. 
Porém, não acho esta a maneira correta de analisar uma empresa de capital misto 
onde o principal acionista é o próprio governo. Penso que Petrobras e governo 
devem ser vistos de forma integrada onde a principal beneficiada deve ser sempre a 
sociedade brasileira (FP06). 

Para Motta e Vasconcelos (2002), em um modelo político, a tomada de decisão precisa 

da cooperação de todos os indivíduos que serão atingidos. 

Decisões empresariais são substancialmente afetadas por uso de poder e influência, 
sejam individuais ou de grupos. Isso é normal até em empresas privadas, onde os 
objetivos dos decisores se confundem com os objetivos da empresa; quanto mais 
lucro para as empresas, maiores são os salários e bonificações. Essa é a chave do 
segredo (FP08). 

Mintzberg (1985) afirma que política e conflitos estão no todo, ou em grande parte das 

organizações, podendo chamá-las de arenas políticas: 

[ ... ] a influência do governo é direta ou indireta. Alguns membros do conselho de 
administração fazem parte do governo e qualquer ação tomada pela empresa que não 
esteja alinhada com a estratégia do governo pode ser retaliada [ ... ] (FP02) [ ... ] 
Ambos os grupos são influentes, pois a Petrobras é grande recolhedora de impostos 
para o caixa do governo enquanto o controle de inflação é uma preocupação 
contínua. Imagino que em tempos de inflação baixa o grupo que defende paridade 
de preços de derivados corno mercado internacional ganha poder de influência 
enquanto em tempos de inflação em alta o grupo opositor se fortalece[ ... ] (FPll) 
[ ... ] O goVerno tem maior participação na decisão não só face a sua maior 
participação acionária, mas, sobretudo, por sua influencia política nos demais 
acionistas relevantes (FP03). 
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Ao falar das interferências, deve-se trazer à tona palavras como poder, influências e 

coalizões, que fortalecem os laços entre empresa e governo em busca de objetivos maiores: 

A Petrobras é uma empresa públíca de economia mista. Isso a coloca em uma 
situação diferenciada das demais, pois por ser uma empresa majoritariamente do 
governo, acaba sendo utilizada para as manobras de políticas públicas [ ... ] (FP02) 
[ ... ] O acioniSta majoritário faz valer sua influência nas decisões do C.A. [ ... ] Há 
interferência política no processo, que do ponto de vista empresarial é ruim. Do 
ponto de vista do desenvolvimento do país e da perenidade do negócio, pode ser 
positivo[ ... ] (FP09) [ ... ] O processo decisório é influenciado pela lógica da paridade 
de preços, que pressiona pelo aumento, e as estratégias do governo para manter a 
estabilidade econômica, principalmente o combate à inflação, que pressionam no 
sentido da manutenção dos preços [ ... ] (FPOS) [ ... ] Hoje os preços são definidos 
basicamente pelo governo, que utiliza esse mecanismo como forma de controlar a 
inflação (FPO I). 

Nas respostas dos entrevistados, houve unanimidade em relação à influência política 

no processo decisório da Cia., mas certa divergência em relação ao seu resultado para a 

empresa. A maioria dos respondentes da Petrobras considerou a interferência política como 

algo prejudicial para a empresa: 

[ ... ] há grande interferência política. Acho que essa interferência é muito ruim pois 
os objetivos da empresa passam a ser os objetivos do governo [ ... ] (FPOI) [ ... ] 
Acredito que há interferência política no Processo Decisório da Petrobras. Dependo 
da influência esta interferência pode ser positiva para a Petrobras, mas acredito que 
de forma geral é ruim para a empresa [ ... ] (FP11) [ ... ] O governo tem maior 
participação na decisão, em função de ser acionista majoritário (FP07). 

Outros fatores, como metas econômicas, endividamento, opinião pública e nscos 

também figuraram entre as respostas: 

Os fatores que influenciam o processo decisório são: política econômica do governo, 
opinião pública e grau de endividamento da empresa [ ... ] (FP03) [ ... ] metas 
econômicas e fatores de risco típicos do agronegócio (adversidade climática, 
pragas), definindo subsídios; e fatores externos (crescimento da China é o principal), 
definindo escassez ou abundância de recursos e, consequentemente, seus custos (de 
tomada ou aporte de capital, e de aquisição de materiais e serviços importados) 
(FP04). 

Respostas do Público Externo: (PExx) 

[ ... ] hoje é claro que o governo interfere demasiadamente, embasado pela 
preocupação do impacto dos preços dos combustíveis na economia brasileira, 
principalmente na inflação. A questão é que a situação em que a economia brasileira 
se encontra é justificada por uma série de decisões erradas do governo e a Petrobras 
continua sob desconfiança, pelo excesso de intervenção estatal na administração da 
empresa. [ ... ] A Petrobras enfrenta a queda das ações, a descapitalização, 
desconfiança dos investidores, dificuldade de sustentar o programa de investimentos 
e esse excesso de intervenção em minha opinião é em boa parte responsável por essa 
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situação.[ .. .] (PEOl) [ ... ]Hoje, na Petrobras, o governo é o responsável pela tomada 
de decisão em relação ao aumento dos preços dos combustíveis. [ ... ] A empresa se 
tornou, claramente, uma máquina política do governo. Não apenas servindo como 
"cabide de empregos" para a1iados políticos, mas também como peça de propaganda 
pró-governo. [ ... ] (PE03) [ ... ] há interferência política no processo de tomada de 
decisão da Petrobras e isso é péssimo, pois, da forma corno está sendo feito está 
acabando com o valor da empresa. [ ... ] (PE03) [ ... ] há total influência política no PD 
e é ruim para empresa e para o resto do país. A princípio seria bom, mas não é, pois 
mascara a realidade. Hoje temos um índice de inflação artificialmente mais baixo às 
custas de uma empresa de capital aberto. Isto vai estourar lá na frente, onde terá que 
ser feito um ajuste fiscal sério (PE04). 

Assim como os funcionários da Petrobras, a grande maioria dos entrevistados externos 

concorda que há interferência política no processo decisório para o aumento dos preços dos 

combustíveis e que isto é prejudicial para a empresa e para o país, mas alguns demonstram a 

opinião de que este controle é bom para a população: 

Sim, há interferência política! Para empresa é ruim, mas para a população é bom[ ... ] 
(PE08) [ ... ] para o país isto é bom [ ... ] (PE09) [ ... ] Com certeza há interferência 
política e concordo que deve haver, pois energia é a grande "arma" de urna grande 
nação hoje em dia (PE06). 

Fatores como saúde financeira da empresa, situação econômica, inflação, impostos, 

margem de lucro, mercado e pressão dos acionistas também figuraram entre as respostas: 

Os fatores que influenciam o PD são: análise da saúde financeira da empresa 
(cálculo de business case) e a análise da situação atual da economia. O aumento dos 
combustíveis desencadeia um aumento em todo o setor produtivo do país, e 
consequentemente da inflação [ ... ] (PE05) [ ... ] Os fatores que mais influenciam o PD 
são os impostos e margem de lucro das grandes empresas [ ... ] (PE06) [ ... ] A 
Petrobras é urna empresa controlada pelo governo, portanto é um importante agente 
de influência do mercado, que o governo possui, para implantação de suas políticas 
econômicas. Assim corno a Vale, Banco do Brasil e Caixa Econômica por exemplo. 
Alguns estatais e outros controlados indiretamente pelo governo [ ... ] (PE07) [ ... ] Os 
fatores que influenciam o processo de alteração dos preços dos combustíveis no 
Brasil, são pela ordem ajuste da inflação planejada para o Brasil, ajuste em relação 
ao valor do barril, pressão dos acionistas da Petrobras, Ajuste do balanço financeiro 
da Petrobras (PElO). 

6.3 PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS E POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRAS 

Respostas de Funcionários da Petrobras: (FPxx) 
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Na realização das entrevistas, o autor buscou percepções em relação à política de 

preços da empresa, assim como o posicionamento da Petrobras em relação à Lei do Petróleo e 

a Lei da Livre Concorrência, chegando às seguintes respostas: 

Os preços efetivamente são livres (preços dos distribuidores aos consumidores 
finais). Porém, por regulação ANP, a Petrobras, como produtora e importadora, é 
proibida de vender combustíveis diretamente aos consumidores finais [ ... ] (FP04) 
[ ... ] Concordo que o preceito da livre concorrência esteja sendo desrespeitado de 
certa forma, pois quando o preço fixo estabelecido (como no caso atual) estiver 
abaixo da paridade internacional, evita a entrada de outros players no mercado [ ... ] 
(FP07) [ ... ]Na minha opinião a Petrobras somente desrespeita o terceiro preceito da 
livre concorrência por manter uma politica de preços que resulta em prejuízo e desse 
modo inibe qualquer concorrência quer por importação quer por investimentos 
diretos [ ... ] (FP03) [ ... ] No meu ponto de vista. os preços deveriam ser livres e 
definidos pela área de comercialização da empresa, considerando os preços 
internacionais e a lei de oferta x demanda [ ... ] (FPOI) [ ... ]A PB não desrespeita a 
Lei do Petróleo porque paridade internaciona1 é indexação e não preço livre [ ... ] 
(FP03) [ ... ] O primeiro preceito diz que os preços são livres, portanto, não há 
desrespeito ao se adotar qualquer prática. O segundo diz que a definição de preços é 
papel da diretoria executiva, não indicando que esta deve ou não adotar paridade 
internacional. [ ... ] O terceiro fala sobre a livre concorrência, o que também não se 
aplica no caso de combustíveis no Brasil, uma vez que todo ele é comercializado 
pela Petrobras (FP06). 

Na visão de um dos entrevistados, em relação à lei da livre concorrência, o problema 

não está apenas nos preços subsidiados. Entende que a Petrobras possui um negócio 

consolidado, com infraestrutura logística implantada e que o marco fiscal e esta infraestrutura 

são os principais impeditivos para a entrada de concorrentes no mercado brasileiro: 

Outros players, diferentes da Petrobras, não importam produto para vender no 
mercado nacional por conta do preço subsidiado, mas, principalmente, por 
ineficiências causadas pelo marco fiscal vigente e por não dispor de recursos 
logísticos para tal (FP04 ). 

No Plano de Negócios e Gestão 2013-2017, a Petrobras afirma que a política de preços 

da empresa continua sendo uma política de médio a longo prazo, na qual se busca a 

convergência dos preços domésticos com os preços internacionais. Ao analisar a figura I O, 

percebe-se a empresa obteve ganhos em 2009 e 20 I O e algumas perdas em 20 li e 2012. 

Ao analisar a situação atual de curto prazo, diversos entrevistados demonstraram seus 

pontos de vista em relação a este fato: 

A PB também não desrespeita o segundo preceito (artigo 33 do estatuto social) 
porque se pratica uma política aprovada de não se influenciar no curto/médio prazos 
com as oscilações e desvios do mercado internacional [ ... ] (FP03) [ ... ] Este processo 
como está sendo conduzido e praticado hoje não garante a razoabilidade econômica 
para a Petrobtas. A empresa deveria vender a gasolina e o diesel importados com 
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lucro, jamais com prejuízo [ ... ] (FPII) [ ... ] essa política de importação e venda com 
preço subsidiado não é razoável e não é sustentável a longo prazo. Com as vendas de 
derivados abaixo do preço, a Petrobras sofre uma forte queda no fluxo de caixa da 
empresa, faltando dinheiro para seus investimentos[ ... ] (FPOI) [ ... ]A Petrobras deve 
seguir decidindo como suprir o mercado de combustíveis do seu interesse (produção 
própria ou importação) através de critérios econômicos que garantam margem e 
saúde do caixa. E tendo sempre em mente que o Brasil desfruta de uma condição 
única no mundo. Petróleo abundante, pesado e leve, disponível a horas de um 
mercado de mais de 200 milhões de pessoas, que compra 6 veículos leves movidos a 
combustíveis do Ciclo Otto por minuto há, pelo menos, cinco anos seguidos, com 
perspectiva de chegar a 2015 vendendo li por minuto[ ... ] (FP04) [ ... ]Finalizando, 
como já dizia um sábio: "Faturamento é ego, lucro é sonho, o que interessa é o 
caixa". A gestão do fluxo de caixa é que manda no negócio. [ ... ]E quem manda no 
fluxo de caixa da Petrobras é a venda de combustíveis e não de petróleo (FP04). 

Alguns entrevistados afirmam que a política de preços é controlada pelo governo, 

utilizando a Petrobras como instrumento de controle da inflação: 

O preço dos derivados condiciona as oscilações dos índices de preço ao consumidor, 
uma vez que no Brasil o moda! de distribuição de bens mais utilizado é o rodoviário. 
Neste sentido, as variações no preço destes derivados, em certa medida, acabam 
sendo repassados ao consumidor final. Logo, o Governo Federal, corno acionista 
majoritário da Petrobras, e com assento no conselho de administração da 
Companhia, influencia a decisão de reajustar os preços, na busca do alinhamento aos 
praticados internacionalmente e utiliza a Petrobras como instrumento de controle de 
inflação [ ... ] (FP05) [ ... ] O principal fator que influencia o reajuste de preços dos 
combustíveis é o controle inflacionário [ ... ] (FP05) [ ... ] Os fatores que deveriam 
influenciar os preços seriam os custos de produção, custos de importação, custos de 
refino e distribuição. Entretanto, o que influencia hoje é o impacto que a possível 
equiparação traria à economia do país e à imagem do governo[ ... ] (FP02) [ ... ] Quem 
quiser aumentar preços que aumente, só que o preço do produtor dominante está 
deliberadamente baixo. Tampouco parece haver conflito com o estatuto da empresa, 
do contrário a vontade do acionista majoritário estaria sendo desrespeitada. Já 
quanto a livre concorrência parece-me justo relativamente aos produtores de álcool, 
já que o preço artificialmente baixo inviabiliza a produção. Por outro lado os 
instrumentos de defesa da concorrência estão aí e não consta que os produtores 
tenham recorrido a eles [ ... ] (FPOS) [ ... ] a opinião pública que é bastante refratária a 
qualquer aumento no preço de combustíveis, que tem a percepção de que estes são 
caros e identifica a Petrobras corno responsável em grande parte (FP 11 ). 

Respostas do Público Externo: (PExx) 

Assim como a matona dos funcionários da Petrobras, respondentes externos se 

sensibilizam com a situação econômica de curto-prazo vivenciado pela empresa e 

demonstram indignação com o forte intervencionismo governamental na C ia. 

Acho um absurdo a forma como é conduzida, não só a política de preços na 
Petrobras, mas todo o intervencionismo do governo na maior empresa do país ... não 
tenho embasamento, e acredito que o Jornal também não tenha, para garantir que o 
valor da venda de gasolina é menor do que o valor de custo. [ ... ] Em relação as 
demais teses, se o preço é livre, ela estipula o valor que quiser e ter um valor 
"artificialmente" baixo não deixa de ser uma política de preços. [ ... ] (PE04) [ ... ]A 
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Petrobras como uma empresa estatal ou outra qualquer deve cumprir a Lei do 
petróleo e a livre concorrência, corno é uma empresa de capital aberto não pode 
prejudicar :OS acionistas minoritários para atender aos interesses do majoritário [ ... ] 
(PE02) [ ... ]O ministro da fazenda tenta com essa prática segurar a inflação, corno se 
fosse a única medida disponível, quando não é verdade. [ ... ] Essa medida deve ser 
suspensa o mais rápido possível para não ter risco de falir a empresa (PE02). 

Todos os respondentes afirmam que são impactados pelo aumento dos preços dos 

combustíveis. Alguns acreditam que a empresa deve seguir as regras impostas pelo governo, 

que, segundo eles, representam um bem maior para toda a sociedade e outro que as medidas 

do governo para controle dos preços dos combustíveis devem continuar até que outras 

empresas se instalem no mercado brasileiro e possam concorrer com a Petrobras. 

Pela BR ser uma indústria estatal, o aumento do preço dos combustíveis deve ser 
controlado corno medida de controle da inflação. No momento em que nossa 
economia se encontra frágil e instável, acredito que medidas para controle do 
aumento dos combustíveis sejam saudáveis mesmo que exijam um subsídio do 
governo [ ... ] (PE05) [ ... ] a empresa deve se adaptar às limitações impostas pelo 
governo para comercializar seu produto no Brasil. A empresa não pode passar para 
população o custo da sua ineficiência operacional. [ ... ]Conforme texto da presidente 
da Petrobras, tiveram quatro reajustes de preço em 16 meses, o que me parece bem 
razoável quando comparado com outros setores da economia. [ ... ] Eu acho que a 
Petrobras deveria investir em refinarias para poder processar o petróleo extraído no 
Brasil e com isso reduzir custos, se tomar autossuficiente e aumentar a sua 
competitividade. Enquanto as refinarias não ficam prontas ela deve continuar 
comprando gasolina e diesel no exterior, e em paralelo, investigar maneiras de 
reduzir custos operacionais para aumentar seu lucro.[ ... ] A Petrobras é uma empresa 
de capital misto. Ela pode até ter sido prejudicada pelo governo pela regulamentação 
do preço do combustível, porém, foi beneficiada em outros pontos, tais como a 
forma com que foi feito o processo de leilão dos campos do pré-sal e o 
protecionismo Brasileiro em relação à entrada de empresas estrangeiras para 
competir diretamente com a Petrobras [ ... ] (PE08) [ ... ] A Petrobras perde dinheiro e 
na minha opinião deve continuar subsidiando os combustíveis, entretanto o governo 
deve incentivar que novas empresas instalem parques de refino de petróleo no país e 
sinalizar o fim dessa prática de preços nos próximos anos. Obs: caso ainda exista 
monopólio do mercado [ ... ] (PE09) [ ... ] Todos somos impactados pelo aumento dos 
preços, pois impacta o preço do transporte, que influencia o preço dos alimentos, do 
transporte urbano, dentre outros (PEO I). 

6.3.1 Histórico da Política de Preços de Combustíveis no Brasil 

Para um melhor entendimento dos leitores, o trabalho aborda alguns termos antes de 

apresentar a tabela 6 com o histórico da política de preços dos combustíveis. Os termos são 

bastante conhecidos na área de energia, mas podem não ser familiares a todos os leitores. 

De acordo com o portal brasileiro de comércio exterior (COMEX, 2013), Jncoterms 

são termos internacionais de comércio, propostos pela Câmara de Comércio Internacional -
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CC!, com o objetivo de facilitar o comércio entre vendedores e compradores de diferentes 

países . 

A resolução n° 21, de 07/04/2011, da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) traz as 

seguintes definições para os tipos de fretes: 

CIF: COST, INSURANCE ANO FREIGHT (named port of destination) 

CUSTO, SEGURO E FRETE (porto de destino nomeado) 

Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o vendedor 

contrata e paga frete, custos e seguro relativos ao transporte da mercadoria até o porto de 

destino combinado. Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou 

hidroviário interior). (COMEX, 2013) . 

FOB: FREE ON BOARD (named port of shipment) 

LIVRE A BORDO (porto de embarque nomeado) 

O vendedor encerra suas obrigações e responsabilidades quando a mercadoria, 

desembaraçada para a exportação, é entregue, arrumada, a bordo do navio no porto de 

embarque, ambos indicados pelo comprador, na data ou dentro do período acordado . 

Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário interior) . 

(COMEX, 2013) . 

Contas Petróleo, Derivados e Álcool 

De acordo com Lima (2009), a conta petróleo apurava o total formado pela diferença 

entre o valor CIF do petróleo importado e o valor CIF utilizado pelo extinto Departamento 

Nacional de Combustíveis (DNC) para formar o preço de realização e pela diferença cambial 

entre a taxa de câmbio paga pela Petrobras e a taxa de câmbio utilizada pelo DNC para formar 

o preço de realização. Essa conta apurava ainda outras diferenças menores, relacionadas com 

o drawback de produtos exportados e com o ajuste das operações de fornecimento de petróleo 

às refinarias particulares . 

A conta álcool apurava o custo financeiro dos estoques de álcool e a diferença entre o 

valor arrecadado por meio doFrete de Uniformização de Preço do Álcool (FUPA) e o valor 

pago às companhias distribuidoras, a título de ressarcimento de despesas de interiorização . 
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Apurava, ainda, a diferença entre o preço que a Petrobras pagava aos produtores e o preço de 

comercialização do álcool (LIMA,2009). 

Histórico 

Em 1979, em um contexto de duplicação do preço do barril de petróleo e de grande 

desvalorização da moeda nacional, o governo brasileiro estabeleceu uma taxa de câmbio 

específica para o setor do petróleo. Sendo assim, a Petrobras passou a ser responsável por 

converter o valor do petróleo importado em moeda nacional de acordo com a cotação desta 

taxa de câmbio especial e o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) inteirava a diferença com 

relação à cotação do dólar oficial. Assim, com a promulgação do Decreto-lei n° 1.785/80, 

surgiu a Conta Petróleo (COLOMER; TAVARES, 2012, p. 12). 

Com o Decreto, o Banco Central foi autorizado a dar cobertura cambial e a 

contabilizar em uma conta específica as diferenças cambiais que não conseguiam ser cobertas 

pelo CNP por falta de recursos. Em 1984, no ano de criação do Frete de Uniformização de 

Preço (FUP) e do FUPA, a Conta Petróleo foi subdividida em Conta Petróleo, Conta Derivado 

e Conta Álcool, sendo o FUP contabilizado na conta Derivados e o FUPA, na conta Álcool. 

Na conta Petróleo eram alocadas (SA THLER; TOLMASQUIM, 2002): 

i) A diferença entre o custo CIF efetivo do petróleo importado e o custo CJF adotado pelo 

regulador, recebido pela Petrobras na realização da venda de seus produtos; 

ii) Diferenças cambiais relativas à taxa de câmbio fixada pelo Banco Central e à taxa de 

câmbio adotada pelo regulador; 

iii) Diferenças entre o custo de importação do petróleo para as refinarias particulares e o preço 

estabelecido pelo regulador. 

Por conta dos planos de controle inflacionário e recuperação dos preços internacionais, 

as contas passaram a apresentar saldos negativos. Em 1997, com a Lei do Petróleo, foi 

estabelecido que as contas fossem liquidadas durante o período de transição, que tinha como 

prazo máximo dezembro de 2001, e que, portanto, o governo não deveria mais incorrer em 

débitos junto a Petrobras. Devido a um pedido de auditoria por parte do governo nas contas 

apresentadas desde meados de 1998, a extinção das contas sofreu um adiamento, tendo seu 

fim ao término de 2002 (COLOMER; TA V ARES, 2012). 
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A tabela 6 mostra a evolução do modelo político e econômico no País, desde a era 

Vargas até a Lei do Petróleo e, ao final, o processo de transição de 2002 com a extinção da 

conta petróleo, a criação da CIDE15 e a liberalização do mercado, visando à competitividade. 

O objetivo é mostrar as decisões e seus impactos nos preços de combustíveis, seja no 

preço de realização como nos encargos fiscais, ressaltando as regras de mercado que estão 

atualmente em vigor. 

-Tabela 6 Histórico da Política de Preços de Combustíveis no Brasil 
Política de Decisão e Impactos nos preços Composição de preços de derivados 

Governo na objetivos dos combustíveis Preço na refinaria Encargos fiscais 
énoca da medida 

1938- Decreto-Lei no 395- A definição de uma -Realização - Tributos nos 
Modelo de estabeleceu como política nacional de Petrobras: diversos níveis 
Estado utilidade pública o preços pelo CNP federal, estadual e 
Keynesiano abastecimento de ficou comprometida Custo CIF do municipal 

petróleo e derivados; por causa de um similar importado 
e instituiu o Conselho dispositivo da (mais taxas e 
Nacional do Petróleo Constituição Federal de despesas 
(CNP) como agente I 937 que facultava aos portuárias) 
da União, para Estados e Municípios 
controle de toda a majorar ou criar 
cadeia produtiva e tributos incidentes 
toda a infraestrutura sobre operações com 
logística. petróleo e derivados. 

1940 Lei Constitucional no -Controle direto dos -Realização - Imposto Uni co 
4, determinou que preços Petrobras: sobre 
fosse apenas da Combustíveis e 
União a competência -Equalização dos Custo CIF do Lubrificantes 
de tributar a preços dos derivados similar importado (lUCL): tributo 
produção, em todo o território (mais taxas e federal 
distribuição, nacional através de despesas - Imposto sobre 
comercialização, subsídios cruzados portuárias) Vendas e 
consumo e entre os diferentes Consignações 
importação de energéticos (IV C) 
combustíveis -Imposto de 

Importação 
(denominado 
selo) 

1953 Lei n" 2.004- -Garantir - Realização - IUCL ad 
monopólio da União competitividade do Petrobras: valorem: tributo 
para exploração, produto nacional frente federal 
produção, refino e ao importado Custo CIF do 
transporte de petróleo similar importado 
e derivados; e - Criou-se o Fundo (mais taxas e 
criação da Petrobras Geral de Fretes, com o despesas 
como executora desse objetivo de assegurar portuárias) 
monopólio e CNP um preço único ao 
apenas um órgão longo da costa 

15 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Tributo Federal (LIMA, 2009). 
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Política de Decisão e Impactos nos preços Composição de preços de derivados 
Governo na objetivos dos combustíveis Preço na refinaria Encargos fiscais 

época da medida 
fiscalizador da brasileira 
indústria 

- IUCL passou a incidir 
sobre o valor agregado 

1956-1964 De 1956 a 1964, a 
• 

A pmtir de 1964, foram 
composição dos implementadas novas 
preços sofreu poucas reformas no sistema 
alterações. tributário nacional e na 

estrutura de preços dos 
combustíveis 
automotivos. 

1964- Lei n° 4.452, de 5 de As alíquotas do IUCL Custo CIF do - IUCL ad 
Ditadura novembro de 1964, passaram a incidir similar importado valorem: tributo 
militar alterou-se novamente sobre valores tabelados (mais taxas e federal 

a base de cálculo do pelo CNP. A esses despesas -IVC 
IUCL valores, foram portuárias) -Imposto de 

acrescentadas alíneas, Importação 
parcelas adicionais. 

1965 A Constituição - Imposto sobre Custo CIF do -!UCL ad 
Federal de 1946 foi Circulação de similar importado vaiorem: tributo 
alterada pelo Emenda Mercadorias (ICM) (mais taxas e federal 
no 18, de I o de passou a substituir o despesas -ICMS 
dezembro 1965, IVC que incidia em portuárias) (substituindo 
Substituindo o IVC cascata sobre os IVC) 
pelo Imposto sobre derivados de petróleo -Imposto de 
Circulação de produzidos no país. Importação 
Mercadorias (ICM) 

1966 O Decreto-Lei no 61, 
de 21 de novembro 
de 1966, fez com que 
o custo do petróleo 
bruto voltasse a ser a 
base de cálculo do 
IUCL 

1970 Leis Complementares O PIS e PASEP foram Custo CIF do - IUCL ad 
nos 7 e 8 -criação da regulamentados para similar importado vaiorem: tributo 
Contribuição para os incidir de forma (mais taxas e federal 
Programas de múltipla e cumulativa despesas 
Integração Social sobre o portuárias) -ICMS 
(PIS) e a faturamento das 
Contribuição para o empresas. -Imposto de 
Programa de Importação 
Fonnação do 
Patrimônio do -PIS/PASEP 
Servidor Público 
(Pasep) 

1980 Decreto-Lei n' 1.785, Houve uma intensa O preço unitário na 
Início de de 13 de maio de intervenção refinaria era fixado 
intensa 1980, o IUCL deixa ·eovernamentai no periodicamente 
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Política de Decisão e Impactos nos preços Composição de preços de derivados 
Governo na objetivos dos combustíveis Preço na refinaria Encargos fiscais 

época da medida 
intervenção de ter como base o sistema de preços de pelo CNP a partir 
nos preços custo do petróleo, combustíveis na da média do custo 

passando a ter como década de 1980, com CIF em moeda 
base uma alíquota os objetivos de: nacional, por 
específica, cujas unidade de volume, 
alterações eram - Manter os preços do petróleo bruto 
efetuadas pelo CNP. dos combustíveis importado no 

uniformizados em trimestre anterior. 
. 

todo o país; 
- Tornar os produtos 
nacionais competitivos 
e manter as refinarias 
nacionais rentáveis. 

1982 Lei n° 7.453- Adição no preço de -IUCL ad 
Início de determinou nova contribuições sociais: - valorem 
intensa estrutura de preços FINSOCIAL: Fundo de 
intervenção dos derivados a fim Investimento Social -Imposto de 
nos preços de obter mais - Programa de Importação 

recursos para o Integração Social e de 
Estado Formação do - FINSOCIAL : 

Patrimônio do Servidor 0,5% 
Público 

-PIS/PASEP: 
0,6% 

1983-1987 Decisões para dar Instituição dos fretes: Realização na 
Período continuidade à -Frete de refinaria: - IUCL ad 
anterior à Política de Uniformização de valo rem 
nova equalização de preços Preço (FUP) A conta petróleo 
Constituição de derivados em todo apurava o total - FUP sobre preço 
-criação da o território nacional: O FUP, incluído formado pela do diesel, 
conta somente nos preços do diferença entre o gasolina e 
petróleo e da -As alíneas foram óleo diesel, gasolina e valor CIF do lubrificantes 
conta álcool substituídas por duas lubrificantes, tinha petróleo importado 

parcelas de frete; como objetivo cobrir a e o valor CIF -Imposto de 
diferença entre os utilizado pelo Importação 
preços CIF do petróleo extinto 

Houve a inserção de e derivados importados Departamento - FINSOCIAL 
mais duas contas na e seus respectivos Nacional de 
estrutura de preços preços nacionais Combustíveis -PIS/PASEP 
dos estabelecidos pelo (DNC) para formar 
derivados governo. o preço de 
- Conta petróleo e realização e pela 
Conta álcool -Frete de diferença cambial 

Uniformização de entre a taxa de 
Preço do Álcool câmbio paga pela 

A instituição dos (FUPA). Petrobras e a taxa 
Fretes também tinha de câmbio utilizada 
o objetivo de Os valores arrecadados pelo DNC para 
simplificar a pelo FUPA tinham formar o preço de 
estrutura de preços como destino a realização. 
dos combustíveis e o cobertura dos custos de 
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Política de 
Governo na 

época 

1988 
Promulgada 
a nova 
Constituição 
Federal-

Início do 
Estado do 
Bem Estar 
Social, com 
nova carga 
tributária 

1990-
Neoliberal -
Início do 
processo 
gradual de 
desregulame 
ntação e 
liberalização 

Decisão e 
objetivos 

da medida • 

fluxo financeiro entre 
o CNP e a Petrobras. 

Constituição Federal 
de 1988, que 
extinguiu o IUCL e 
instituiu o Imposto 
sobre 
Circulação de 
Mercadorias e 
Serviços (ICMS), em 
substituição ao ICM. 

-Os Estados 
voltaram a ter 
competência para 
tributar as operações 
de comercialização 
de combustíveis. 

Também instituiu o 
Imposto sobre 
Vendas a Varejo de 
Combustíveis 
(IVVC), de 
competência 
municipal e 
incidência não 
excludente em 
relação ao ICMS. 
Emenda 
Constitucional n" 9 -
Estabeleceu que o 
monopólio da União 
na pesquisa, lavra, 
transporte e refino, 
deixaria de ser 
exercido, com 
exclusividade, pela 
Petrobras: 

- Dar à União o 
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Impactos nos preços Composição de preços de derivados 
dos combustíveis Preço na refinaria Encargos fiscais 

transporte e das Essa conta apurava 
despesas associadas ao ainda outras 
etano! para fins diferenças menores, 
energéticos. relacionadas com o 

drawbackde 
Adição de uma parcela produtos 
específica na estrutura exportados e com o 
de preços dos derivados ajuste das 
a fim de obter os operações de 
recursos para fornecimento de 
pagamento de royalties petróleo às 
sobre a produção refinarias 
nacional de petróleo. particulares. 
- O ICMS passou a Preço de 
incidir sobre os Realização apurado - ICMS: tributo 
combustíveis e pelo cálculo das estadual 
lubrificantes e sobre as contas petróleo, 
importações. derivados e álcool - JVVC: tributo 

municipal 
- IV VC vigorou de I" (varejo) vigorou 
de março de 1989 a 31 de 1989 até 1995 
de dezembro de 1995, 
quando a - FUP: sobre 
Emenda Constitucional preço do diesel, 
n" 3, de 17 de março de gasolina e 
1993, estabeleceu que à lubrificantes 
exceção do ICMS, dos 
Impostos de -Imposto de 
Jmpmtação e Importação 
Exportação e das 
contribuições sociais, - Contribuições 
nenhum outro tributo Sociais e de 
poderia, a partir de Previdência 
janeiro de 1996, incidir Social: COFINS/ 
sobre operações PIS/PASEP 
relativas a petróleo e 
derivados. 

Definidas as etapas Os preços da 
necessárias à abertura gasolina, do diesel 
do setor e a ideia da e do álcool 
liberação total dos hidratado passaram 
preços passou a ser um a respeitar somente 
dos um nível máximo 
principais elementos da vigente no pais, 
política governamental. sendo possível, 

portanto, a 
concessão de 
descontos aos 
consumidores 
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Política de Decisão e Impactos nos preços Composição de preços de derivados 
Governo na objetivos dos combustíveis Preço na refinaria Encargos fiscais 

época da medida 
direito de contratar finais. 
empresas estatais e 
privadas qualquer 
atividade da cadeia 
produtiva.de petróleo, 
derivados e gás 
natural. 

- Extinção do CNP e 
criação do DNC 
(Departamento 
Nacional de 
Combustíveis), sendo 
agora controlado pelo 
Ministério de Minas e 
Energia (MME). 

1997- Lei 9.478- A Lei do Petróleo Durante o período 
Promulgada Abertura do capital previu um período de de transição, de 
a Lei do social da Petrobras e transição de três anos 1997 a2001, os 
Petróleo sua flexibilização: onde deveriam ser preços dos 
(abertura do -Aumentar a feitos os reajustes e combustíveis eram 
mercado) produtividade e a revisões dos preços dos definidos por 

competitividade da derivados do petróleo. portarias 
Petrobras. intenninisteriais, 

Desregulamentação em atos conjuntos 
O DNC foi extinto e passava pela dos Ministérios da 
em seu lugar foram eliminação dos Fazenda e Minas e 
instituídos o CNPE subsídios cruzados Energia. 
(Conselho Nacional presentes na estrutura 
de Política de formação do preço 
Energética), dos derivados. 
vinculado à 
Presidência da Assim, houve um 
República, e a ANP processo gradual de 
(Agência Nacional de liberação de preços e de 
Petróleo, Gás Natural retirada dos subsídios, a 
e Biocombustíveis), fim de igualar os preços 
autarquia vinculada nacionais aos do 
aoMME. mercado internacional. 

*Em 2005, a ANP 
teve suas atribuições 
de regulação 
expandidas para os 
biocombustíveis, de 
forma que a sigla 
passou a significar: 
Agência Nacional de 
Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis. 

2002- Lei no 10.336, de 19 Um preço de realização Preço de - Imposto sobre 
Início da de dezembro de 2001, inicial foi definido para Realização na Importações: 
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Política de Decisão e Impactos nos preços Composição de preços de derivados 
Governo na objetivos dos combustíveis Preço na refinaria Encargos fiscais 

época da medida 
liberalização regulamentou a cada derivado, refinaria para os tributo federal; 
de preço de Contribuição de refletindo o custo derivados de 
combustível Intervenção no operacional da empresa petróleo conforme -ICMS; tributo 

Domínio Econômico e uma margem de alinhamento com estadual; 
(CIDE), cujo produto lucro. preços das 
da arrecadação deve commodities no -Contribuições 
ser destinada, na Uma vez estabelecidos mercado Sociais 
fonna da lei os preços de realização, internacional (COFINS 
orçamentária, ao: os preços dos derivados /PIS/PASEP) 
- pagamento de passaram a variar 
subsídios a preços ou mensalmente em -Contribuição de 
transporte de álcool função dos preços no Intervenção no 
combustível, de gás mercado internacional. Domínio 
natural e seus Econômico 
derivados e de Foram extintas as das (CJDE). 
derivados de contas petróleo, 
petróleo; derivados e álcool. 

- financiamento de 
projetos ambientais 
relacionados com a 
indústria do petróleo 
e do gás; e 
- financiamento de 
programas de 
infraestrutura de 
transportes. 

Fonte: Adaptado de Colomer e Tavares (2012) e Lima (2009). 

6.3.2 Liberação dos Preços de Combustíveis no Mercado Brasileiro- Lei do Petróleo 

De acordo com a ANP, até meados da década de 1990 a interferência do Estado na 

distribuição e revenda de combustíveis automotivos contemplava o controle de preços, 

margens de comercialização e fretes e a partir dos anos 1990, iniciou-se um processo de 

liberalização dos preços dos derivados em toda a cadeia produtiva, além de gradual redução 

dos subsídios governamentais (ANP, 2013). 

Em 1997, com a criação da Lei do Petróleo (Lei n° 9.47811997), a liberalização de 

preços no mercado de combustíveis automotivos do país foi mais efetiva, tendo sido 

concluída em 31 de dezembro de 2001 (BRASIL, 1997). A partir desta data, os reajustes nos 

preços dos combustíveis ficaram a cargo de cada agente econômico, que estabelecem seus 

preços de venda e margens de comercialização em cenário de livre concorrência. "Logo, 

nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de 
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preços ou quantidades para comercialização de combustíveis automotivos" (BRASIL, 

1997, grifo nosso), 

Conforme descrito no site da ANP, a Lei do Petróleo também foi a responsável pela 

criação da agência, conferindo à ANP a competência para implementar a política energética 

nacional no que se refere a petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na garantia do 

suprimento de derivados de petróleo, de gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, 

em todo o território nacional, e na proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, 

qualidade e oferta desses produtos (ANP, 2013), 

Dado que a Agência não controla preços ou quantidades de quaisquer produtos, essas 

atribuições legais devem ser exercidas por meio da proteção do processo competitivo nos 

mercados, uma vez que a Lei do Petróleo estabelece, também, a promoção da livre 

concorrência entre os princípios e objetivos da política energética nacional (AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2013). 

A Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997 (BRASIL, 1997), também conhecida como 

nova lei do petróleo, revogou a lei no 2004 de 1953 e foi sancionada pelo Presidente Fernando 

Henrique Cardoso. A lei n° 9.478 (BRASIL, 1997) reafirma o monopólio estatal do petróleo 

da União nas atividades relacionadas à exploração, produção, refino e transporte do petróleo 

no Brasil, mas também passa a permitir que, além da Petrobras, outras empresas constituídas 

sob as leis brasileiras e com sede no Brasil passem a atuar em todos os elos da cadeia do 

petróleo, ou seja, do poço ao posto (em inglês, .from well to wheel), em regime de concessão 

ou mediante autorização do poder concedente - a União. Até o advento desta lei, outras 

empresas só podiam atuar no downstream isto é, apenas na venda dos derivados do petróleo. 

A Petrobras perdeu, assim, o monopólio da exploração e do refino de petróleo no Brasil. 

A Lei no 9.478, no que diz respeito ao período de transição promove uma alteração no 

artigo 69, cancelando o poder dos Ministros de Estado da Fazenda e de minas e Energia de 

deliberar sobre os reajustes e revisões dos preços de derivados a partir de 31 de dezembro de 

2001, conforme (BRASIL, 1997): 

Art. 69. Durante o período de transição, que se estenderá, no máximo, até o dia 31 
de dezembro de 2001, os reajustes e revisões de preços dos derivados básicos de 
petróleo e gás natural, praticados pelas unidades produtoras ou de processamento, 
serão efetuados segundo diretrizes e parâmetros específicos estabelecidos, em ato 
conjunto, pelos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia (BRASIL, 
1997, p. 16925). 
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A Lei n° 9.478 fala ainda dos princípios e objetivos da Política Energética Nacional, 

onde: "Art. lo As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia 

visarão aos seguintes objetivos: [ ... ] IX -promover a livre concorrência" (BRASIL, 1997, p. 

16925). 

6.3.3 Lei da Livre Concorrência 

As pesquisas bibliográficas, documental e de campo que o trabalho aborda, têm como 

objetivo analisar o processo decisório da Petrobras em relação ao aumento dos preços dos 

combustíveis e compará-lo com a Lei da Livre Concorrência, a fim de verificar se a política 

de preços da Petrobras está de acordo com as diretrizes da Lei N° 12.529, sancionada pela 

Presidenta da República em 30 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011). 

De acordo com o Art. I 0 da Lei da Livre Concorrência (Lei N° 12.529), a Lei tem 

como finalidade estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe 

sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos 

ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico (BRASIL, 

2011). 

O artigo 36 da Lei N° 12.529 (ANEXO A) retrata como infração da ordem econômica, 

independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto 

ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados (BRASIL 2011): 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa; 
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 
III - aumentar arbitrariamente os lucros; 
IV- exercer de forma abusiva posição dominante[ ... ] 
f ..• J XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do 
preço de custo (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

O item XV do art.36 deixa claro que "vender mercadoria ou prestar serviços 

injustificadamente abaixo do preço de custo" é considerado como infração da ordem 

econômica, estando os responsáveis (pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado) sujeitos às penas previstas na Lei (BRASIL, 2011 ). 

Ao avaliar os resultados da área de Abastecimento da Petrobras, percebe-se que a C ia. 

vem, desde Jan/2011 até os dias de hoje, importando derivados a preços mais altos e 
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revendendo a preços mais baixos no mercado doméstico, ou seJa, vende os derivados no 

mercado interno abaixo do seu preço de custo. 

6.3.4 O Papel da ANP na Defesa da Concorrência e sua Atuação na Repressão de 

Condutas Anticompetitivas no Mercado de Combustíveis Líquidos 

A ANP atua de forma preventiva através do monitoramento de novas estruturas que 

possam afetar o processo concorrencial e repressiva à medida que adota ações de 

monitoramento e atuação junto a outros agentes do estado (ANP, 2013). 

No que se refere à Lei de Defesa da Concorrência, sua aplicação no âmbito da 

Administração Pública Federal é competência do chamado Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC"), formado pelo CADE, SOE e SEAE. 

A defesa da concorrência no âmbito dos setores regulados pela ANP é de competência 

do CADE e, cabe à ANP a responsabilidade de comunicar ao CADE e à SOE qualquer fato 

que possa configurar alguma infração contra a ordem econômica. Da mesma forma, cabe a 

SOE instaurar processo administrativo contra empresas que tenham indícios para eventual 

condenação e ao CADE notificar a ANP sobre suas decisões de aplicar sanções por infração 

da ordem econômica cometida por empresas ou pessoas físicas no exercício das atividades 

relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis (ANP, 2013). 

No ano de 2000, a ANP criou a Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC), 

com as seguintes atribuições: 

i) relacionamento com os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; 

- Troca de informações e elaboração de estudos acerca dos mercados de combustíveis 

denunciados ou sob investigação com a finalidade de atender solicitações da SEAE e CADE, 

16 Compõem o SBDC (i) a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) -
responsável por emitir pareceres econômicos em atos de concentração, investigar condutas para oferecer 
representação à SDE, bem corno elaborar facultativamente pareceres em investigações sobre condutas 
anticoncorrenciais; (ii) a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) - responsável por 
instruir processos administrativos relatiVos a condutas anticompetitivas e atos de concentração econômica 
(fusões, aquisições, etc.), bem como enviar seus pareceres, de forma não vinculativa ao CADE; e (iii) Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia vinculada ao ministério da Justiça, responsável pela 
decisão final, na esfera administrativa, dos processos instruídos pela SDE ou SEAE. Logo, é ao CADE que 
compete, após receber os pareceres não vinculativos da SOE e da SEAE, julgar as condutas anticoncorrenciais e 
os atos de concentração econômica (ANP ~ 201 0). 
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para identificar indícios da ocorrência de práticas anticoncorrenciais por parte dos agentes 

econômicos a partir da análise do comportamento dos preços e da estrutura de mercado. 

- Troca de informações e elaboração de pareceres sobre atos de concentração entre 

empresas dos mercados regulados (ANP, 201 0). 

ii) Interação com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo e órgãos do 

Ministério Público e de defesa do consumidor; 

- Estudos sobre os mercados de combustíveis denunciados ou investigados, com o 

objetivo de identificar indícios da ocorrência de práticas anticoncorrenciais. 

As conclusões dos estudos identificam, do ponto de vista estritamente econômico, a 

existência ou não de indícios de infrações contra a ordem econômica. Quando verificados 

indícios de infração contra a ordem econômica, os estudos são também enviados ao CADE, 

para a adoção das medidas cabíveis, conforme prevê o art. I O da Lei do Petróleo. 

- Envio de informações sobre os mercados de combustíveis para atendimento de 

demandas específicas, tais como: informações de preços, análise do comportamento dos 

preços de combustíveis, atribuições legais referentes à defesa da concorrência, histórico de 

liberalização de preços (ANP, 2010). 

iii) Interação com agentes regulados e seus representantes (associações e sindicatos) e 

com o público em geral; 

-Envio de informações/análise acerca do comportamento dos preços dos combustíveis 

-Análise de práticas anti competitivas 

- CRC (Centro de Relações com o Consumidor) (ANP, 2010). 

i v) Interação com outras áreas da ANP 

- elaboração de Notas Técnicas 

- envio de informações para o Anuário Estatístico da ANP referentes a preços médios 

de produção e de revenda por UF, região e país (ANP, 20 I 0). 
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6.4 RESULTADOS DA ÁREA DE NEGÓCIOS DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS 

Respostas de Funcionários da Petrobras: (FPxx) 

Neste tópico, o autor busca a percepção dos entrevistados em relação aos resultados da 

área de Negócios de Abastecimento da Petrobras a fim de visualizar se esta área tem seu foco 

principal na rentabilidade, ou se existem outros fatores que dividem as expectativas: 

[ ... ] a Petrobras é duramente prejudicada pela premissa de ter que atender 
plenamente o mercado brasileiro com um preço fixado pelo governo, pois quando a 
oferta (produção) de derivados é menor do que a demanda do mercado (crescente), a 
Petrobras precisa importar derivados e vendê-lo por um preço menor, representando 
um prejuízo para a empresa[ ... ] (FPOl) [ ... ] O processo decisório está focado na 
gestão do caixa de curto e curtíssimo prazo. O caixa é alimentado pela venda de 
combustíveis, mas libera valores vultosos para investimentos, além do custeio das 
operações. Esses investimentos podem ser atrativos em Upstream, mas certamente 
são destrutivos de valor no caso do Dowstream (maior custo de investimento do 
Planeta Terra, em toda a História do Petróleo). Como o Upstream, com o advento do 
Pré-Sal, está anunciado como um negócio de baixo ou zero risco (de encontrar óleo 
e gás), garantirá também baixo retorno (lógica do risco/retorno), o que pode ser uma 
dificuldade, a médio e longo prazos, para garantir aos gestores os recursos 
necessários para seguir com o desenvolvimento tecnológico (FP04). 

A visão dos entrevistados é a de que a Petrobras deveria focar na rentabilidade, a fim 

de sustentar seu vultoso plano de investimentos, mas percebem que a empresa está tendo 

prejuízos, pelo menos no curto prazo, quando importa derivados por valor superior ao vendido 

no mercado interno: 

O grande volume de investimentos que a Petrobras se propõe a fazer, para dobrar de 
tamanho nos próximos anos, leva à busca de recursos para alavancar estes projetos, 
sendo o principal deles o caixa da empresa. Neste sentido, o desalinhamento com os 
preços internacionais provoca urna redução nesta disponibilidade de recursos, 
fazendo com que a empresa busque recursos no mercado para dar continuidade ao 
seu programa de investimentos, o que acarreta um maior endividamento, reduzindo 
a sua capacidade de financiabilidade [ ... ] (FP05) [ ... ] A Petrobras como empresa de 
mercado deve atuar de forma a maximizar seu resultado. Ao subsidiar estes 
produtos, incorre em prejuízo para a empresa [ ... ] (FP07) [ ... ] Na pura visão 
empresarial, é claro que a empresa não está obtendo resultados mais expressivos, o 
que é esperado por uma empresa do porte da Petrobras, principalmente pelo mercado 
cativo que ela possui. Mas não se pode esquecer de que o acionista majoritário é o 
Governo Federal, que influencia e, de certa forma, impede o alinhamento dos preços 
dos combustíveis ao praticados internacionalmente, o que acaba impedindo a 
empresa de obter melhores resultados [ ... ] (FP05) [ ... ] Os resultados da empresa têm 
se mostrado piores a cada trimestre e os três pontos levantados são argumentos 
legais para que a intervenção do governo nos preços seja combatida [ ... ] (FP02) [ ... ] 
A interferência política acaba sendo ruim por estender excessivamente o prazo de 
amortecimento dos eventuais desvios do mercado internacional ao ponto de 
provocar prejuízo para a empresa (FP03). 
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Na visão de um dos entrevistados, a venda de combustíveis é uma frente estratégica da 

Petrobras, que está sendo ampliada para outras regiões do país e que representa uma fonte de 

lucro a médio I longo prazo: 

A Petrobras _decidiu, há muitos anos, avançar o ponto de venda de combustíveis 
básicos, absorvendo, com lucro, os custos logísticos para levar produtos do Sudeste 
para o Nordeste, garantindo seu market-share na venda de combustíveis no Nordeste 
do País, onde não possui, mas possuirá, refinarias nem tancagern [ ... ] (FP04) [ ... ]No 
caso da produção de combustíveis, a rotação típica de estoques de produtos 
acabados das refinarias é de alguns dias, em alguns casos, horas. O ciclo operacional 
do negócio é semelhante ao do negócio de supermercados, isto é, a Petrobras vende 
combustíveis à vista (ou praticamente à vista) e paga seus fornecedores em prazo 
superior a 30 dias, o que garante uma excelente condição de produzir resultados 
positivos. Se considerarmos que o acionista controlador/majoritário é o Governo e 
que ele sempre pode aportar I aumentar a sua participação societária, podemos 
concluir que~ teoricamente, mantidas essas condições, tal negócio não apresenta 
risco de quebrar (FP04). 

Respostas do Público Externo: (PExx) 

Assim como as análises das respostas dos participantes externos em relação à política 

de preços adotada, há uma sensibilização por parte da maioria dos respondentes em relação ao 

fluxo de caixa negativo da área de Abastecimento da Cia., que importa produtos mais caros do 

que os revende no mercado interno. 

O PD garante a razoabilidade economica, desde que a empresa possa tomar as 
decisões relativas à sustentabilidade dos preços e controle de seu endividamento 
com mínima interferência governamental, que não é o que acontece hoje. [ ... ] Não 
acho que a empresa deva assumir dívidas para apoiar uma política econômica 
deficiente [ ... ] (PEOI) [ ... ] Não acho que a Petrobras deve continuar importando 
gasolina e diesel mais caros e vender mais barato no mercado interno. Claramente a 
empresa está acabando com seu valor de mercado e prejudicando grande parte de 
seus stakeholders - com exceção do governo, que se beneficia com essa situação 
[ ... ] (PE03) ( ... ] O subsídio deve ocorrer como medida de controle da economia, mas 
também deve-se levar em conta a saúde da empresa antes da tomada de decisão [ ... ] 
(PE05) [ ... ] Entendo que o governo atuou desta maneira em um passado recente, 
onde, com o objetivo de controlar a inflação, a Petrobras e o preço dos combustíveis 
foram controlados pelo governo para que puxasse a inflação para baixo. Desta 
maneira, fazendo a Petrobras operar no vermelho durante muito tempo, 
enfraquecendo a estrutura financeira da empresa (PE07). 

Para um dos respondentes, a Petrobras não estaria vendendo combustível abaixo do 

preço de custo e para o outro, acredita que a interferência política é benéfica para a Cia., 

citando ainda que a empresa não tem o objetivo de dar lucro e sim ser um instrumento político 

do governo: 
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Sim, e deve ter interferência política mesmo. Volto a dizer que a Petrobras não tem 
o objetivo de dar lucro, ela tem sim o objetivo de ser um instrumento de implantação 
de política econômica pelo governo. Se é bom ou ruim para a empresa, é relativo. O 
proprietário da empresa é o governo, se é bom pra ele, logo deve ser bom para a 
empresa também. O que o governo deve se preocupar é em não tornar a empresa 
financeiramente inviável, o que causaria a sua falência e consequente perda, pelo 
governo, de um impottante instrumento de influência de mercado [ .. . ) (PE07) [ ... ] a 
Petrobras não está vendendo combustível abaixo do preço de custo, caso isso fosse 
verdade o lucro dela não seria de R$ 17 bilhões no acumulado do ano. Vale a pena 
ressaltar que em momentos passados quando o real era forte perante o dólar e a BR 
possuía vantagem cambial comprando petróleo no exterior, o preço do combustível 
também era fixado sem sofrer a volatilidade do mercado proporcionando lucros 
acima da média para a empresa (PE08). 

6.5 ARMADILHAS ESCONDIDAS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

Das notícias sobre o aumento de preços e as consequências para o mercado acionário e 

para a empresa: 

No dia 25 de junho de 2012 a Petrobras anunciou, após o fechamento do mercado de 

ações, reajuste nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias, de 7,83% e 3,94%, 

respectivamente. O aumento, no entanto, não traria impacto sobre o preço nas bombas porque 

a equipe econômica reduziu a zero a alíquota da CJDE - Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico incidente na comercialização dos dois combustíveis (PETROBRAS, 

2012). 

A Petrobras divulgou em seu site que o Ministério da Fazenda anunciou a redução do 

imposto para evitar que o aumento chegasse aos consumidores e afetasse a inflação, mas não 

infonnou o impacto que esta desoneração causaria sobre os cofres públicos. O comunicado 

esclarecia que os preços, com impostos, cobrados das distribuidoras e pagos pelos 

consumidores não teriam aumento (PETROBRAS, 201 2). 

Para Petrobras (2013c), esse reajuste foi definido levando em consideração a politica 

de preços da companhia, que busca alinhar o preço dos derivados de petróleo aos valores· 

praticados no mercado internacional, em uma perspectiva de médio e longo prazo. O aumento 

foi considerado frustrante e tardio pelos analistas do mercado de ações, uma vez que não 

compensou integralmente a defasagem de preços, e a Bolsa de Valores de São Paulo, 

influenciada pelas ações da Petrobras, fechou o pregão em fo1te queda, a maior desde 

novembro de 2008. O reajuste do preço dos combustíveis acabou saindo equiva lente a quase 
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metade do que o mercado acionário estava especulando, uma vez que os preços estavam, em 

média, defasados em 15% frente aos praticados no mercado externo (BLOOMBERG, 20 12). 

Além disso, nessa mesma data, a presidente da empresa, Maria das Graças Foster, 

detalhou o novo Plano de Negócios da companhia e revisou a meta de produção. A 

companhia defendeu no Plano de Negócios um reajuste de 15% nos combustíveis de forma a 

poder reforçar seu caixa e financiar um aumento de 5,2% em seus investimentos quinquenais, 

previstos atualmente em US$ 236,5 bilhões até 2016. Segundo Graça Foster, "o controlador 

aprovou o plano e o primeiro item é a paridade de preço". Ela informou, ainda, que "é 

fundamental que permanentemente estejamos discutindo no Conselho de Administração a 

nossa capacidade de investimento frente à pressão de caixa da companhia" (PETROBRAS, 

c2014). 

De acordo com reportagem da Bloomberg (2012), o governo, que usa os investimentos 

crescentes da Petrobras para estimular a economia do país, abriu mão integralmente da 

arrecadação de R$ 420 milhões mensais em Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE), conforme estimativas do mercado de ações, de forma a conceder o maior 

reajuste possível sem repasse de preços aos consumidores. De qualquer forma, o reajuste 

autorizado pelo governo federal incrementa a geração de caixa da empresa e confinna a 

coalizão existente entre a empresa e seu maior acionista. 

No dia 13 de julho de 2012 a Petrobras divulgou em seu site (2012) novo reajuste de 

6% no preço de venda do diesel nas refinarias, a vigorar a partir de 16 de julho de 2012. O 

aumento surpreendeu positivamente o mercado acionário- foram dois aumentos consecutivos 

num curto espaço de tempo (BLOOMBERG, 2012). A diferença de preços do diesel em 

relação ao mercado externo, que já foi superior a 23% nos últimos 12 meses, ficou em torno 

de 15% após este reajuste. Em termos de receita para a companhia, o diesel é o mais 

representativo (27% em média) e, em função disso, o impacto positivo desse aumento é maior 

neste momento para fins de geração de caixa, quando comparado aos reajustes anteriores que 

priorizaram a gasolina. O reajuste de 6% não sofre incidência da CIDE, o que para o 

consumidor final significará uma alta de apenas 4% (PETROBRAS, 2012). A justificativa da 

empresa continuava sendo a busca pela paridade dos preços com os praticados no mercado 

internacional, mas isto não era consenso entre os analistas do mercado de ações, que 

chegaram a estimar que a diferença de preços na gasolina continuava acima de 11% e, para o 

diesel, em mais de I 0% (BLOOMBERG, 20 12). 

Conforme informações de Ladeira (2012), o anúncio do reajuste do diesel não era 

esperado pelo mercado de ações e as ações encerraram o dia com valorização de 5,63%, o que 
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contribuiu para a alta do lbovespa, que encerrou a sessão com ganhos de 1 ,70%. Apesar dos 

preços ainda defasados, de acordo com Ladeira (20 12), que entrevistou alguns analistas da 

corretora XP Investimentos, o momento era ideal para se fazer os ajustes, uma vez que a 

inflação estava sob controle e a companhia possuía uma forte necessidade de geração de 

caixa, conforme mostrou em seu Plano de Negócios 2012-2016. 

A figura 12 mostra a volatilidade do preço da ação preferencial da Petrobras (PETR4): 

Fonte: Bloombergentre 01/06/20 12 e 19/07/2012 (BLOOMBERG, 2012) 

Ao ana li sarmos as duas notícias, sobre os reajustes de preços dos combustíveis 

divulgadas pela Petrobras em um curto espaço de tempo, é possível observar reações 

completamente contrárias por parte do mercado de ações, uma vez que no primeiro momento 

as ações desabaram mais de 8%, enquanto que no segundo anúncio as ações tiveram 

valorização acima de 5%. 

No primeiro momento identifica-se uma ancoragem por parte do mercado acionário, 

que havia precificado um reajuste de 20% para a gasolina e ao ver que essa sua expectativa 

não se confirmou, penalizou fortemente a empresa (BLOOMBERG, 2012). 
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Neste caso o mercado acionário conferiu peso desproporcional às primeiras 

informações que recebeu. Impressões, estimativas ou dados iniciais vinculam pensamentos e 

avaliações subsequentes. 

Na armadilha da vinculação é comum a utilização de acontecimentos ou tendências 

passadas para projetar ações futuras. Em situações caracterizadas por mudanças rápidas no 

mercado, as vinculações históricas podem conduzir a previsões imprecisas e a escolhas 

equivocadas. 

As armadilhas da estimativa e da previsão também foram observadas, pois os analistas 

do mercado de ações têm dificuldade para fazer estimativas sobre acontecimentos incertos e 

de longo prazo, que deturpam sua capacidade de avaliar probabilidades. Baseados em 

projeções que carregam vieses e incertezas, e não percebendo as armadilhas de suas decisões 

de investimento, precificaram um aumento bem acima do que seria coerente para a tomada de 

decisão no Conselho de Administração da Petrobras. 

De acordo com Ladeira (20 12), o segundo reajuste pegou o mercado de surpresa, já 

que este não precificava outro aumento no curto prazo para o preço do diesel. 

De acordo com Fernando Ladeira, repórter da empresa Agência Estado, os analistas da 

corretora XP Investimentos elogiaram o fator surpresa para o aumento do preço do diesel e 

avaliaram que o reajuste veio num momento necessário para a Petrobras, já que ela é a 

detentora dos maiores custos no segmento de abastecimento (LADEIRA, 2012). 

A armadilha da estimativa e da vinculação atrelou as projeções dos analistas do 

mercado de ações ao último reajuste anunciado, insatisfatório, só que desta vez provocou uma 

alta nas ações da C ia. 
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7CONCLUSÃO 

Este capítulo retrata as conclusões gerais provenientes desta dissertação, ao tempo em 

que procura responder à pergunta problema desta pesquisa, formulada em função da 

suposição do autor no início do trabalho. 

Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo principal analisar se o processo 

decisório responsável pela aprovação do aumento dos preços dos combustíveis na Petrobras 

está baseado no Modelo Clássico Racionalista. 

Para alcançar o objetivo principal do trabalho, o autor definiu objetivos intermediários, 

que foram analisados à luz de teorias, materiais bibliográficos e documentos da empresa. 

Após esta análise, o autor faz uma triangulação de métodos, realizando uma pesquisa de 

campo e entrevistando funcionários da empresa e stakeholders externos em busca da 

percepção destes em relação ao modelo de processo decisório da Petrobras. 

Os objetivos intermediários do projeto foram: a) avaliar se as decisões sobre o 

aumento de preços estão sendo tomadas pela diretoria executiva da Petrobras, que é a área 

responsável pela aprovação destes; b) identificar se existem fatores e/ou influências externas 

que possam afetar o processo decisório para o aumento dos preços dos combustíveis no país; 

c) Analisar a variação dos preços dos combustíveis e a política de preços adotada pela 

Petrobras; d) avaliar os resultados da área de negócios de Abastecimento da Petrobras e; e) 

analisar se existem armadilhas escondidas no processo de tomada de decisão que possam 

influenciar as percepções do mercado acionário. 

O primeiro objetivo foi alcançado à medida que o autor comprova através de 

documentos da empresa que a Diretoria Executiva da Petrobras é a responsável pela 

aprovação da política de preços da C ia. A Petrobras demonstra preocupação com a situação de 

perda de caixa devido à diferença de preços dos combustíveis entre os mercados nacional e 

internacional e aprova uma nova metodologia para reajuste dos combustíveis. Alguns 

documentos e as respostas das entrevistas demonstram que o governo e o conselho de 

administração possuem papel relevante nesta decisão, chegando a discutir e a solicitar 

informações adicionais para melhor entendimento do novo modelo de precificação, mas a 

tomada de decisão fica à cargo da Diretoria Executiva da empresa. 

O segundo objetivo também foi alcançado e o autor identificou uma série de fatores 

que influenciam direta ou indiretamente o processo decisório para aumento dos preços dos 

combustíveis. Dentre os fatores de influência estão: saúde financeira da empresa, situação 
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econômica do país, impostos, margem de lucro, mercado, pressão dos acionistas, metas 

econômicas, endividamento, opinião pública, riscos, inflação, entre outros. De todos os 

fatores, o mais citado nas entrevistas foi a inflação, onde, de acordo com a maioria dos 

respondentes, o governo utiliza a empresa como mais um de seus mecanismos para controle 

da inflação. Nas entrevistas em relação a este aspecto, houve unanimidade nas respostas, 

afirmando haver influência política no processo decisório da Cia. 

De acordo com Lindblom (1980): 

A análise técnica pura possui falhas e no processo decisório político, a interação, 
que tem corno exemplos mais comuns a votação, negociação, embate e coalizões, 
teriam plenas condições de substituir essa análise técnica pura e com frequência 
atingir soluções que essa análise não alcançaria (LINDBLOM, 1980). 

De acordo com Weber (1966), a burocracia ideal deve patiir de sete princípios 

fundamentais: 

1) Formalização: definir por escrito as atividades da organização; 
2) Divisão do trabalho: cada participante tem um cargo; 
3) Hierarquia: cada cargo mantém uma relação hierárquica com os demais; 
4) Impessoalidade: cargo e pessoa são duas coisas diferentes; 
5) Competência Técnica: a escolha da pessoa que ocupará um cargo deve obedecer 
requisitos técnicos e capacidade para tal tarefa; 
6) Separação entre propriedade e administração: os meios de produção não devem 
ser encarados como propriedades dos administradores ou donos da empresa; 
7) Profissionalização do funcionário: o funcionário deve compreender as demais 
proposições. (WEBER, 1966) 

Ao analisar a estrutura da empresa, suas características, modelo de governança e o 

processo decisório, podemos concluir que a área de Abastecimento da Petrobras segue muitos 

dos princípios da burocracia e se baseia em leis racionais, à exceção da questão técnica da 

empresa, que acaba influenciada pela questão política. Se avaliarmos a teoria de Lindblom 

(1980) à luz da realidade da Petrobras, concluímos que o processo decisório político se 

sobressai sobre o modelo racional de tomada de decisão, uma vez que as interações, 

exemplificadas pela negociação, embate e coalizões fazem com que a empresa alcance 

objetivos que o processo estritamente racional não permitiria. Além destes fatores, os 

resultados negativos da área de Abastecimento, pelo menos no curto prazo, não estão 

alcançando a maximização de resultados. 

Conclui-se que há a presença do viés político na tomada de decisão, uma vez que o 

acionista majoritário é a União e grande parte dos integrantes do Conselho de Administração 

da Cia. são representantes de empresas públicas ou fazem parte do governo. 
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Seguindo com os fatores de interferência no processo decisório, o autor não pode 

deixar de citar os stakeholders envolvidos neste processo, como os acionistas, clientes, força 

de trabalho (funcionários e contratados), mantenedores, fomecedores, credores, sociedade, 

comunidades do entorno das Unidades de Operação e o governo. O governo foi o mais citado 

pelos entrevistados, mostrando a força do acionista majoritário no processo de tomada de 

decisão da Petrobras. 

O terceiro objetivo, que neste estudo busca analisar a variação dos preços dos 

combustíveis e a política de preços adotada pela empresa também foi atendido pelo autor. 

Para realizar esta análise, o autor precisou entender o histórico da política de preços ao longo 

dos anos, assim como a política de governo neste período, leis, impostos e encargos fiscais 

envolvidos. 

O autor concluiu que a política de preços da Petrobras não mudou ao longo dos anos e 

continua sendo uma política de médio e longo prazo, que busca a convergência dos preços 

domésticos com os preços internacionais. A defasagem de preços frente ao mercado 

internacional, principalmente no período de 2011 até os dias de hoje foi agravada pela alta do 

Brent e a desvalorização do câmbio, ou seja, fatores que estão fora do raio de ação da 

empresa. No período de 2009 a 20 I O, a situação estava invertida e a empresa obteve ganhos 

na relação de importação de derivados para venda no mercado interno. 

Conforme descrito no Relatório de Sustentabilidade da empresa (PETROBRAS, 2012) 

e na apresentação de seu Plano de Negócios 2013-2017 (PETROBRAS, c2014), a Petrobras 

está acompanhando de perto a atual defasagem dos preços dos combustíveis. Baseado nesta 

análise, a diretoria executiva da empresa divulgou fato relevante em dez/20 13 aprovando uma 

nova metodologia de precificação a ser praticada pela companhia, através da qual se tenha 

maior previsibilidade do alinhamento dos preços domésticos do diesel e da gasolina aos 

preços internacionais. 

Ao divulgar o fato relevante para a imprensa, conclui-se que a Petrobras não está 

apenas focada no governo, que é seu acionista majoritário, mas sim em todos os seus 

stakeholders, que são bastante influenciados com notícias como esta que podem representar 

diferentes rumos para o futuro da organização. 

O quarto objetivo intermediário deste trabalho foi alcançado após uma análise em 

relação aos resultados da área de Abastecimento da Petrobras. 

No terceiro trimestre de 2013, a Petrobras alcançou lucro líquido de R$ 3,4 Bilhões e 

no período acumulado de janeiro a setembro de 2013 atingiu R$ 17,3 Bilhões. A área de E&P 

I 
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foi a principal responsável pelo lucro da empresa, enquanto a área de Abastecimento 

apresentou resultado negativo de R$ 5,5 Bilhões no 3T-2013. 

Quando o autor compara o material coletado nas pesquisas com as teorias de processo 

decisório e respostas das entrevistas, chega à conclusão que a área de Abastecimento, pelo 

menos no curto prazo, não está alcançando rentabilidade da empresa. 

Não obter os lucros desejados, não quer dizer que a empresa não esteja preocupada 

com eles. A atitude da diretoria da Petrobras em divulgar os resultados negativos da área de 

Negócios de Abastecimento e aprovar uma nova metodologia para o reajuste dos preços dos 

combustíveis demonstra a preocupação da empresa em conseguir os recursos necessários para 

cumprir os investimentos propostos em seu Plano de Negócios. 

O quinto objetivo intermediário foi alcançado pelo autor através de uma pesquisa de 

campo, onde coletou dados no período de 01/06/12 a 19/07/12 referente a variações no preço 

das ações preferenciais da Petrobras em função de reajustes nos preços da gasolina e diesel. 

Neste período aconteceram dois reajustes de preços, acarretando reações 

completamente distintas por parte do mercado de ações. Os reajustes da gasolina e do diesel 

autorizados pelo governo federal incrementam a geração de caixa da empresa e confirmam a 

coalizão existente entre a empresa e seu maior acionista. 

Quando o autor comparou as teorias de processo decisório com as reações do mercado, 

concluiu que existem vieses e heurísticas que podem levar o decisor ou os stakeholders a 

diferentes interpretações, ao que receberam o nome de armadilhas escondidas no processo 

decisório. 

Para que o decisor não seja influenciado por estas armadilhas, deve estudar e conhecer 

a forma de atuação das mesmas, a fim de conseguir deliberar sem qualquer viés de 

interpretação. 

Após alcançar todos os objetivos intermediários do trabalho, o autor concluiu que a 

suposição inicial, que afinnava que processo decisório responsável pela aprovação do 

aumento dos preços dos combustíveis na Petrobras se baseava no Modelo Clássico 

Racionalista é falsa. 

Como conclusão do trabalho, pode-se afirmar que o modelo de processo decisório da 

Petrobras se aproxima muito mais do modelo da racionalidade limitada ou do modelo político, 

com enfoque no comportamento humano, v1eses, stakeholders, processos e na 

competitividade do que do modelo clássico racionalista. 

Para alguns autores, como Simon (1988), Ansoff (1990), Browne (1992), Bazerman 

(2006), Hammond, Keeney e Raiffa (2006) e March (2009), a Petrobras estaria enquadrada 
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em um modelo de racionalidade limitada, uma vez que possui características de um modelo 

descritivo. Consideram o modelo do homem administrativo, aceito pela abordagem 

comportamental, em substituição ao homem econômico proposto pelo modelo clássico 

racionalista. Em função de falta de tempo ou conhecimento de todas as informações, decisões 

ótimas cedem lugar a decisões satisfatórias que atendam aos requisitos mínimos para solução 

dos problemas. Traçando um paralelo entre a Petrobras e as características do modelo de 

racionalidade limitada proposta pelos autores, percebe-se que as decisões na Petrobras são 

tomadas em função do que realmente está acontecendo na empresa e não o que deveria 

acontecer na teoria proposta pelo modelo prescritivo ou modelo clássico racionalista. 

A maioria destes autores considera o modelo político como parte integrante do modelo 

descritivo. 

Autores como Eisenhardt e Zbaracki (1992), Zanela (1999), Lindblom (1980), 

Mintzberg (1985), Daft (2005), Morgan (2006) e Marinho (20 11) enquadrariam a Petrobras 

em um modelo de processo decisório político, uma vez que entendem que a organização faz 

parte da complexidade da sociedade moderna, vivendo em um mundo competitivo e 

globalizado, com foco nos processos e seus stakeholders. Para estes autores, o modelo 

político de tomada de decisão representa um terceiro modelo, além dos modelos racional e 

descritivo . 

De acordo com estes autores, o modelo político é útil para tomada de decisões não 

programadas, quando as condições são incertas e a infonnação é limitada. Afirmam que a 

política e o jogo político podem ser essenciais na vida organizacional, onde o conflito e 

balanceamento do poder dominam a cena. 

Traçando um paralelo entre a Petrobras e os aspectos do modelo clássico racionalista, 

percebe-se que as metas organizacionais, a estrutura, a tecnologia, a estrutura de cargos, o 

estilo de liderança e outros aspectos aparentemente formais do funcionamento organizacional 

possuem uma dimensão política da mesma fonna que os jogos de poder e os conflitos. 
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8 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Como sugestões para pesquisas futuras, o trabalho desenvolvido pelo autor pode servir 

como ponto de partida para um estudo mais abrangente, envolvendo outras empresas dos 

setores público e privado. Seria interessante promover um comparativo entre os modelos 

de governança e processo decisório de empresas dos setores público e privado, avaliando 

efetividade, agilidade, resultados, interferências no processo de tomada de decisão, entre 

outros. 

Outro ponto interessante a ser aprofundado é a relação entre a estrutura da empresa, 

seus processos organizacionais e o processo de tomada de decisão. Neste estudo, o 

pesquisador poderia fazer uma triangulação, analisando possíveis interferências de um ou 

dois destes fatores em relação ao(s) outro(s). Um exemplo deste estudo seria a análise de 

como a estrutura de uma empresa poderia influenciar seus processos organizacionais e seu 

processo decisório, ou como os processos organizacionais poderiam influenciar a estrutura 

e o processo de tomada de decisão. 

Por fim, outro aspecto que merece destaque e maiores estudos é a correlação entre o 

estilo de liderança e o processo decisório da empresa. Este estudo permitiria uma 

avaliação do fator liderança e suas peculiaridades em relação ao processo de tomada de 

decisão da empresa. 
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APÊNDICE A- Roteiro para entrevistas com funcionários da Petrobras 

Apêndice- Roteiro de Entrevista 

Parte 1 -Perfil do entrevistado 

Nome: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Área de Formação: 

Idade: 

Tempo de trabalho na empresa: 

Cargo: 

Parte 2 
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1- De acordo com uma reportagem do Valor Econômico publicada no dia 26 de 

novembro de 2013, ao não garantir a paridade internacional dos preços dos combustíveis, a 

Petrobras estaria desrespeitando três preceitos legais: 

O primeiro é a Lei do Petróleo (9.478) que diz que os preços do Brasil são livres; 

O segundo é o próprio estatuto da estatal, que diz, no artigo 33 que uma das atribuições da 

diretoria executiva é, entre outras, aprovar "a política de preços e estruturas básicas de preço 

dos produtos da companhia"; 

O terceiro preceito desobedecido hoje é a lei da livre concorrência, que retrata como infração 

da ordem econômica vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do 

preço de custo. 

Qual a sua opinião sobre estes três preceitos abordados? 

2- Na sua opinião, quem é ou quem são os responsáveis pela tomada de decisão em 

relação ao aumento dos preços dos combustíveis, em especial, gasolina e diesel? 

3- Os decisores estão primariamente preocupados com seus próprios objetivos, ou com os 

objetivos da organização? 

4- Em que proporção as decisões são afetadas pelo uso de poder e influência entre 

membros do grupo? 
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5- O processo decisório para o aumento do preço dos combustíveis fornecidos pela 

Petrobras garante a razoabilidade econômica para a empresa? Você acha que a Petrobras deve 

continuar importando gasolina e diesel mais caros e vender mais barato no mercado interno? 

6- Quais são os fatores que influenciam o processo decisório para o aumento dos preços 

dos combustíveis no país? 

7- Você acha que há interferência política no processo de tomada de decisão da 

Petrobras? Isto é bom ou ruim para a empresa? 

8- É possível estabelecer e aprovar um novo modelo de precificação para a gasolina e 

diesel que contemple as variações do câmbio e dos preços destes derivados no mercado 

internacional? Quais os obstáculos para implantação deste novo modelo? 



APÊNDICE B- Roteiro para entrevistas com público externo 

Apêndice- Roteiro de Entrevista- Público Externo 

Parte 1 -Perfil do entrevistado 

Nome: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Área de Formação: 

Idade: 

Possui Ações da Petrobras? 

Parte 2 
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1- De acordo com uma reportagem do Valor Econômico publicada no dia 26 de 

novembro de 2013, ao não garantir a paridade internacional dos preços dos combustíveis, a 

Petrobras estaria desrespeitando três preceitos legais: 

O primeiro é a Lei do Petróleo (9.478) que diz que os preços do Brasil são livres; 

O segundo é o próprio estatuto da estatal, que diz, no artigo 33 que uma das atribuições da 

diretoria executiva é, entre outras, aprovar "a política de preços e estruturas básicas de preço 

dos produtos da companhia"; 

O terceiro preceito desobedecido hoje é a lei da livre concorrência, que retrata como infração 

da ordem econômica vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do 

preço de custo. 

Qual a sua opinião sobre estes três preceitos abordados? 

2- Na sua opinião, quem é ou quem são os responsáveis pela tomada de decisão em 

relação ao aumento dos preços dos combustíveis, em especial, gasolina e diesel? 

3- O processo decisório para o aumento do preço dos combustíveis fornecidos pela 

Petrobras garante a razoabilidade econômica para a empresa? Você acha que a Petrobras deve 

continuar importando gasolina e diesel mais caros e vender mais barato no mercado interno? 

4- Quais são os fatores que influenciam o processo decisório para o aumento dos preços 

dos combustíveis no país? 

5- Você acha que há interferência política no processo de tomada de decisão da 

Petrobras? Isto é bom ou ruim para a empresa? 

6- Você é impactado pelo aumento dos preços da gasolina e diesel? Como? 
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Para os anexos I e 2, foi fornecido material de suporte para auxiliar os entrevistados a 

responder a pergunta I. 

Material de Suporte para Pergunta I: 

Artigo 33 -Estatuto Social da Petrobras 

De acordo com os artigos 32 e 33 do estatuto social da Petrobras, cabe à Diretoria Executiva 

exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as 

estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, sendo de sua competência: 

1- elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: 

a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos programas 

anuais e planos plurianuais; 

b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de 

dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos; 

c) os orçamentos de custeio e de investimentos da Companhia; 

d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia; 

11- aprovar: 

a) critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimentos, com os 

respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e implantação; 

b) critérios de aproveitamento econômico de áreas produtoras e coeficiente mínimo de 

reservas de óleo e gás, observada a legislação específica; 

c) política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos da Companhia; 

Lei do Petróleo 

Com a Lei do Petróleo (Lei n" 9.478/1997), a liberalização de preços no mercado de 

combustíveis automotivos do país foi mais efetiva, tendo sido concluída em 31 de dezembro 

de 200 I. A partir desta data, os reajustes nos preços dos combustíveis ficaram a cargo de cada 

agente econômico, que estabelecem seus preços de venda e margens de comercialização em 

cenário de livre concorrência. Logo, nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições 

de tabelamento ou controle de preços ou quantidades para comercialização de combustíveis 

automotivos. 

Lei da Livre Concorrência 
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O objetivo é analisar o processo decisório da Petrobras em relação ao aumento dos preços dos 

combustíveis e compará-lo com a Lei da Livre Concorrência, a fim de verificar se a política 

de preços da Petrobras está de acordo com as diretrizes da Lei No 12.529, sancionada pela 

Presidenta da República em 30 de novembro de 2011. 

De acordo com o Art. I o da Lei da Livre Concorrência (Lei No 12.529), a Lei tem como 

finalidade estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a 

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames 

constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, 

defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. (Lei No 12.529, de 30 de 

novembro de 20 li). 

O artigo 36 da Lei No 12.529 retrata como infração da ordem econômica, independentemente 

de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir 

os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

XV- vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; 
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APÊNDICE C- Análise de conteúdo e pesquisa qualitativa 

Para Bardin (2009), a pesquisa qualitativa representa a "presença ou a ausência de uma 

dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é levado em consideração". 

De acordo com Lüdke e André ( 1986), "analisar os dados qualitativos significa 

trabalhar todo o material obtido durante a pesquisa". 

Para Engers (1994), "O paradigma qualitativo permite a busca da compreensão das 

vivências das pessoas através da análise dos depoimentos". 

De acordo com Vergara (2007, p. 14), a análise de conteúdo "é uma técnica de análise 

de comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos significantes da mensagem", 

que "utiliza tanto procedimentos sistemáticos e ditos objetivos de descrição dos conteúdos, 

quanto inferências, deduções lógicas". 

Vergara (20 I O) afirma que a análise do conteúdo pode ser usada, tanto para fins 

exploratórios, com a finalidade de descobrir, quanto para verificar, confirmando ou não 

hipóteses ou suposições. 

De acordo com Bardin (2009), "a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens". 

Para Engers (1994), a análise de conteúdo se constitui num conjunto de técnicas e 

instrumentos empregados na fase de análise e interpretação de dados de uma pesquisa, 

aplicando-se, de modo especial, ao exame de documentos escritos, discursos, dados de 

comunicação e semelhantes. Tem como a finalidade uma leitura crítica e aprofundada, o que 

leva à descrição e interpretação desses materiais assim como à inferência sobre suas 

condições de produção e recepção. 

Bardin (2009) afirma que "a análise de conteúdo se faz pela prática". 
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APÊNDICE D -Estrutura e Modelo de Governança da Petrobras 

Com relação ao modelo de Governança, de acordo com o site da Petrobras, a empresa 

adota as melhores práticas de governança corporativa e está capacitada para utilizar os mais 

avançados instrumentos de gestão empresarial. Por ser uma companhia de capital aberto, está 

sujeita às regras da Comissão de Valores Mobi liários (CVM) e da Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), seguindo todos os procedimentos compatíveis com 

as normas dos mercados em que atua, de modo a garantir a adoção de padrões internacionais 

de transparência. Dessa forma, reforça sua credibilidade junto ao mercado e aprimora o 

relacionamento com seus públicos de interesse: acionistas, investidores, clientes, 

fornecedores, empregados e sociedade, entre outros (PETROBRAS, 20 l3g). 

A estrutura de governança corporativa da Petrobras é formada pelo Conselho de 

Administração (CA) e três comitês ligados ao CA (Auditoria; Remuneração e Sucessão; e 

Meio Ambiente), Diretoria Execut iva, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, Ouvidoria Geral, 

Comitê de Negócios e Comitês de Integração. 

Aprovação das 
estratégias e 
contro le da 
execução. 

Proposição e 
execução das 
estratégias. 

Supervisão e 
desenvolvimento 

das operações. 

Conselho Ftscal 

Conselho Cio 
Administração 

Comltes do CA 

(A) (e) (c) 

Audltonas l ~ [ Ouvtdorla j 
Relatores 

j Comtté de Nogoctos j 

Comitês do CA: 
® Audito ria 
@ Melo Ambiente 

@ Remuneraçao e Sucessão 

Configurações Especificas 
do Comitê de Negócios : 

0 Comitê de Investimentos 

Comitês de Segmento: 
Q) Downstream 
0 Exploração e Produção 

0 Gâs e Energia 

Comités de Integração : 

~ 
Engenharia, Tecnologia e Materiais 
Financeiro 
Funções Corporativas 

Fonte: Plano Básico Organizacional da Petrobras - PBO (2013). 



138 

Para entender o Processo Decisório, precisamos conhecer os integrantes deste modelo 

e algumas de suas atribuições: 

Conselho de Administração: responsável pela orientação e direção supenor da 

companhia, é composto por dez membros eleitos, nove pelos acionistas e um representante 

dos empregados. 

De acordo com o artigo 28 do estatuto social da Petrobras (PETROBRAS, 2013g), o 

Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, 

competindo-lhe: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus 
objetivos estratégicos e diretrizes; 
II - aprovar o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e 
programas anuais de dispêndios e de investimentos; 
111 - fiscalizar a gestão dos Diretores e fixar-lhes as atribuições, examinando, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia; 
IV - avaliar resultados de desempenho; 
V - aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, 
embora de competência da Diretoria Executiva, especialmente as previstas nos 
incisos 111, IV, V, VI e VIII do art. 33 do Estatuto Social, deverão ser submetidas à 
aprovação do Conselho de Administração; 
VI - deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e 
sem garantia real; 
VII - fixar as políticas globais da Companhia, incluindo a de gestão estratégica 
comercial, financeira, de investimentos, de meio ambiente e de recursos humanos; 
VIII - aprovar a transferência da titularidade de ativos da Companhia, inclusive 
contratos de concessão e autorizações para refino de petróleo, processamento de gás 
natural, transporte, importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural, 
podendo fixar limites de valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva; 
IX - aprovar o Regulamento Eleitoral de escolha do membro do Conselho de 
Administração eleito pelos empregados (PETROBRAS, 2013g). 

No artigo 29, o estatuto social da Petrobras (PETROBRAS, 2013g) fala que compete 

privativamente ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias: 

l - Plano Básico de Organização e suas modificações, bem como a distribuição aos 
Diretores, por proposta do Presidente, dos encargos correspondentes às áreas de 
contato definidas no referido plano; 
li - autorização para aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência 
em tesouraria ou cancelamento, bem como posterior alienação dessas ações, 
observadas as disposições legais, regulamentares e estatutárias; 
JU- aprovação da permuta de valores mobiliários de sua emissão; 
IV- eleição e destituição dos membros da Diretoria Executiva; 
V - constituição de subsidiárias, participações em sociedades controladas ou 
coligadas, ou a cessação dessa participação, bem como a aquisição de ações ou cotas 
de outras sociedades; 
VJ - convocação de Assembleia Geral dos acionistas, nos casos previstos em lei, 
publicando o edital de convocação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 
antecedência; 
VII -aprovação de um Código de Boas Práticas e do seu Regimento Interno, o qual 
deverá prever a indicação de Relator e a constituição de Comitês do Conselho 
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compostos por alguns de seus membros, com atribuições específicas de análise e 
recomendação sobre determinadas matérias; 
VIII - aprovação das Diretrizes de Governança Corporativa da Petrobras; 
IX - escolha e destituição de auditores independentes, os quais não poderão prestar à 
Companhia serviços de consultoria durante a vigência do contrato; 
X- relatório da administração e contas da Diretoria Executiva; 
XI - criação do Comitê de Negócios e aprovação das atribuições e regras de 
funcionamento desse Comitê, consistentes com o Plano Básico de Organização, as 
quais devem ser divulgadas ao mercado, resumidamente, quando da publicação das 
demonstrações financeiras da Companhia, ou quando de sua alteração; 
XII - assuntos que, em virtude de disposição legal ou por determinação da 
Assembleia Geral, dependam de sua deliberação (PETROBRAS, 20 13g). 

Comitês do Conselho de Administração: três comitês (Auditoria, Meio Ambiente e 

Remuneração & Sucessão), compostos por três conselheiros, com o objetivo de auxiliar o 

Conselho por meio de análise e recomendações de matérias específicas. 

Diretoria Executiva: composta pelo presidente e sete diretores eleitos pelo Conselho 

de Administração. 

De acordo com os artigos 32 e 33 do estatuto social da Petrobras (PETROBRAS, 

2013g), cabe à Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo 

com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, 

sendo de sua competência: 

I- elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração: 
a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos 
programas anuais e planos plurianuais; 
b) o plano estratégico, bem corno os respectivos planos plurianuais e programas 
anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos; 
c) os orçamentos de custeio e de investimentos da Companhia; 
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia; 
II- aprovar: 
a) critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimentos, com 
os respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e 
implantação; 
b) critérios de aproveitamento econômico de áreas produtoras e coeficiente mínimo 
de reservas de óleo e gás, observada a legislação específica; 
c) política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos da Companhia; 
d) planos de contas, critérios básicos para apuração de resultados, amortização e 
depreciação de capitais investidos, e mudanças de práticas contábeis; 
e) manuais e normas de contabilidade, finanças, administração de pessoal, 
contratação e execução de obras e serviços, suprimento e alienação de materiais e 
equipamentos, de operação e outros necessários à orientação do funcionamento da 
Companhia; 
f) normas para cessão de uso, locação ou arrendamento de bens imóveis de 
propriedade da Companhia; 
g) plano anual de seguros da Companhia; 
h) a estrutura básica dos órgãos da Companhia e suas respectivas Normas de 
Organização, bem como criar, transformar ou extinguir órgãos operacionais ou 
correspondentes, bem como órgãos temporários de obras, agências, filiais, sucursais 
e escritórios no País e no exterior; 
i) planos que disponham sobre a admissão, carreira, acesso, vantagens e regime 
disciplinar dos empregados da Petrobras; 



j) a lotação de pessoal dos órgãos da Companhia; 
k) a designação dos titulares da Administração Superior da Companhia; 
I) os planos anuais de negócios; 
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m) formação de consórcios, de "joint-ventures 11
, e de sociedades de propósito 

específico, no País e no exterior; 
III- autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamento no 
País ou no exterior, inclusive mediante emissão de títulos; 
IV- autorizar a prestação de garantias reais ou fidejussórias, observadas as 
disposições legais e contratuais pertinentes; 
V- autorizar a aquisição, na fonna da legislação específica, de bens imóveis, navios 
e unidades marítimas de perfuração e produção, bem como gravame e a alienação de 
ativos da Companhia; 
VI- autorizar a alienação ou gravame de ações ou cotas de sociedades nas quais a 
Companhia detenha mais de 10% (dez por cento) do capital social, bem como a 
cessão de direitos em consórcios ou "joint-ventures" em que a Companhia possua 
mais de 10% (dez por cento) dos investimentos, podendo fixar limites de valor para 
delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores; 
VIl- autorizar a celebração de convênios ou contratos com a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática 
desses atos pelo Presidente ou Diretores; 
VIII- autorizar, na forma da legislação específica, atos de renúncia ou transação 
judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, podendo fixar limites 
de valor para a delegação da prática desses atos pelo Presidente ou Diretores; 
IX- acompanhar e controlar as atividades das subsidiárias e empresas das quais a 
Petrobras participe ou com as quais esteja associada; 
X- deliberar sobre marcas e patentes, nomes e insígnias; 
XI- criar outros Comitês, vinculados ao Comitê de Negócios, aprovando as 
respectivas regras de funcionamento e atribuições, consistentes com o Plano Básico 
de Organização (PETROBRAS, 2013g, grifo nosso), 

Conselho Fiscal: de caráter permanente, composto por cinco membros, também eleitos 

pela Assembleia Geral, e responsável por fiscalizar os atos dos administradores e examinar 

demonstrações contábeis, entre outras atribuições, 

Auditoria Interna: planeja, executa e avalia as atividades de auditoria interna e atende 

às solicitações da Alta Administração e de órgãos externos de controle, Também conta com 

auditoria externa, escolhida pelo Conselho de Administração e impedida de prestar serviços 

de consultoria durante a vigência do contrato, 

Ouvidoria Geral: vinculada diretamente ao Conselho de Administração, recebe e trata 

manifestações recebidas pelos públicos de interesse da empresa, além de coordenar ações 

voltadas à transparência e ao combate à corrupção, 

Comitê de Negócios: composto pelos membros da Diretoria Executiva e outros 

executivos, tem por finalidade analisar e dar seu parecer à Diretoria Executiva sobre matérias 

corporativas que envolvam mais de uma área, bem como aquelas cuja importância e 

relevância demandem um debate mais amplo, 

Comitês de Integração: compostos por gerentes executivos, funcionam como fóruns de 

análise e aprofundamento dos temas de escopo específico, 
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Dividem-se em: Comitês de Segmentos (E&P; Downstream; e Gás & Energia) e 

Comitês Corporativos (Funções Corporativas; Financeiro; e Engenharia, Tecnologia e 

Materiais). Comissões vinculadas a cada comitê atuam como fóruns adicionais de discussão. 

No dia 29 de abril de 2013 a Petrobras divulgou que as Assembleias Gerais Ordinária 

e Extraordinária, realizadas nesta data aprovaram a seguinte composição para os Conselhos de 

Administração e Fiscal da Petrobras: 

Composição do Conselho de Administração da Petrobras 

i) Representantes do Acionista Controlador: 

Sr. GUIDO MANTEGA (eleito como Presidente do Conselho de Administração, nos termos 

do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia); 

Sra. MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER 

Sr. LUCIANO GALVAO COUTINHO 

Sr. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE 

Sr. MAR CIO PEREIRA ZIMMERMANN 

Sr. SERGIO FRANKLIN QUINTELLA 

Sra. MIRIAM APARECIDA BELCHIOR 

i i) Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias: 

Sr. MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA 

iii) Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais 

Sr. JORGE GERDAU JOHANNPETER 

i v) Representante dos Empregados da Petrobras 

Sr. JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL (PETROBRAS, 2013g). 

Composição do Conselho Fiscal da Petrobras e respectivos suplentes 

i) Representantes da União 

Sr. PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA.- titular e Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO como 

suplente, como representantes do Tesouro Nacional; 

Sr. CESAR ACOSTA RECH- titular e o Sr. EDISON FREITAS DE OLIVEIRA como 



suplente; 

Sra. MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA -titular e o Sr. RICARDO DE PAULA 

MONTEIRO como suplente. 

ii) Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias 
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Sr. REG IN ALDO FERREIRA ALEXANDRE - titular e a Sr. MÁRIO CORDEIRO FILHO 

como 

suplente. 

iii) Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais 

Sr. WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI -titulare o Sr. ROBERTO LAMB como 

Suplente (PETROBRAS, 2013g). 
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ANEXO A- Artigo 36 da Lei N" 12.529 

O artigo 36 da Lei N° 12.529 retrata como infração da ordem econômica, independentemente 

de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir 

os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 

ll - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

lll - aumentar arbitrariamente os lucros; e 

IV -exercer de forma abusiva posição dominante. 

§ I o A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de 

agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso 

11 do caput deste artigo. 

§ 2o Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for 

capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 

20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado 

pelo Cade para setores específicos da economia. 

§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista 

no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: 

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: 

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; 

b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a 

prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; 

c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, 

mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; 

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 

11 - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada 

entre concorrentes; 

III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; 

V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou 

tecnologia, bem como aos canais de distribuição; 
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VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 

comunicação de massa; 

Vll- utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; 

Vlll - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a 

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou 

para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; 

IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes 

preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, 

margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios 

destes com terceiros; 

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meiO da fixação 

diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; 

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento 

normais aos usos e costumes comerciais; 

XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo 

indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições 

comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; 

XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, 

assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi

los, distribuí-los ou transportá-los; 

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual 

ou de tecnologia; 

XV- vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; 

XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de 

produção; 

XVII -cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; 

XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou 

subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e 

XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, 

tecnologia ou marca. 

(Lei N° 12.529, de 30 de novembro de 2011). 


