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RESUMO 
 

Objetivo – O presente trabalho pretende analisar dinâmicas de mudança e continuidade em 

contextos de crise, por meio de um estudo de caso de uma organização híbrida do setor de 

energia em um país emergente. Investiga-se o processo recente de criação da área de 

Controladoria (até então formalmente inexistente), sob uma perspectiva histórica de agência-

estrutura, procurando identificar dinâmicas e estratégias híbridas de resistência-aceitação à 

imposição de uma nova ordem, advinda da troca de gestão e reestruturação organizacional.� 

Metodologia – Os métodos de pesquisa utilizados foram qualitativos, através da realização de 

entrevistas em profundidade com executivos de alto nível gerencial da companhia, por meio de 

um roteiro semi-estruturado com questões abertas, bem como análise documental e 

bibliográfica de fontes primárias e secundárias. 

Resultados – Constata-se que o cenário de crise institucional e econômica pela qual passavam 

a organização, o setor e o país possibilitaram a emergência de lógicas gerencialistas e 

perspectivas financistas, acelerando processos de mudanças que já se encontravam 

anteriormente em curso. No entanto, observaram-se ações de resistência que remodelaram o 

desenho inicialmente proposto para a reestruturação organizacional referenciada a benckmarks 

de mercado, em que a interação e negociação entre os agentes promoveu processos de 

hibridização de estruturas e estratégias que readequaram a configuração final. 

Limitações – O enfoque do trabalho pode ser caracterizado como um fator de limitação ao 

dificultar uma participação mais ativa e prolífica dos entrevistados, já que ao abordar temas 

sensíveis como reestruturação, estratégia, mudanças, aceitação, resistência, dentre outros, 

podem preocupar-se em preservar informações sigilosas, dados estratégicos ou conhecimentos 

específicos para a organização, podendo haver em certos casos um critério de seletividade 

quanto às respostas concedidas. 

Aplicabilidade do trabalho – Contribui para a prática pois permite o entendimento de 

dinâmicas de aceitação-resistência à mudança organizacional e as resoluções advindas da 

interação social dos agentes no ambiente corporativo, como forma de fornecer subsídios a 

gestores de organizações híbridas pertencentes a este e outros setores e países. Também 

acrescenta à teoria evidências em relação às pesquisas vinculadas à perspectiva crítica, na 

medida em que traz elementos importantes e dados de campo à discussão acadêmica.  

 
Palavras-chave: Organizações Híbridas; Contexto de Crise; Mudança Organizacional; 

Continuidade; Resistência à Mudança; Hibridização. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado  



	

ABSTRACT 

 

Purpose – The present study intends to analyze dynamics of change and continuity in crisis 

contexts, through a case study of a hybrid organization of the energy sector in an emerging 

country. It is investigated the recent creation process of the Controlling area (until then formally 

nonexistent), from a historical perspective of agency-structure, trying to identify hybrid 

dynamics and strategies of resistance-acceptance to the imposition of a new order, resulting 

from the exchange of management and organizational restructuring. 

Design/Methodology – Qualitative research methods were used, using in-depth interviews with 

the company high-level executives, through a semi-structured and open questions script, as well 

as documentary and bibliographic analysis of primary and secondary sources.  

Findings – It can be observed that the scenario of institutional and economic crisis through 

which the organization, the sector and the country were passing made possible the emergence 

of managerialist logics and financial perspectives, accelerating the processes of changes that 

were already underway. However, we observed resistance actions that reshaped the initially 

proposed design for organizational restructuring referenced to market benchmarks, in which 

interaction and negotiation between agents promoted hybridization processes of structures and 

strategies that re-adjusted the final configuration. 

Research limitations – The work approach can be characterized as a limiting factor in 

hindering a more active and prolific participation of the interviewees, since in addressing 

sensitive issues such as restructuring, strategy, changes, acceptance, resistance, among others, 

they may worry about preserving information secrecy, strategic data or specific knowledge for 

the organization, and in certain cases there may be a selectivity criterion regarding the responses 

granted. 

Practical implications – It contributes to the practice because it allows the understanding of 

acceptance-resistance dynamics to organizational change and the resolutions arising from the 

social interaction of agents in the corporate environment, as a way of providing subsidies to 

managers of hybrid organizations belonging to this and other sectors and countries. It also adds 

to the theory evidence regarding research linked to the critical perspective, in that it brings 

important elements and field data to academic discussion. 

 

Keywords: Hybrid Organizations; Crisis Context; Organizational Change; Continuity; 

Resistance to Change; Hybridization 

Paper category: Master ́s thesis  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo destina-se a apresentar a problemática e os objetivos do trabalho, 

passando na sequência por uma contextualização do tema e a relevância do problema de 

pesquisa a ser investigado, além de expor as justificativas que levaram o autor a escolher o 

assunto analisado nessa obra.  

 

 

1.1. Problemática 

 

Em que medida é possível agência via gestão frente a dinâmicas gerencialistas em 

organização híbrida do setor de energia de um país em desenvolvimento? 

 

 

1.2. Objetivos do Trabalho 

 

1.2.1. Objetivo final 

 

O objetivo principal da investigação é analisar, sob uma perspectiva de mudança 

estratégica, como a introdução de lógicas gerencialistas em uma organização híbrida 

governamental do setor de energia no Brasil foi acompanhada de dinâmicas de aceitação-

resistência em diferentes âmbitos da gestão. O estudo de caso se concentra no processo de 

criação da área de Controladoria (até então formalmente inexistente), em paralelo à ascensão 

organizacional das áreas de Governança Corporativa e Estratégia Empresarial. 

 

 

1.2.2. Objetivos intermediários 

 

O estudo busca analisar também fenômenos de resistência a dinâmicas gerencialistas 

em uma das mais importantes organizações híbridas da América Latina sob uma perspectiva 

histórica de agência-estrutura, procurando identificar dinâmicas intra-organizacionais de 

resistência-aceitação à imposição da nova ordem, advinda da troca de gestão e da reestruturação 

da organização em contexto de profunda crise e conturbada ascensão de países emergentes. Sob 

uma perspectiva de mudança estratégica, o estudo objetiva analisar como e por quem dinâmicas 
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de resistência-aceitação informaram a criação da área de Controladoria e principais estratégias 

de defesa e atuação. 

 

 

1.3. Contextualização e relevância do problema 

 

Considerando a dimensão pública e geográfica da organização investigada e os muitos 

debates acerca do caráter eurocêntrico e neoliberal da literatura de gestão, essa pesquisa terá 

como base provisória dois frameworks construídos no mundo anglo-americano. O primeiro, 

desenvolvido por Whittington (Putting Giddens into Action, 1992), se baseia nos conceitos da 

sociologia da agência introduzido por Giddens e por meio de uma perspectiva crítica, aborda a 

influência de múltiplas estruturas sobre a capacidade de agência gerencial em organizações não 

públicas, na qual o potencial de agência de gestores deriva e se baseia na construção de 

identidades não só internas mas também externas à organização, submetida e moldando os 

contextos internacional, social, político e cultural correspondentes. O segundo, desenvolvido 

por Pettigrew, adota uma perspectiva sistêmico-histórica para desafiar a literatura dominante 

de estratégia (majoritariamente produzida nos EUA) que descreve a mudança como sendo 

episódica e resultante da diligente ação individual. O framework de Pettigrew analisa dinâmicas 

mudança-continuidade, baseado em contextualização interna/externa. 

Assim, há que se considerar que este tipo de abordagem evidencia outras questões 

analíticas para se problematizar adequadamente esse processo de mudança, de maneira que 

outros elementos surgem como uma oportunidade de desconstruir e descolonizar uma visão 

excessivamente eurocêntrica da sociologia agência-estrutura de Giddens-Whittington, focada 

em indivíduos-gestores, de forma que consiga uma análise mais ampla das dinâmicas gerenciais 

de resistência-conformidade. 

Pretende-se então adotar uma perspectiva crítica por meio de um diálogo entre esses 

frameworks e literaturas que vão além do mundo da gestão, tais como sobre geopolítica do 

petróleo, evolução dos países emergentes, capitalismo de Estado e neoliberalismo, 

imperialismo-colonialidade, dentre outros. 

Abraçamos a proposta de desconstrução de Jacques Derrida (Of Grammatology). 

1967), para reescrever como as formas retóricas e linguísticas utilizadas para significar 

determinado conhecimento funcionam, sob o pressuposto de que elas representam uma 

referência que é externa à linguagem. A desconstrução, portanto, não é uma maneira de destruir 

traços gerencialistas no campo da gestão, mas uma estratégia analítica que permite questionar 
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os limites eventualmente impostos aos discursos do conhecimento, desmontando seus 

elementos constituintes e abrindo a possibilidade de envolver outros discursos (CALÁS & 

SMIRCICH, 1991) 

Dessa forma, é importante a consideração do caso específico da organização 

pesquisada - neste estudo denominada pelo nome fictício de Empresa Brasileira de Energia (ou 

simplesmente EBE S.A.) - apresentar-se como uma empresa de capital misto, na qual o Estado 

brasileiro, apesar de deter apenas algo próximo de 30% sobre os direitos aos fluxos de 

dividendos, é proprietário de mais de 50% das ações com direito a voto, o que o faz sócio 

majoritário da companhia. Tal configuração credencia o governo federal a exercer o seu poder 

como controlador, implicando em influência direta sobre os rumos e decisões da companhia. 

(MUSACCHIO & LAZZARINI, 2014). Não diferentemente de outras organizações do mesmo 

setor, tais como a norueguesa Statoil, as chinesas Sinopec e CNOCC, a russa Gazprom, bem 

como a malaia Petronas, a dimensão política-estatista tem papel fundamental nas dinâmicas de 

agência gerencial/organizacional. 

Segundo Ross (2012), o petróleo é a maior indústria do mundo. Em 2011, US$ 2 

trilhões em óleo e gás foram extraídos do solo em escala global; o petróleo e seus subprodutos 

constituíram 14,2% do comércio mundial de commodities. O óleo produzido pelas empresas 

"majors" (BP, Total, Exxon Mobil, dentre outras) representa menos de 15% da oferta mundial 

total, sendo que das 20 maiores companhias de petróleo do mundo, 15 são companhias de 

petróleo estatais (ROSS, 2012). Este desenho ainda se mantém hoje, uma vez que cerca de 90% 

das reservas mundiais de petróleo e 75% da produção no setor de óleo e gás são controladas 

por estas empresas, sendo que alguns analistas estimam que 60% das reservas ainda não 

descobertas estão em países em que essas petrolíferas estatais são os players dominantes. 

(TORDO et al. 2011). 
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Figura 1: Participação no controle das reservas mundiais de O&G por tipo de organização  
Fonte: API Energy, 2015  

 

Cada vez mais o setor de energia está sob a gestão de empresas estatais em todo o 

mundo, seja no Oriente Médio, na Ásia ou na região da antiga União Soviética. À medida que 

as empresas chinesas tentam criar a infraestrutura para garantir o acesso do país ao petróleo, e 

estando uma maior porcentagem dos recursos do mundo sob a propriedade estatal, as majors 

estão sendo cada vez mais relegadas a papéis de apoio e suporte na indústria de óleo e gás 

(ABDELAL et al., 2008).  

As National Oil Companies (ou simplesmente NOCs) exercem o controle operacional 

do dia-a-dia da indústria e apenas contratam empresas internacionais em contratos de serviços 

para realizar tarefas específicas. Na maioria dos países, os governos assinaram acordos de 

convocação, acordos de compartilhamento de produção ou joint ventures com empresas 

estrangeiras, resguardando maior controle às empresas nas operações rotineiras. O negócio de 

petróleo mundial agora é administrado por uma combinação de NOCs, empresas do setor 

privado e empresas híbridas que combinam propriedade estatal e privada. A maioria é tão 

grande e complexa que é difícil conhecer seu verdadeiro valor. As empresas que estão cotadas 

publicamente em bolsa de valores podem ser avaliadas pelo valor de mercado de suas ações em 

circulação; outras, que são de propriedade exclusiva dos Estados não estão listadas 

publicamente, pode-se utilizar como medida alternativa o tamanho das suas reservas 

disponíveis: 
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Figura 2: Maiores empresas mundiais de O&G por valor de mercado, em bilhões de dólares 
Fonte:  Energy Routes, 2016  

 

 
Figura 3: Maiores empresas por participação nas reservas mundiais provadas O&G, 2014 
Fonte: API Energy, 2015 

 

A exploração destas reservas de petróleo e gás geram um fluxo considerável de receitas 

e poder e por isso é que há uma tentação grande dos governos em intervir diretamente na gestão 
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destas companhias, uma vez que o acesso a rendas e poderio o possibilita perseguir objetivos 

não necessariamente alinhados à lógica econômico-financeira de evitar perdas e gerar lucros, 

mas subordinados às suas intenções políticas e programas de alcance social, como a geração de 

empregos em períodos recessivos e a promoção de crescimento econômico, configurando-se 

como instrumentos para a intervenção do Estado de forma contracíclica ou indutora de 

desenvolvimento.  

Dada sua importância na indústria mundial de petróleo, cabe aqui uma breve digressão 

a respeito das organizações híbridas. Esta nova forma organizacional, a qual denomina-se 

híbrida, incorpora elementos de diferentes lógicas institucionais, refletindo a confluência entre 

a propriedade do Estado e a propriedade privada numa mesma composição (Pache & Santos, 

2013). Tal fato representa um meio para se contextualizar a teoria de forma mais completa do 

que se fossem estudadas as empresas privadas isoladamente. Ou seja, se o objetivo principal da 

organização é algo diferente de maximizar o lucro, como o aumento da participação de 

mercado, dos níveis de emprego ou promoção de ação contracíclica, não se pode assumir que 

estas organizações híbridas se comportem (ou devam ser gerenciadas) da mesma forma que as 

empresas privadas (BRUTON et al. 2015).  

Por outro lado, Bruton et al. (2015) sugerem que as companhias de caráter público hoje 

têm muito mais propriedade privada em comparação com as de período anteriores. Tal condição 

teria advindo de um processo evolutivo pelo qual teriam passado as empresas públicas, onde 

sua capacidade demonstrada de se adaptar e assumir uma nova forma organizacional se 

constituiu como uma das razões pela qual conseguiram sobreviver e prosperar (MUSACCHIO 

& LAZZARINI, 2014). 
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Figura 4: Participação do governo no total das ações com direito a voto por NOC 
Fonte: Musacchio & Lazzarini, 2014 

 

As empresas estatais híbridas operam cada vez mais em mercados de produtos 

competitivos, o que exige uma nova compreensão de seus raciocínios, operações e desempenho, 

bem como os seus ambientes institucionais mais relevantes. Atualmente são responsáveis por 

gerar cerca de um décimo do produto interno bruto mundial (sendo que em algumas regiões da 

África, Ásia e América Latina ultrapassam os 15%), representando aproximadamente 20% do 

valor global do mercado de ações (ECONOMIST, 2012) e em muitos casos tidas como as 

maiores organizações mundiais, desempenhando um papel particularmente importante na 

economia, geralmente em setores estratégicos.  

A visão mainstream em estudos organizacionais possui uma abordagem de natureza 

dicotômica quanto às organizações no que diz respeito a sua propriedade, ou seja, as empresas 

ou são estatais ou são privadas. Conforme levantado por Abranches (1979), as polêmicas 

suscitadas por conjunturas políticas e econômicas referentes as empresas estatais têm produzido 

polarizações ideológicas que mais atrapalham do que ajudam no estudo das organizações. 

As teorias da firma presentes e debatidas nas publicações de artigos e periódicos de 

administração de primeira linha enfatizam os atributos organizacionais mais relevantes para a 

economia anglo-americana, que por razões históricas não tem um setor de empresas públicas 

considerável. Assim, o que geralmente se encontra publicado nestes meios é um estudo mais 

limitado sobre as organizações públicas e/ou híbridas, onde os autores muitas vezes têm que 

adaptar as teorias da firma existentes (e muitas vezes centrais) para se adequarem às realidades 

daquelas. (MEYER, 2006). 
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Particularmente no mundo em desenvolvimento, novas NOCs foram usadas 

principalmente como uma ferramenta para conquistar o apoio popular. Nessa perspectiva, as 

NOCs geralmente são vistas de forma oportunista e conveniente como instrumentos políticos 

que podem prover um contingente de empregos para certos grupos aos quais se deseja 

favorecer, bem como a oferta de outros produtos e serviços de utilidade pública que os governos 

poderiam facilmente manipular para fins políticos (VICTOR, HULTS & THURBER, 2012). A 

criação de empresas estatais, inclusive aquelas que atuam no setor de óleo e gás (NOCs), reflete 

a crença de que a propriedade estatal permite aos governos promover e controlar o 

desenvolvimento econômico de forma mais eficaz, redistribuindo a renda e promovendo o 

orgulho nacional (VICTOR, HULTS & THURBER, 2012). 

Questões recorrentes na discussão da ambiguidade das empresas estatais envolvem a 

realização de objetivos políticos e macroeconômicos, além dos interesses econômicos 

particulares (ABRANCHES, 1979). O Brasil possui diversas empresas estatais que acabam 

assumindo o papel que deveria ser desempenhado exclusivamente pelo Estado; a EBE S.A., 

como uma organização híbrida, não é diferente. 

Por fim, cumpre dizer que como autor deste estudo sou funcionário da EBE S.A desde 

2008 e trabalhei por três anos consecutivos na implantação de uma área de Avaliação e 

Desempenho de uma empresa subsidiária da holding organizacional, tendo vivenciado um 

processo de mudança em outro tempo e contexto, mas que proporcionou uma experiência que 

auxiliou na interpretação e entendimento dos fatos, atores e interesses em jogo na presente 

pesquisa. Caracterizando especificamente meu local de fala, desde janeiro de 2016 atuo na área 

de negócios de E&P da organização estudada, tendo particularmente vivido e recepcionado o 

processo de reestruturação e migração de atividades de planejamento para as áreas centrais e 

corportivas da companhia. Dessa forma, tenho um interesse particular na compreensão dos 

condicionantes que geraram e resultaram na configuração atual da estrutura organizacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atrás de qualquer tentativa em explicar algum fenômeno e as forças que concorrem 

para sua realização, reside uma série de questões analíticas práticas. Existe o problema da 

perspectiva, ou seja, a lente teórica ou ideológica através da qual o autor enxerga o problema 

para o qual se dispôs a estudar. Ademais, o local em que nos situamos influencia não só onde 

estamos, mas também o que vemos. Esta questão é conhecida, mas usualmente negligenciada 

na academia da gestão; em ciências sociais, poucos afirmariam conseguir entrar no campo 

‘empírico’ com a mente vazia, esperando ser gradualmente preenchida por evidências. 

Para seguidores do positivismo estatístico, essa questão praticamente inexiste. Em 

resposta, a abordagem interpretativista é ressaltada por Coutinho (2014), com base no trabalho 

de Hans-Georg Gadamer - no seu livro de 1960, Truth and Method, em que o autor afirma que 

o conhecimento é sempre parcial e perspectivado, vinculado a uma forma de ver o mundo, que 

reproduz um background sociocultural pessoal e que constitui a diretriz da capacidade de 

experimentar, pré-condição para alguém ter experiência das coisas e de que elas possam dizer 

algo. Segundo a autora: 

 
Investigar implica interpretar ações de quem e também interprete, 
envolve interpretações de interpretações - a dupla hermenêutica em 
ação. Além de parciais e perspectivadas as interpretações são 
circulares. A interpretação da parte depende da do todo, mas o todo 
depende das partes. Esta interação da interpretação todo/parte e 
designada por círculo hermenêutico da interpretação. A produção do 
conhecimento e assim concebida como um processo circular, iterativo 
e em espiral, não linear e cumulativo como retratado na epistemologia 
positivista. (COUTINHO, 2014, p. 18-19) 

 

 

Estabelece-se assim as bases para a crítica quanto à impossibilidade do objetivismo 

positivista no que se refere ao conhecimento. No entanto, isto não é de todo negativo, mas pelo 

contrário: essa consciência da influência da “tradição” no processo de percepção do mundo 

permite ao pesquisador manter-se de olhos abertos no momento de interpretar o cenário 

estudado. Sabedor dos seus preconceitos e limitações, este investigador estará mais lúcido e 

buscará incessantemente o conhecimento abrindo a sua cabeça a outras perspectivas (outros 

horizontes) que com a dele se fundem, completam e expandem. O resultado deste processo 

iterativo será um conhecimento mais objetivo, conforme a acepção do autor descrita na sua 

ideia de “fusão de horizontes” (GADAMER, 1960 apud COUTINHO, 2014). 
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2.1. Sociologia da Agência Corporativa 

 

A perspectiva estruturalista de Giddens (WHITTINGTON, 1992) considera que as 

relações de autoridade dentro das empresas vão além da concepção marxista da divisão do 

trabalho e refletem aquelas classes presentes na sociedade, muito além do que está presente na 

esfera da produção. Há uma reprodução das condições sociais que tende a perpetuar a relação 

assimétrica no acesso a bens materiais e culturais, numa extensão da consciência de classe e 

conflitos, como ocorre e é experimentado na prática. Assim, a estruturação das classes pode ser 

influenciada por etnicidade e gênero, enquanto a estruturação gerencial envolve contatos 

interpessoais, amizades e laços matrimoniais. 

Giddens dá uma ênfase consistente na nação-estado; este por sua vez teria uma 

autonomia em relação à economia capitalista e o monopólio dos meios de violência. No entanto, 

não se configura como uma ilha totalmente autônoma porque está imbricado por uma variedade 

de instituições, como multinacionais, grupos religiosos e comunidades intelectuais que 

ultrapassam suas fronteiras. É uma forma de organização genérica, uma coletividade na qual o 

conhecimento sobre as condições da reprodução do sistema é reflexivamente utilizado para 

influenciar, moldar e modificar esta reprodução. Isto sugere que as organizações podem ser 

movidas em certas direções coerentes e explícitas, descortinando-se a possibilidade para 

estratégias deliberativas e efetivas. (WHITTINGTON, 1992) 

Giddens projeta um mundo que possui estrutura, mas não é tão monolítico nem tão 

determinado de forma a impedir a deliberação e a ação efetiva. Sua caracterização 

"multidimensional" de mundo moderno traz a produção capitalista junto com as questões de 

etnia, gênero, conhecimento e Estado, sendo que os conflitos entre essas dimensões e a 

possibilidade de reflexividade e conhecimento, abrem um espaço para a agência humana. 

Com o objetivo de suplantar o "dualismo" entre estrutura e agência, Giddens insere o 

conceito distintivo de "sistema", para destacar a interdependência entre ambas. Sistemas sociais 

são então constituídos pelas atividades de agentes humanos, habilitados e restringidos pelas 

propriedades dessas estruturas inseridas nestes sistemas sociais. Essas estruturas definem as 

regras - técnicas, normas, procedimentos, - bem como a autoridade para alocação e ação, de 

acordo com códigos de conduta e direitos aos recursos (GIDDENS, 1984). Qualquer ator 

particular enfrenta uma diversidade de estruturas que parecem bastante independentes do que 

quer eles façam. Além disso, a necessidade humana de "segurança ontológica" leva os atores a 
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aderirem a padrões de comportamento de rotina que reproduzem não intencionalmente as 

mesmas estruturas de seus mundos.  

No entanto, o autor insiste no potencial das pessoas em escolher agir de forma 

deliberada e em executar suas intenções de forma efetiva, mesmo que isso represente um 

desafio às regras estabelecidas e aos poderes predominantes - em outras palavras, a 

possibilidade de agência humana. Por outro lado, a noção de poder é crucial para o conceito de 

agência, ou seja, o ator deve ter a capacidade de "fazer a diferença”. Muito embora reconheça 

que as estruturas distribuem recursos assimetricamente, Giddens (1979, p.149), defende uma 

linha muito forte na agência, insistindo que as relações envolvem algum tipo de "dialética do 

controle". Enquanto os atores detiverem a capacidade de recusar, mesmo no suicídio, eles 

permanecem agentes, destacando o papel da escolha na ação humana e suas múltiplas 

possibilidades de estilos de vida e identidades, devido à diversidade dos meios sociais no mundo 

moderno. 

Esse mesmo sentido de escolha estratégica pode ser traduzida para o nível das 

organizações. Giddens (1991, p.16) observa que a sociedade moderna é caracterizada de forma 

preeminente por sua riqueza nas organizações, a qual sugere ser oriunda dos instrumentos 

efetivos da agência coletiva. Enquanto indivíduos isolados podem fazer pouco para mudar o 

mundo, através de organização intencional e reativa é possível mobilizar o poder para 

transformar os sistemas sociais. Como exemplo, a moderna empresa capitalista amplia suas 

atividades multinacionais além das fronteiras de um único país, introduzindo novas influências 

externas em outras nações do globo, combinando-se com a participação dos atores em uma 

pluralidade de organizações e abrindo a oportunidade para agência coletiva e mudança. 

 
 
2.2. Mudanças contextuais 

 

Conforme afirma Pettigrew (1987), muitas pesquisas sobre mudança nas organizações, 

com foco na liderança, são de caráter ahistórico, aprocessual e acontextual, apenas refletindo 

os vieses inerentes às ciências sociais de maneira geral e ao estudo das organizações em 

particular. Em geral, a mudança é vista de maneira episódica, como se as inovações tivessem 

um início claro e um final claro, limitando-se os dados à série temporal, sem necessariamente 

fornecer informações sobre os mecanismos e processos através dos quais as mudanças são 

criadas. Produz-se uma redução da unidade de análise, o foco passa a ser um único evento ou 

um conjunto de episódios distintos, de alguma maneira separados dos antecedentes imediatos e 
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mais distantes que dão a esses eventos forma, significado e substância. Os estudos de 

transformação são, portanto, muitas vezes preocupados com as complexidades de mudanças 

estreitas ao invés da análise holística e a dinâmica da mudança. Poucos são os estudos sobre 

mudança que realmente permitem que este processo se revele de maneira substancialmente 

temporal ou contextual. 

Pettigrew (1987) afirma que em tempos de incerteza e dificuldades - como aqueles de 

crises econômicas - é de certa forma cômodo acreditar que indivíduos em posições de liderança 

podem fazer a diferença. No entanto, ele ressalta que há uma grande lacuna entre a crença e a 

efetiva capacidade dos líderes em tempos de mudanças, ressaltando a complexidade de se 

demonstrar empiricamente através de uma pesquisa cuidadosa o que, o porquê e o modo de 

traduzir as intenções dos executivos em mudanças concretas. Conceitua as grandes 

transformações nas empresas em termos de vínculos entre o conteúdo da mudança, seu contexto 

e processo, considerando o comportamento de liderança não como um ingrediente central, mas 

apenas um dos elementos a atuar em um complexo processo analítico de mudança, onde 

também são fundamentais os aspectos político e cultural, pois há o desafio às principais 

convicções da firma, em busca de se alterar sua estratégia e estrutura.  

 

The issue is not prematurely to downplay the explanatory role of 
leadership behavior in any theory of strategic change but to address 
questions about leadership within a sufficiently broad analytical 
approach. This means treating leadership as a continuous process in 
context; where context refers to the antecedent conditions of change, 
the internal structure, cultural, and political context within which 
leadership occurs, as well as broad features of the outer context of the 
firm from which much of the legitimacy for change is derived. 
(PETTIGREW, 1987). 

 

 

Segundo o autor, para entender a mudança, deve-se examinar a justaposição do 

analítico e do político, o papel das pessoas excepcionais e as circunstâncias extremas, as forças 

habilitadoras e constrangedoras do meio ambiente e explorar algumas das condições em que 

ocorrem essas misturas. Procurar continuidade na mudança, padrões e idiossincrasias, ações de 

indivíduos e grupos e processos de estruturação, ou nas palavras do próprio: “[...] give history 

and social processes the chance to reveal their untidiness. “ 

Para Pettigrew (1987), uma análise contextualista de um processo, como liderança e 

mudança, desenha os fenômenos nos níveis da análise vertical e horizontal e as interconexões 

entre esses níveis ao longo do tempo. O nível vertical refere-se às interdependências entre níveis 
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mais altos ou inferiores de análise sobre os fenômenos a serem explicados em algum outro 

nível, como por exemplo, o impacto de um contexto socioeconômico em mudança sobre 

características do contexto intraorganizacional e comportamentos de grupos de interesse. O 

nível horizontal refere-se à interconectividade sequencial entre fenômenos no passado, presente 

e futuro. Uma abordagem que oferece análise multinível ou vertical e análise processual, ou 

horizontal, é dito ter caráter contextualista. A forma de pesquisa contextualista envolveria 

questões sobre o conteúdo, o contexto e o processo de mudança, juntamente com as 

interconexões entre essas três categorias analíticas amplas. O ponto de partida para essa análise 

da mudança estratégica é a noção de que a formulação do conteúdo de qualquer nova estratégia 

implica inevitavelmente gerenciar seu contexto e processo. 

 

 
Figura 5: Diagrama I de Pettigrew - Contexto e Processo: uma perspectiva política para a 
mudança estratégica 
Fonte: IMPM, 2016 

  

O contexto externo refere-se ao ambiente social, econômico, político e competitivo em 

que a empresa opera. O contexto interno refere-se à estrutura, cultura corporativa e contexto 

político dentro da empresa através da qual as ideias que objetivam mudanças devem prosseguir. 

O conteúdo refere-se às áreas específicas de transformação em análise. Assim, a empresa pode 

estar buscando mudar a tecnologia, mão-de-obra, produtos, posicionamento geográfico ou 
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mesmo a cultura corporativa. O processo de mudança refere-se às ações, reações e interações 

das várias partes interessadas à medida que procuram mover a empresa do seu presente para 

seu futuro. Assim, em termos gerais, o "o que é” a mudança é encapsulado sob o rótulo do 

conteúdo, grande parte do "porquê" da mudança é derivada de uma análise do contexto interno 

e externo, e o "como" da mudança pode ser entendido a partir de uma análise do processo 

(PETTIGREW, 1987). 

 

 
Figura 6: Diagrama II de Pettigrew - Contexto e Ação nas transformações organizacionais 
Fonte: IMPM, 2016 

 

Importante aqui, segundo Pettigrew (1987), é não tratar o contexto como um plano de 

fundo meramente descritivo ou como uma lista de antecedentes que, de algum modo, moldam 

o processo. Nem é - dado os perigos do determinismo simplista - que a estrutura ou o contexto 

devam ser vistos como um processo de restrição. Em vez disso, essa abordagem reconhece que 

os processos são ambos restritos por estruturas além de também moldar essas mesmas 

estruturas, seja na direção de preservá-las ou alterá-las. Em primeiro lugar, ao conceituar a 

estrutura e o contexto não apenas como uma barreira à ação, mas como essencialmente 

envolvidos na sua produção e, em segundo lugar, demonstrando como aspectos de estrutura e 

contexto são mobilizados ou ativados por atores e grupos à medida que procuram obter 

resultados importantes para eles próprios. 
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Num estudo realizado no setor público de saúde do Reino Unido, Pettigrew et al. 

(1992) explorou a relação entre macro e micro níveis de mudança, examinando o porquê e como 

houve variabilidade no ritmo de mudança no nível local, no momento em que diversas unidades 

similares de saúde por todo o país estavam sendo pressionadas pelo National Health System 

(NHS), devido a alterações ocorridas na política nacional ao longo dos anos 80 e 90. Na era 

Thatcher, o contexto era insatisfação com a imobilidade do setor público, o movimento das 

grandes privatizações e o liberalismo sendo empurrado goela abaixo em todos os setores da 

economia britânica. Além disso, historicamente as organizações de saúde foram vistas como 

altamente resistentes às mudanças, em parte por causa da natureza altamente política da 

prestação de serviços de saúde, por outro lado devido à natureza altamente segmentada das 

especialidades profissionais e também por conta do poder de veto dos médicos clínicos.  

Baseando-se o estudo de caso no desenvolvimento do conteúdo, do contexto e da 

estrutura do processo, bem como da análise de caso comparativa longitudinal, os autores 

combinaram dados históricos e em tempo real das unidades e verificaram indutivamente que a 

taxa e o ritmo de mudança variaram substancialmente entre os unidades no estudo, denotando 

que os distritos que enfrentaram pressões ambientais e políticas amplamente similares 

apresentaram diferenças importantes em sua capacidade de gerenciar mudanças estratégicas. 

Viu-se que essa variação estava atrelada ao conceito de contextos receptivos e não receptivos 

para a mudança, identificando-se oito "sinais e sintomas" de receptividade, associados a um 

ritmo de mudança mais rápido: 

 

i. pressão ambiental;  

ii. uma cultura organizacional de apoio;  

iii. a qualidade e a coerência das políticas;  

iv. pessoas chave que lideram as mudanças;  

v. a agenda de mudanças e sua localidade;  

vi. a qualidade das relações gerenciais;  

vii. simplicidade e clareza dos objetivos de mudança;   

viii. relações cooperativas inter-organizacionais. 

 

Segundo os autores, para contextos receptivos existem características situacionais e de 

ação de gestão que, através da mobilização e da conexão, proporcionam uma alta energia em 

torno da mudança. Por outro lado, nos contextos não receptivos, existe uma configuração de 

recursos que se estabelecem como barreiras à mudança. Nos primeiros, apesar da energia 
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positiva em favor da mudança e as competências que a sustentavam, esta não poderia ser 

rapidamente concluída em um curto período de tempo através do acionamento de uma única 

alavanca (como por exemplo uma troca na liderança superior); as camadas de competência 

emergem apenas lentamente para sustentar e viabilizar os defensores da mudança. 

(PETTIGREW et al., 1992) 

Por fim, cabe ressaltar que na afirmação deles, estes conceitos de receptividade e não 

receptividade são dinâmicos, ou seja, o contexto para a mudança pode ser influenciado por 

alterações sociais ou políticas, bem como construído através de elementos de desenvolvimento 

cumulativo. No entanto, esses processos também são reversíveis por diversas outras razões, 

como a remoção de indivíduos-chave e substituição de líderes, ou a adoção de ações 

inadequadas ou precipitadas. Por isso, além da importância de ser encorajado pelas mudanças 

de políticas em níveis mais altos e pela ação gerencial e profissional a nível local, a liberdade 

de personalizar o processo de mudança de forma idiossincrática nas unidades locais torna-se 

um facilitador fundamental. 

O propósito primordial da pesquisa de Pettigrew (1985; 1987 e 2012) foi capturar a 

realidade em pleno vôo, tendo como foco a característica dinâmica da conduta humana nas 

organizações. Assim, a preocupação é com a forma como as decisões são tomadas, como o 

poder é conquistado e perdido, como as culturas organizacionais são criadas e mantidas e a 

justaposição de continuidade e mudança ao longo do tempo. Os estudos de processo tratam 

seriamente o tempo e a temporalidade, não só para revelar o caráter temporal da conduta 

humana, mas também para expor a relação entre o comportamento humano e os níveis variáveis 

e múltiplos dos contextos em que está incorporado. Com essa ênfase na qualidade dinâmica do 

comportamento humano, há também uma busca pela embeddedness na análise social e 

organizacional, situando as condições atuais em seus antecedentes históricos, mas também 

analisando o comportamento individual, grupal e organizacional em seus contextos setoriais, 

culturais, econômicos, sociais e políticos. 

 

 

2.3. Crítica à Gestão Estratégica e Teoria da Agência 

 

De acordo com Chandler (1998a), a estrutura organizacional é fruto da estratégia, a 

qual por sua vez é influenciada pelo meio-ambiente dos negócios e pelos recursos da 

organização. Uma vez que existam mudanças relevantes ou o próprio processo evolutivo no 

ambiente de negócios, estes demandam uma nova estratégia a ser seguida pela companhia e, 
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portanto, determinam uma nova configuração da estrutura. Na concepção do autor é atribuído 

aos executivos e ao seu papel de gestão uma grande significância; esta por sua vez decorre da 

centralização do poder de distribuição, por meio do escritório geral, dos recursos fundamentais 

ao sucesso da implementação das estratégias concebidas. 

Dessa maneira, a análise estratégica revela-se como uma atividade imprescindível para 

o atingimento do êxito corporativo, contrapondo-se as oportunidades e necessidades criadas 

pelas modificações na demanda, mudanças nas condições econômicas, inovações tecnológicas 

e iniciativas dos concorrentes. Essa avaliação produziu um novo objeto conceitual – o 

planejamento estratégico que conduz, domina e determina a estrutura organizacional 

(CHANDLER, 1998b). 

A literatura dominante em estratégia prioriza prescrição e desempenho econômico, 

fundamentando-se no planejamento de cima para baixo e privilegiando o controle gerencial, 

além de considerar o gerente a personificação e o monopólio da agência da organização. 

Ademais, conforme a Teoria da Agência preconiza, a ação gerencial deve ser cuidadosamente 

controlada, pois como agente livre e racional (ainda que de forma limitada) ele busca - através 

de comportamentos oportunistas - maximizar o seu bem-estar individual diante de incentivos e 

recompensas de ordem econômica, ainda que em detrimento da corporação e seus acionistas e 

stakeholders (JENSEN; MECKLING, 1976). Essa visão ajuda a explicar a tanto escândalos 

corporativos e eventual cumplicidade de escolas de negócios (GHOSHAL, 2005) quanto a 

importância alcançada tanto pela Teoria da Agência e modelos prescritivos correspondentes na 

área de gestão estratégica. 

Greckhamer (2010) mostra que os principais empreendedores institucionais de um 

campo podem criar e moldar o estoque de recursos simbólicos que constituem suas receitas 

para a ação por meio da criação de textos influentes direcionados para moldar os discursos do 

campo. A formação desses discursos afeta as instituições que apoiam, o que, por sua vez, 

capacita e restringe certos tipos de ações. Os discursos de gestão estratégica produzidos pelos 

empresários institucionais do campo são discursos performativos que clamam certas realidades, 

bem como critérios para o estabelecimento de verdades. 

O autor diz que os resultados ilustram como esse discurso se torna engolfado por seus 

próprios efeitos de "verdade" que fazem a realidade socialmente construída parecer inevitável 

e assumida, como fazem os discursos de estratégia em geral. Ao mostrar como o discurso 

apresenta seus argumentos de maneira "racional" sem alternativas claras, os resultados também 

retratam como a racionalidade pode ser usada para mascarar posições ideológicas. De fato, não 
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só nos discursos de estratégia, mas também na sociedade contemporânea mais amplamente "o 

racional e não o irracional se torna o veículo mais eficaz da mistificação. 

Segundo Faria (2009), a supremacia dessas teorias originadas nos EUA, que se 

mostraram especialmente ligadas ao neoliberalismo e à orientação para o mercado, ignora a 

importância das dinâmicas sócio-políticas, as quais por sua vez representam uma propriedade 

característica de economias de países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. Nesse 

contexto, estudos sobre estratégias voltadas para o ambiente de interações entre a sociedade, 

Estado, instituições públicas e demais stakeholders, ainda são considerados uma anomalia, 

perante a corrente de pensamento norte-americana.  

Conforme o mainstream politico e econômico, o Neoliberalismo é baseado na crença 

no mercado livre e em reduzidas barreiras ao fluxo de bens, serviços e capital, com uma atuação 

mínima do Estado, limitado a questões de ordem e regulatórias, situação que levaria à eficiência 

econômica plena (MIROWSKI, 2009). Em paralelo, a área de Gestão Estratégica (ou 

simplesmente GE) fundamenta-se no trabalho de um dos precursores da disciplina sobre o 

capitalismo gerencial (CHANDLER, 1977), – o qual é governado por corporações modernas e 

que, por sua vez, são administradas, por gerentes assalariados e organizados por meio de um 

sistema hierárquico, sustentado no mérito – é superior a outros tipos de capitalismo. Esta visão 

tem fomentado a legitimação de um tipo especifico de estrategista – i.e., o estrategista da grande 

corporação ou CEO – em detrimento de outros tipos de estrategista e organização. (FARIA, 

IMASATO & GUEDES, 2014).  

De acordo com Faria, Imasato & Guedes (2014), há uma propagação de um discurso 

de que não existe alternativa ao capitalismo neoliberal, com a divulgação de ideias e propostas 

que fortalecem as diferenças e disparidades nos tempos atuais, seja no nível interno das classes 

sociais, mas também entre o Ocidente e o resto do globo. As grandes corporações das 

economias desenvolvidas atingiram um patamar sem precedentes de poder geopolítico, 

tornando-se o agente principal ao forjar alianças entre o Estado e o capital, com sua expansão 

marcada pela crescente monopolização e financeirização, o que acentua o privilégio das classes 

mais abastadas e se opõe a outras formas de capitalismos do resto do mundo, bem como 

alternativas à ordem ocidental. 

Ainda segundo os mesmos autores, as sucessivas crises do final da década de 90, início 

dos anos 2000 e também de 2007-2008 tiveram um efeito direto sobre as operações das grandes 

corporações, que passaram a ser questionadas em escala global principalmente em função das 

fraudes administrativas operadas nestes períodos. É a partir de então que, ao invés de se 

observar uma reforma ou abertura do campo de conhecimento em GE para novas variantes de 



33	
	

capitalismo e organizações alternativas, configura-se um contra-movimento de cumplicidade 

da área com o status quo vigente, no sentido de evitar a deslegitimação do neoliberalismo, 

observando-se a reafirmação do unilateralismo dos EUA e o surgimento - daquilo que por conta 

de tamanha a assimetria foi chamado por diversos autores, como Clegg entre outros - do “Novo 

Imperialismo”, como uma estratégia de se retomar a hegemonia ocidental em escala global. 

Promove-se então um esforço para recuperar a legitimidade dessas corporações no resto do 

mundo, tornando prioridade para estrategistas, instituições e acadêmicos nos EUA e na Europa 

reestabelecer e ampliar a sua hegemonia da área de Gestão Estratégica, período marcado por 

uma intensa internacionalização, principalmente em economias emergentes. (FARIA, 

IMASATO & GUEDES, 2014) 

Apesar do domínio do positivismo funcionalista em estratégia, começou-se a 

desenvolver pesquisas sob uma nova perspectiva, baseando-se em paradigmas interpretativos e 

pluralistas, em que pese a concepção de “mundo aberto”, na qual a realidade é vista como algo 

de fim indeterminado e continuísta, caracterizando-se nesse sentido os estudos processualistas. 

As críticas à literatura dominante indicam a limitação em considerar que toda e qualquer ação 

estratégica visa atender a alguma necessidade funcional cuja consequência pode ser prevista e 

racionalizada, passando a desafiar a relação causal entre ações estratégicas e desempenho, 

reconhecendo a importância dos indivíduos e a necessidade da investigação de conjuntos de 

eventos para descrever e explicar como estratégias e organizações se constituem no tempo e no 

espaço (SAUERBRONN & FARIA, 2011). 

Os autores ainda argumentam que a Teoria da Estruturação desconsidera a agência da 

organização, bem como sua incapacidade em reconhecer a agência não humana, uma vez que a 

teoria não é suficientemente equipada para a investigação que vincule simultaneamente a ação 

individual no nível micro as questões organizacionais no nível meso e estas as estruturas sociais 

no nível macro, representando assim uma limitação central. Buscam assim resolver esta 

condição através do reconhecimento da agência tanto do indivíduo (por exemplo, o gerente) 

quanto da organização, ou seja, o reconhecimento de agência em níveis de analise distintos e 

inter-relacionados. Não pertencendo somente ao indivíduo - tampouco à organização e ao 

ambiente - a agência se materializa ao longo de um processo de interação social que pode ser 

observado e descrito quanto as influencias que residem em diferentes níveis.  

Neste mesmo texto e apropriando-se do conceito de codeterminação introduzido por 

John Child (em Organization structure, environment and performance: the role of strategic 

choice, 1972), Sauerbronn & Faria (2011) afirmam que a organização é - simultaneamente – 

“insumo para” e “produto de” escolhas realizadas tanto por indivíduos quanto por dinâmicas de 
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interação entre grupos. Atores individuais e grupos não se adaptam passivamente às 

circunstâncias que encontram nas organizações, tampouco apenas usam essas circunstâncias 

em escolhas voluntaristas; eles usam poder para moldar regras e combinar recursos que são 

coletivamente estabelecidos e negociados, avaliando alternativas de ação e levando em 

consideração as consequências de suas ações, como um fenômeno inerentemente politico. 

Em síntese, o fenômeno organizacional é simultaneamente codeterminado pelas 

propriedades estruturais (no nível macro), pelas características da interação de diferentes grupos 

(no nível meso) e pela predisposição para ação dos indivíduos (no nível micro), o que reforça 

o conceito de que a agência não é um fenômeno pertencente exclusivamente ao indivíduo, 

tampouco à organização ou ao ambiente; materializando-se de uma forma mais plural ao longo 

de processos de interação em diferentes níveis. Esta segregação também é vantajosa na medida 

em que se mitiga o risco da conflação estruturacionista, a qual surge da impossibilidade de se 

segregar a agência do gerente daquela que é da organização. (SAUERBRONN & FARIA, 

2011). 

Segundo os autores Sauerbronn & Faria (2011), a literatura de estratégia seria limitada 

no que diz respeito à agência, pois reproduz a ideia de que condições estruturais restringem a 

livre ação dos agentes de forma a instrumentalizar a ação do gerente/gestor, visando ao 

mapeamento e à escolha de uma solução ótima. Pesquisadores que seguem essa perspectiva 

estudam ações, decisões e resultados como respostas as exigências funcionais do sistema, sem 

reconhecer a agência ou os mecanismos geradores ao longo do processo. 

 

 

2.4. Organizações híbridas e processo de hibridização 

 
A Teoria da Agência também possibilita insights sobre organizações híbridas, pois 

aborda os interesses conflitantes entre gerentes (agente) e os proprietários (principal) em nome 

dos quais gerenciam as organizações. A teoria da agência clássica pressupõe que tanto os 

diretores como os agentes são maximizadores de utilidade que buscam interesse próprio, sendo 

os agentes avessos ao risco e os principais, que têm a prerrogativa de diversificar suas 

participações, portanto neutros ao risco (SHAPIRO, 2005). No entanto, dada a natureza híbrida 

de muitas empresas públicas, uma perspectiva de teoria de agência múltipla nos permite ver 

que elas têm possíveis conflitos de interesses entre diferentes grupos de agentes. O resultado é 

que as empresas públicas enfrentam escolhas contraditórias em relação aos interesses dos 

principais que deveriam servir, mais do que a maioria das empresas privadas, especialmente 
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devido às "vozes conflitantes" que esses princípios podem ter como resultado de diferentes 

incentivos e tempo horizontes. Tais conflitos principais-principais entre o controle e os 

acionistas minoritários, que podem levar a decisões estratégicas sub-ótimas, estão presentes em 

empresas públicas que operam em economias emergentes e em desenvolvimento (YOUNG et 

al., 2008). Nessa configuração, o dever fiduciário dos agentes, como os conselhos de 

administração, não é a um grupo específico de partes interessadas, como os acionistas. Em vez 

disso, o dever fiduciário é para a própria organização (MEHROTRA, 2011). 

A importação do conhecimento ocidental (euro-americano) em gestão é muitas vezes 

considerada como o único meio de fortalecer as economias dos países em desenvolvimento e 

melhorar a produtividade das empresas locais. Com o sucesso do sistema industrial dos EUA 

após a Segunda Guerra Mundial e sua subsequente proliferação internacional, a americanização 

tornou-se sinônimo de modernização e o estilo de gestão dos EUA foi naturalizado no discurso 

e na prática do desenvolvimento (COOKE, 2005). Esta visão sustenta que a própria adoção do 

modelo de gestão dos EUA nos países em desenvolvimento tem levado a um aumento da 

homogeneização, não só no que diz respeito às práticas, mas também ao nível cultural. 

(KIGGUNDU, 1989).  

No entanto, estudos pós-coloniais revelam que a hibridização – especialmente no que 

diz respeito ao binômio mercado-estado – é uma ocorrência comum quando o conhecimento 

mercado-cêntrico em gestão dos EUA é confrontado com realidades locais. Em contraste com 

os processos de tradução neo-institucional e de abordagens interculturais, os quais contribuíram 

de diferentes maneiras para o questionamento da visão de homogeneização, a perspectiva pós-

colonial tem o mérito de poder abordar as relações desiguais no sistema mundial quando lida 

com os desafios da produção e difusão da gestão ocidental nos países em desenvolvimento 

(YOUSFI, 2014). Segundo Homi Bhabha (1996), o termo "hibridização" tornou-se conceito-

chave no discurso pós-colonial e é cada vez mais utilizado na literatura organizacional para 

examinar o efeito que o encontro colonial tem sobre a transformação das práticas de gestão em 

países em desenvolvimento. 

A partir de estudos pós-coloniais em gestão, Yousfi (2014) destaca a importância de 

se adotar uma abordagem contextualizada dos processos de hibridização, levando em 

consideração as inter-relações históricas e culturais, além de identificar quais os elementos que 

se alteram e aqueles que se conservam quando modernas práticas de gestão são importadas para 

países em desenvolvimento. Através do estudo de um caso, no qual enfatiza o processo de como 

os gerentes de uma empresa da Tunísia treinados em escolas de negócios dos EUA 

implementaram um novo modelo de gestão, analisa as dinâmicas de resistência e negociação 
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no relacionamento deste grupo com o de trabalhadores, através de um quadro cultural local de 

significado. A autora argumenta que o processo de hibridização é mais bem compreendido 

como um entrelaçamento de dois elementos – a transformação das práticas e a continuidade 

cultural – que mantêm uma realidade simbólica e estrutural, em que os vínculos dialéticos entre 

a construção da identidade, a dinâmica do poder local, e o quadro cultural específico de 

significados moldam a implementação das práticas importadas. 

 
 
2.5. Capitalismo de Estado 

 

Dinâmicas de hibridização mercado-estado em grandes economias emergentes são 

particularmente importantes, mas sub-investigadas. Segundo Bremmer (2010), o Capitalismo 

de Estado caracteriza-se como um sistema no qual o Estado funciona como o principal ator 

econômico e usa os mercados principalmente para obter ganhos políticos. Historicamente, 

houve uma expansão global gradual entre o final do século XIX e início do século XX, quando 

os governos buscaram resolver falhas básicas de mercado, levando ao surgimento de empresas 

públicas em larga escala com a formação de monopólios naturais. A intervenção estatal foi 

fundamental para o fornecimento de diversos bens públicos, como correio, água, esgoto, 

eletricidade, telefone e ferrovias. Na maioria dos casos, o fornecimento de tais serviços 

começou com as concessões concedidas a empresas privadas, sendo que em muitos casos os 

governos ofereciam subsídios, como por exemplo a garantia de um dividendo mínimo para os 

acionistas. Nesta fase inicial, os governos atuaram como seguradores contra o fracasso. Eles se 

certificavam de que as empresas que forneciam bens públicos importantes eram lucrativas e 

muitas vezes até garantiam explicitamente seu sucesso. Eventualmente, por causa da 

ineficiência do serviço ou do fracasso total dos projetos, os governos acabaram por assumir tais 

empresas. (TONINELLI, 2000). 

Com as perturbações da Primeira Guerra Mundial, a instabilidade do início da década 

de 1920 e a desaceleração da Grande Depressão, os governos acabaram tendo que assumir o 

funcionamento de muitos desses serviços. A transferência de propriedade era frequentemente 

um produto de nacionalizações, muitas das quais devem ser entendidas como resgates. Na 

Europa, as nacionalizações aconteceram mais na década de 1920. Na América Latina, os 

governos criaram bancos estatais e ferrovias e, em seguida, as nacionalizações e resgates 

aumentaram o número de empresas estatais nas duas primeiras décadas do século XX 

(MUSACCHIO & LAZZARINI, 2014).  
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Segundo Musacchio & Lazzarini (2014), a segunda etapa do Capitalismo de Estado 

vai da década de 1930 à década de 1980. Por um lado, na Europa continental, o aumento suave 

da presença do estado em serviços públicos antes da Grande Depressão acelerou após a Segunda 

Guerra Mundial; governos a ser proprietários e administrar empresas de água, petróleo, gás, 

eletricidade, telecomunicações, frete, dentre outras. Por outro lado, a Segunda Guerra Mundial 

mudou a forma como os governos pensaram sobre o envolvimento do Estado na economia, uma 

vez que se tornaram empreendedores, aventurando-se em uma variedade de experiências em 

muitas indústrias além daquelas dos serviços públicos. Em alguns casos o governo fez isso de 

forma original e planejada, fundando empresas industriais na Europa, Ásia e América Latina, 

em outros foi quase que por acidente, como consequência da nacionalização de empresas 

estrangeiras, por exemplo, na Europa Ocidental e Oriental, na Índia e em grande parte da África. 

A teoria da industrial policy view advoga o investimento do Estado como uma forma 

de promover o desenvolvimento para além do que é possível em mercados puramente livres. 

Nesta visão, os governos devem ajudar as empresas a desenvolver novas capacidades, seja 

reduzindo as restrições de capital, diminuindo os custos de pesquisa e desenvolvimento ou 

coordenando empresas e recursos para buscar novos projetos com alto grau tecnológico. De 

acordo com este ponto de vista, a criação de novas capacidades na economia local requer a 

ajuda do governo para mitigar os diferentes tipos de falhas de mercado. (EVANS, 1995) 

Os governos dos países em desenvolvimento também se utilizaram de empresas 

estatais como forma de promover a industrialização. Os objetivos foram superar os problemas 

de coordenação através de investimentos em infraestrutura básica, para iniciar pesquisas iniciais 

e desenvolvimento em indústrias de inovação, para lidar com falhas de mercado percebidas e 

forjar alianças com empresas multinacionais estrangeiras para a transferência de tecnologia e 

para promover programas nacionalistas de industrialização de substituição de importações. 

(MUSACCHIO & LAZZARINI, 2014). 

No período do pós-guerra, juntamente com o surgimento do socialismo - 

principalmente na União Soviética, Europa Oriental, Sudeste Asiático e partes da América 

Latina - houve uma mudança ideológica no mundo não socialista que levou os estados a 

aumentar sua participação na economia, criando empresas estatais de grande escala em ritmo 

acelerado. No Oriente Médio, Norte de África e América Latina, tanto os choques de petróleo 

da década de 1970 como o aumento dos governos nacionalistas levaram à expropriação 

(nacionalização) da indústria do petróleo. Algumas dessas nacionalizações foram baseadas 

exclusivamente em questões de segurança nacional, como a necessidade de um fornecimento 

constante de petróleo para fins domésticos. (MUSACCHIO & LAZZARINI, 2014). 
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No Brasil, o Capitalismo de Estado apresentou uma outra dinâmica. Segundo Pinheiro 

(2002), desde o período colonial as primeiras empresas estatais surgiram na economia 

brasileira, iniciando com o Serviço Postal em 1663 e a Casa da Moeda da Bahia em 1694. Outro 

momento histórico foi a chegada a corte real portuguesa no Rio de Janeiro, que culminou com 

a criação do Banco do Brasil, da Imprensa Régia e mais tarde com caixas econômicas e 

ferrovias. Mas foi mesmo durante a Era Vargas que a intervenção estatal na economia ganhou 

impulso significativo, amparando-se nos conceitos de nacionalismo econômico e 

protecionismo, quando foram elevados os investimentos públicos em infraestrutura e insumos 

básicos, além da concomitante criação de monopólios públicos para produtos como açúcar, 

café́, mate, etc.  

Nas décadas seguintes, essa presença das estatais na economia cresceria rapidamente, 

motivada por diversas dinâmicas dentre as quais destacamos (PINHEIRO, 2002): 

1. A tese desenvolvimentista, em que o Estado procurava suprir uma lacuna em setores 

nos quais o setor privado não demonstrava interesse ou condições de investir, decidindo por 

implantar no país uma indústria diversificada através da criação de estatais especialmente em 

siderurgia e infraestrutura (rodovias). 

2. A questão da segurança nacional, que espelhava uma preocupação mais abrangente 

e pode-se resumir em três grupos principais: controle público sobre industrias consideradas 

estratégicas, restrição à participação de empresas estrangeiras (inclusive na exploração do 

subsolo brasileiro) e produtos importantes para os quais havia risco de desabastecimento 

durante o período da Segunda Guerra Mundial. Foi sob essa égide que foram criadas (ou 

estatizadas) a Fabrica Nacional de Motores, a Álcalis, o Lloyd, o Serviço de Navegação da 

Bacia do Prata, a Embraer, a Vale do Rio Doce e a EBE S.A., empresa que é objeto deste estudo. 

3. A nacionalização de empresas privadas estrangeiras em indústrias cuja regulação 

não foi eficiente em promover os investimentos de que o pais necessitava para viabilizar seu 

rápido crescimento, que de certa forma este processo vinculava-se também aos planos de 

soberania nacional, como no caso dos setores de ferrovias, comunicações e eletricidade. 

4. Outra via de expansão, principalmente motivada pela estratégia de substituição de 

importações (“ocupar espaços vazios”) dos anos 1970, foi a verticalização e a diversificação de 

atividades de grandes empresas estatais. Foram criadas várias subsidiarias em setores com altas 

taxas de retorno, uma vez que esse processo era facilitado pela elevada capacidade de 

autofinanciamento de diversas estatais, culminando na implantação de grandes holdings 

setoriais. Destaque para celulose, petroquímica, alumínio, transportes, entre outros, nos quais a 

participação publica aumentou rapidamente.  
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5. Por fim, um número elevado de empresas estatais surgiu a partir da estatização de 

empresas mal administradas e situadas em setores estranhos as atividades do setor público 

(como hotéis, usinas de açúcar, editoras, etc.). Estas empresas, apesar de não constituir peso 

significativo no tamanho do setor produto estatal, acabaram depois demostrando resistência em 

retornar ao controle privado. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Considerações Epistemológicas 

 

Creswell (2003) sugere que, ao se preparar uma estrutura para o projeto de pesquisa, 

devem-se considerar três questões fundamentais que mostram os níveis inter-relacionados de 

decisões que fazem parte deste processo de elaboração: 

1. As alegações de conhecimento que são feitas pelo pesquisador, qual epistemologia, 

paradigma de investigação, perspectiva teórica e postura filosófica que instruem a pesquisa; 

2. As estratégias de investigação que vão orientar os procedimentos, como será 

elaborado o plano de ação que associa métodos a resultados e a motivação por trás da sua 

escolha, como por exemplo a pesquisa experimental, a pesquisa de levantamento, a etnografia, 

etc.; 

3. Os métodos de coleta e analise de dados que serão usados, ou seja técnicas e 

procedimentos como questionários, entrevistas, grupos focais, etc. 

O autor ainda afirma que esses são os aspectos que informam a escolha da técnica, 

variando de suposições amplas trazidas para um projeto até decisões mais práticas sobre como 

coletar e analisar dados. Para ilustrar, resumiu esse trio de elementos da investigação num 

quadro, onde os mesmos são combinados para formar diferentes técnicas de pesquisa. 

(CRESWELL, 2003). 

 

 
Figura 7: Alegações de conhecimento, estratégias de investigação e métodos que conduzem a 
sistemas e processo do projeto 
Fonte: Creswell, 2003 
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Os passos preliminares para elaborar uma proposta de pesquisa, 
então, consistem em avaliar as alegações de conhecimento trazidas 
para o estudo, considerar a estratégia de investigação que será́ usada 
e identificar métodos específicos. Usando esses três elementos, um 
pesquisador pode identificar a técnica quantitativa, qualitativa ou de 
métodos mistos na investigação. (CRESWELL, 2003, p. 23.  

 

 

Assim, neste estudo sugerimos dividir a proposição metodológica em três grandes 

tópicos: i. Paradigma Teórico, ii. Métodos de Pesquisa e iii. Técnicas e Processos de Pesquisa. 

 

 

3.1.1. Paradigma Teórico 

 

O conceito de paradigma atribui-se a Thomas Kuhn, autor que abalou profundamente 

a crença na objetividade e racionalidade da ciência, quando da publicação de sua obra seminal 

The Structure of Scientifíc Revolution (1962), tendo-o definido como sendo um conjunto 

articulado de linguagem, valores, metas, normas e crenças que são aceitos por todos os 

elementos de uma comunidade científica, um modelo para o “que” e para o “como” investigar 

num dado e definido contexto histórico/social. Traduz-se num compromisso implícito de uma 

comunidade científica de pesquisadores com um quadro teórico e metodológico preciso e 

formal, além de um compartilhamento de experiências e uma concordância quanto a natureza 

da investigação e a concepção do conhecimento (PACHECO, 1993). 

Para Coutinho (2014), perspectiva, tradição, programa de investigação e paradigma 

são termos idênticos que tem em comum uma ideia fundamental: unificar e legitimar a 

investigação tanto nos aspetos conceituais como nos aspectos metodológicos, servindo de 

identificação do pesquisador no que ele se relaciona com a partilha de um corpo especifico de 

conhecimentos e de atitudes face à delimitação de problemas, ao processo de recolha de dados 

e a sua interpretação. 

Fazer uma alegação de conhecimento ou alinhamento paradigmático significa que os 

pesquisadores começam um projeto com determinadas suposições sobre como vão aprender e 

o que vão aprender durante a investigação, segundo Creswell (2003).  O autor discorre sobre 

quatro escolas de pensamento a respeito de alegações de conhecimento: pós-positivismo, 

construtivismo, reivindicatória/participatória e pragmatismo, sendo que os principais elementos 

de cada posição são resumidos abaixo.  
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Figura 8: Posições das alegações de conhecimento alternativas 
Fonte: Creswell, 2003 

 

Como a perspectiva teórica a ser adotada neste estudo remete ao Construtivismo, 

apresenta-se aqui os principais elementos segundo a visão de Crotty (1998) para este paradigma, 

de que os significados são subjetivos, construídos e originados socialmente, à medida que os 

seres humanos se envolvem com o mundo que estão interpretando. Na sua percepção, as pessoas 

encaixam-se em seu mundo e extraem um sentido disso com base em sua perspectiva histórica 

e social, tendo o seu universo de significados sido imposto pela cultura e ocorrendo a partir da 

interação com a comunidade, daí a sua especificidade e relatividade a depender do ambiente e 

do tempo. 

O autor afirma ainda que os pesquisadores qualitativos procuram compreender o 

contexto ou o ambiente dos participantes visitando e colhendo informações pessoalmente, 

tendendo a usar questões abertas, de forma que estes possam expressar suas próprias 

perspectivas. Os investigadores sociais também fazem uma interpretação do que encontram, 

moldada pelas experiências próprias e pela formação do pesquisador, posicionando-se na 

pesquisa para reconhecer como sua interpretação flui a partir daquelas, sendo seu objetivo dar 

sentido (ou interpretar) aos significados que outras pessoas têm das coisas. 

Flyvbjerg (2006) assume que se o objetivo do trabalho do pesquisador é entender e 

conhecer os fenômenos em estudo, então a pesquisa é simplesmente uma forma de 

aprendizagem. Desse modo, se a pesquisa - assim como outros processos de aquisição de 

conhecimento - pode ser descrita pela fenomenologia pelo objetivo da aprendizagem, torna-se 

claro que a forma mais avançada de compreensão é alcançada quando os pesquisadores se 

colocam no contexto em estudo. Somente assim os pesquisadores podem entender os pontos de 

vista e o comportamento, que caracteriza os atores sociais, numa abordagem dita como 

interpretativista. 
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3.1.2. Método de Pesquisa 

 

A metodologia a ser utilizada no presente estudo está relacionada ao método 

qualitativo. De acordo com Godoy (1995) e Vieira (2006), esse tipo de pesquisa não busca 

enumerar ou medir as situações estudadas, baseando-se fundamentalmente em análises 

interpretativas e caracterizando-se, a princípio, pela não-utilização de instrumental estatístico 

na análise dos dados coletados. Parte-se de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve. Como a pesquisa qualitativa é bastante indutiva, 

o pesquisador gera significados a partir dos dados coletados no campo. 

Assim, envolve uma extensa coleta de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com o contexto investigado, 

procurando compreender os fenômenos de acordo com a perspectiva dos sujeitos desse 

ambiente. Esses dados, fruto da descrição e explicação das interações existentes nos contextos 

organizacionais, sociais e institucionais, ajudam a explicar e tornar visíveis os componentes 

fundamentais de uma coletividade aos seus interessados.  

Por fim, o autor afirma que uma importante característica da pesquisa qualitativa é 

“que ela geralmente oferece descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre 

processos em contextos locais e identificáveis”, além do fato de que “oferece um maior grau de 

flexibilidade ao pesquisador para a adequação da estrutura teórica ao estudo do fenômeno 

administrativo e organizacional que deseja” (VIEIRA, 2006, p. 18). 

Há outros autores que prescrevem a utilização do método qualitativo com o fim de 

analisar situações complexas ou estritamente particulares, como: 

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento 
dos indivíduos. (RICHARDSON, 1999, p. 80) 

 

 

Flick (2009, p. 24), por sua vez, defende que a pesquisa qualitativa não reduz os objetos 

a simples variáveis, mas sim os representa em sua totalidade, dentro de seus contextos 

cotidianos. A pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
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relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis”. O objetivo da pesquisa qualitativa está mais em desenvolver teorias empiricamente 

fundamentadas do que em testar teorias formuladas previamente ou aquilo que já é bem 

conhecido (FLICK, 2009). 

Goulart e Carvalho (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa pode fornecer uma 

importante contribuição para o desenvolvimento de estudos na área de administração, 

especialmente quando o objetivo é entender “organizações complexas, seus processos, 

estruturas, contexto, inter-relações” (GOULART E CARVALHO, 2005, p.137). 

 

 

3.1.3. Estratégia de Investigação 

 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa configura-se de uma forma muito mais 

abrangente do que uma simples tática para a coleta de dados ou uma ferramenta do 

planejamento de pesquisa em si, mas sim como um método que se estende desde a lógica de 

planejamento até aproximações mais particulares referentes ao levantamento e à análise dos 

dados. Através deles o pesquisador explora em profundidade um programa, um fato, uma 

atividade, um processo ou uma ou mais pessoas, coletando informações detalhadas e usando 

uma variedade de procedimentos durante um período de tempo prolongado. 

Talvez por focalizar apenas a unidade ou por enfatizar o interesse intrínseco pelo 

“caso” pelo que ele tem de singular, muitos pesquisadores tendem a tratá-lo como algo à parte, 

tanto em sua gênese, apresentando-o de modo desconectado da discussão corrente na área, 

como em seu desenvolvimento, no qual não se observa qualquer preocupação com o processo 

de construção coletiva do conhecimento. O investigador apenas aplica um questionário ou faz 

entrevistas, sem explicitar por que aquele grupo e não outro, deixando a impressão de que 

poderia ser qualquer um. Ou seja, o grupo escolhido não é um “caso”, não apresenta qualquer 

interesse em si, é apenas um local disponível para a coleta de dados. Em conseqüência, a 

interpretação desses dados é superficial, sem recurso ao contexto e à história (VENTURA, 

2007) 

Para Goode e Hatt (1979), o estudo de caso é um meio de organizar os dados, 

preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade como um todo, 

incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de relações ou processos etc.). Vale, 

no entanto, lembrar que a totalidade de qualquer objeto é uma construção mental, pois 

concretamente não há limites, se não forem relacionados com o objeto de estudo da pesquisa 
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no contexto em que será investigada. Portanto, por meio do estudo do caso o que se pretende é 

investigar, como uma unidade, as características importantes para o objeto de estudo da 

pesquisa. 

Na posição de Lüdke e André (1986), o estudo de caso como estratégia de pesquisa é 

o estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem 

delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois tem um interesse próprio, 

único, particular e representa um potencial no processo de aprendizado. Destacam em seus 

estudos as características de casos naturalísticos, ricos em dados descritivos, com um plano 

aberto e flexível que focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado. 

Segundo Stake (2000, p. 436), o estudo de caso como estratégia de pesquisa 

caracteriza-se justamente por esse interesse em casos individuais e não pelos métodos de 

investigação, os quais podem ser os mais variados, tanto qualitativos como quantitativos. Mas, 

o autor alerta para o fato de que “nem tudo pode ser considerado um caso” e oferece algumas 

pistas para a identificação do que pode constituir um caso. Para ele, um caso é uma unidade 

específica, um sistema delimitado cujas partes são integradas. Algumas características podem 

estar dentro do sistema, nos limites do caso, e outras fora, e nem sempre é fácil para o 

pesquisador dizer onde termina o indivíduo e começa o contexto. 

Yin (1984) também enfatiza a importância do tipo de questões propostas para 

distinguir os estudos de caso de outras modalidades de pesquisa nas ciências sociais. Afirma 

que a estratégia é geralmente usada quando as questões de interesse do estudo referem-se ao 

como e ao porquê; quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos; e quando 

o foco se dirige a um fenômeno contemporâneo em um contexto natural. De maneira similar a 

Stake, afirma que nessa pesquisa empírica há situações em que as fronteiras entre o contexto e 

o fenômeno não são claramente evidentes. Por fim, ao definir o objeto do estudo de caso como 

um fenômeno contemporâneo, o autor procura distingui-lo dos estudos históricos, nos quais a 

evolução temporal é o foco de interesse, o que não significa que nos estudos de caso não se 

recorra a fatos passados para compreender o presente. 

Flyvbjerg (2006) comenta que experts/seniores são profissionais que possuem um 

conhecimento íntimo a respeito de certa especialidade pois acumularam uma série de casos 

concretos nas suas áreas de atuação, uma vez que o aprendizado é dependente do contexto e da 

experiência, que são o núcleo do método de estudo de casos em pesquisas. Alega que as ciências 

sociais não conseguem produzir uma teoria geral, preditiva e independente de contexto, 

portanto, não tem, em última análise, mais nada a oferecer do que um conhecimento concreto 

e dependente do contexto. O estudo de caso produz o tipo de conhecimento dependente do 
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contexto que a pesquisa sobre aprendizagem mostra ser necessária para permitir que as pessoas 

se desenvolvam de iniciantes baseados em regras gerais e normas padronizadas para 

especialistas virtuosos. 

   

It is only because of experience with cases that one can at all move from 
being a beginner to being an expert. If people were exclusively trained 
in context-independent knowledge and rules, that is, the kind of 
knowledge that forms the basis of textbooks and computers, they would 
remain at the beginner’s level in the learning process. This is the 
limitation of analytical rationality: It is inadequate for the best results 
in the exercise of a profession, as student, researcher, or practitioner. 
(FLYVBJERG, 2006, p. 222) 

 

 

O autor ainda argumenta que a proximidade dos estudos de caso às situações da vida 

real e sua riqueza múltipla de detalhes são importantes para o desenvolvimento de um gradiente 

de percepção da realidade, incluindo a visão de que o comportamento humano não pode ser 

entendido de forma significativa como simplesmente os atos governados por regras gerais 

encontradas nos níveis mais básicos do processo de aprendizagem e em muitas teorias. Além 

disso, os casos são importantes para os próprios processos de aprendizagem dos pesquisadores 

no desenvolvimento das habilidades necessárias para se fazer uma boa pesquisa. 

Flyvbjerg alega que o desenvolvimento científico foi intensamente impactado por 

experimentos cuidadosamente escolhidos por Newton, Einstein e Bohr, assim como os estudos 

de caso ocuparam um lugar central nos trabalhos de Darwin, Marx e Freud, fundamentando 

assim a importância da escolha estratégica do caso e como ela pode aumentar 

significativamente o seu potencial de generalização nas ciências sociais: 

 

That a discipline without a large number of thoroughly executed case 
studies is a discipline without systematic production of exemplars, and 
that a discipline without exemplars is an ineffective one. In social 
science, a greater number of good case studies could help remedy this 
situation. (KUHN, 1987 apud FLYVBJERG, 2006, p. 242) 

 

 

Ele também nomina casos atípicos ou extremos como “cisnes negros” (referência a 

Nassim Nicholas Taleb), os quais geralmente revelam mais informações do que os 

convencionais porque ativam mais atores e mecanismos mais básicos na situação estudada. Isto 

também revela o mecanismo da falsificação como um dos mais rigorosos testes a que uma 
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proposição científica pode estar sujeita: se apenas uma observação não encaixa na proposição, 

considera-se nula sua validade geral e, portanto, deve ser revisada ou rejeitada (FLYVBJERG, 

2006). 

Por fim, Flyvbjerg afirma que os estudos de caso geralmente contêm elementos 

substanciais de narrativa, as quais geralmente abordam as complexidades e as contradições da 

vida real. Consequentemente, tais narrativas podem ser difíceis ou impossíveis de resumir em 

fórmulas científicas básicas, proposições gerais e teorias. Assim, ao invés de sumarizar e 

encerrar, o ato de concluir um estudo de caso é deixá-lo em aberto. A narrativa deve explorar 

sua diversidade para desacobertar as multi-facetadas, complexas e conflitantes histórias 

presentes no estudo em questão, à luz das mais amplas posturas filosóficas e em detrimento de 

teorias mais especializadas e aplicadas. Isto deixará espaço para leitores de diferentes origens 

para fazer interpretações variadas e tirar conclusões diversas sobre a questão de qual é o caso, 

permitindo que o estudo seja diferente para pessoas diferentes, de modo que os leitores possam 

ser atraídos ou repelidos por coisas diferentes, tendendo a descobrir seu próprio caminho e 

verdade dentro do caso. 

 

 

3.2. Técnicas de Pesquisa 

 

A metodologia utilizada no presente estudo está relacionada ao método qualitativo e 

tal escolha se justifica pelo fato de se tratar de uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva, 

visto que realizada em uma organização na qual existe pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado sobre o contexto e a correlação dos temas abordados (VERGARA, 2013), mas 

também porque o objetivo do trabalho é o de apreender uma situação in loco, a fim de 

estabelecer comparações com outros eventos semelhantes e com um referencial teórico 

construído previamente. Utilizando-se da taxonomia proposta pela autora, com relação aos fins 

verificou-se necessário realizar uma investigação exploratória preliminar. Posteriormente, a 

pesquisa assume um caráter descritivo, levantando-se as características do caso estudado e 

analisando a relação entre as variáveis consideradas. Quanto aos meios, foram a pesquisa de 

campo – lançando mão de entrevistas individuais em profundidade e ancoradas em roteiro 

semiestruturado de questões abertas –, bem como um levantamento bibliográfico e documental, 

de fontes primária (material informativo criado pela própria organização que está sendo 

pesquisada) ou secundária (publicações de instituições independentes, mas que falam ou citam 

determinada organização, de acordo com a sua relevância e importância). 
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Para May (2004), as entrevistas são capazes de enriquecer a compreensão do 

pesquisador acerca de opiniões, experiências, atitudes e sentimentos das pessoas. Flick (2009) 

ressalta que as entrevistas semiestruturadas têm atraído interesse dos pesquisadores e passaram 

a ser amplamente utilizadas, tendo em vista ser mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 

entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com o planejamento aberto do que 

em uma entrevista padronizada ou em um questionário. Gill et al. (2008) afirmam que, devido 

à sua flexibilidade, entrevistas semiestruturadas permitem ao pesquisador descobrir 

informações que nem sequer tenham sido consideradas pertinentes quanto ao tema.   

Decidiu-se pela realização de entrevistas semiestruturadas pois estas apresentam maior 

flexibilidade, permitindo ao entrevistado elaborar suas respostas sem ficar preso a um nível 

mais rigoroso de diretividade e mediação por parte do entrevistador. Ademais, se por um lado 

elas podem vir a prejudicar a padronização e a comparabilidade de informações, por outro, 

permitem o estabelecimento de um diálogo mais profundo entre o entrevistador e o entrevistado. 

No Anexo I, encontra-se a última versão do roteiro de perguntas das entrevistas 

realizadas durante este estudo; cabe dizer que o mesmo foi sendo adaptado de acordo com a 

evolução e coleta dos dados, bem como do entendimento quanto ao material analisado. Teve 

como pano de fundo a criação da área de Controladoria, buscando-se dispor os grandes temas 

e as questões de modo a desenhar uma perspectiva evolutiva-temporal dos fatos. Apresenta-se 

dividido em 11 grandes temas, há uma primeira parte introdutória na qual o entrevistado é 

instado a descrever sobre seu histórico profissional e experiência na organização, seguida de 9 

blocos que visam uma abordagem histórico-sequencial, contextualizando interna e 

externamente, tendo por fim uma última parte para uma fala de fechamento do interlocutor, de 

tema livre e caráter conclusivo.   

 

 

3.3. Universo e Amostra 

 

A definição do caso a ser estudado representa um elemento fundamental para o bom 

andamento e concretização do estudo, sendo essencial a definição da população visto que a 

mesma determina e/ou delimita o objeto a ser estudado (EISENHARDT, 1989). Nesse sentido, 

para fins deste trabalho, foi escolhido estudar a área corporativa Controladoria de uma empresa 

brasileira de energia com atuação global.  

Fontanella et al. (2011) entendem o processo de “fechamento” da amostra como aquele 

em que se define o conjunto que será necessário à análise e interpretação dos dados. Foi 
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considerada então uma amostragem não-probabilística do tipo intencional, usando a seleção por 

julgamento na qual “sujeitos-tipo são selecionados por representarem as características 

relevantes da população em estudo” (THIRY-CHERQUES, 2009, p.22) para explorar as 

informações necessárias à pesquisa em epígrafe. 

Dessa forma, a partir de uma primeira entrevista com um gerente operacional de maior 

proximidade e que atuava numa área Corporativa, pelo método da cadeia (ou bola-de-neve) 

foram identificados os profissionais que poderiam ser os candidatos mais adequados a participar 

da pesquisa, levando-se em consideração principalmente: i. a senioridade e o tempo de 

experiência na empresa; ii. o cargo e função que ocupa; iii. participação no processo de 

concepção e implantação da reestruturação organizacional; iv. relacionamento e interação com 

a área e atividades desempenhadas pela Controladoria; v. acessibilidade e disponibilidade. Uma 

primeira lista com pouco mais de uma dezena de potenciais entrevistados foi elaborada, 

chegando-se a um total de 22 nomes após mais algumas buscas e consultas internas na 

organização. Ao final, 3 desta última lista foram desconsiderados por conta do nível de 

experiência profissional, 2 outros não retornaram, mais 4 responderam que não iriam participar 

e um último teve problemas com o agendamento que inviabilizaram a realização da entrevista. 

No quadro abaixo é apresentado o perfil dos 12 entrevistados:  

 
Quadro 1 – Perfil dos entrevistados 

 

Entrevistados Formação 
Acadêmica 

Cargo / 
Função Sexo 

Tempo de 
Empresa 

(anos) 
Área 

Executivo 1 Pós-
graduação 

Gerente 
Operacional Masculino 9 Corporativa 

Executivo 2 Mestrado Gerente 
Intermediário Masculino 29 Corporativa 

Executivo 3 Mestrado 
inconcluso 

Gerente de 
alto nível Masculino 17 Corporativa 

Executivo 4 Pós-
graduação 

Gerente 
Intermediário Feminino 17 Corporativa 

Executivo 5 Pós-
graduação 

Ex-gerente de 
alto nível Masculino 30 Corporativa 

Executivo 6 Mestrado Gerente 
Intermediário Masculino 13 Corporativa 

Executivo 7 Pós-
graduação 

Gerente de 
alto nível Masculino 28 Corporativa 

Executivo 8 Doutorado Gerente de 
alto nível Masculino 1 Corporativa 
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Executivo 9 Pós-
graduação 

Gerente de 
alto nível Feminino 30 Corporativa 

Executivo 10 Mestrado Gerente de 
alto nível Masculino 36 De Negócios 

Executivo 11 Pós-
graduação 

Gerente de 
alto nível Masculino 30 De Negócios 

Executivo 12 Pós-
graduação 

Gerente de 
alto nível Feminino  31 De Negócios 

Fonte: Elaboração própria  
 

A maior parte dos entrevistados são gestores de alto nível (hierarquicamente 

subordinados aos Diretores) da organização, com considerável tempo de “casa” e em posição 

de liderança. Estas características permitiram um espectro mais amplo de episódios específicos 

dos processos investigados. Tais gestores pertencem a diversas áreas da organização, que foram 

padronizadas aqui como fazendo parte do que foi denominado neste estudo como eixo 

“Corporativo” e com uma função mais próxima da central administrativa, em contraposição às 

“Áreas de Negócios”, que representam as atividades mais funcionais e divisionais da 

organização. Tal distinção e agrupamento em nível mais macro e sem muito detalhamento se 

dá por dois motivos: o primeiro recai na busca de diversidade de olhares sobre a organização e 

o segundo na intenção de preservar os entrevistados de serem identificados. 

 

 

3.4. Coleta dos dados 

 

Os pesquisadores podem conciliar múltiplas técnicas e métodos distintos de coleta de 

dados, sendo que para o estudo de caso seria plausível utilizar uma combinação entre pesquisa 

documental, entrevistas, questionários e observações (EISENHARDT, 1989). O 

desenvolvimento de estudos de caso pode ser realizado a partir da coleta de evidências, que 

podem ser compostas por documentos, registros, artefatos físicos, observação direta e/ou 

participante, e entrevistas (YIN, 2013). Para o autor, o uso de documentos se torna essencial 

para ratificar e valorizar as evidências encontradas em outras fontes, sendo que a observação 

direta seria igualmente importante para fornecer informações adicionais acerca das questões em 

estudo.  

À exceção de uma delas - que foi realizada via telefone por conta do entrevistado 

situar-se em outro estado -, todas as outras entrevistas foram presenciais e ocorreram nas 

instalações da companhia na cidade do Rio de Janeiro, no período entre 26/setembro até 
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20/outubro/2017, durante o expediente de trabalho. Com duração entre 40 minutos a até 1 hora 

e 20 minutos - que variavam de acordo com a disponibilidade de agenda e disposição a falar 

dos entrevistados -, em todas as entrevistas estabeleceu-se o compromisso ético de preservação 

do anonimato, não identificando diretamente os interlocutores e seus cargos e funções, sendo 

que em 9 delas obteve-se autorização para gravação por recurso fonográfico; no entanto, por 

problemas técnicos apenas 7 entrevistas puderam ter o áudio preservado para posterior 

reprodução. Independentemente disso, em todas tomou-se notas das respostas e comentários 

dos entrevistados em formulários previamente preparados para tal. 

Mesmo existindo um roteiro, a entrevista foi guiada de forma bem flexível para que o 

entrevistado pudesse inserir pontos que achasse relevante diante do que estava sendo 

perguntado, visando ampliar a interação e a riqueza do material que estava sendo coletado pelo 

entrevistador, o qual foi em todos os casos o próprio autor. Cabe ainda ressaltar que este último 

é funcionário da empresa em estudo há nove anos, atuando numa área de Negócios no 

desempenho das atividades de Planejamento, com razoável conhecimento da cultura e valores 

da organização. Sendo assim, a participação como observador na presente pesquisa se deu por 

meio de um processo constante de aproximação e distanciamento do objeto de estudo. Ao 

mesmo tempo em que o pertencimento, o conhecimento do ambiente e a proximidade com os 

interlocutores facilitou a empatia a fim de estabelecer um processo de confiança para 

observação da dinâmica organizacional, a fluida manifestação dos entrevistados e facilidade 

comunicativa por conta do compartilhamento da linguagem comum, por outro lado o constante 

exercício de distanciamento se mostrou necessário para se manter um olhar crítico sobre a 

narrativa dos fatos. 

 

 

3.5. Tratamento e análise dos dados 

 

As entrevistas gravadas totalizaram mais de 6 horas e foram transcritas integralmente 

sem cortes ou edições. Foram analisadas a partir dos seus conteúdos (transcritos ou apenas o 

que foi anotado, conforme o caso) e de acordo com a pesquisa bibliográfica e documental 

realizada. 

A partir de tais elementos, foi realizada uma triangulação com o objetivo de se alcançar 

uma amplitude maior que o campo da pesquisa pudesse revelar e permitir uma melhor análise 

dos dados e das questões levantadas ao longo do estudo: “como o pesquisador enfrenta uma 

situação com múltiplas variáveis, ele deve se basear em várias fontes de evidências, com dados 
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que precisam convergir, facultando a análise dos mesmos” (YIN, 2013, p. 33). Dessa forma, a 

triangulação de dados é utilizada para potencializar a validade da pesquisa, tornando-a mais 

convincente por estar baseada no emprego de fontes múltiplas de dados. 

 

 

3.6. Limites do método 

 

Apesar do método de pesquisa ser o instrumento que permite a aproximação entre o 

pesquisador e o objeto observado, e a metodologia escolhida ser considerada apropriada aos 

objetivos de investigação desse estudo, compreender e analisar as revelações do campo, cabe 

reconhecer que “todo método tem possibilidades e limitações” (VERGARA, 2013, p. 59). 

Como a natureza desta pesquisa é qualitativa, o tratamento e análise dos dados 

coletados não permitem a utilização de técnicas estatísticas de análise, usualmente aplicadas 

em amostras que têm representatividade estatística quanto à população pesquisada. Nesse 

sentido, podem-se observar tendências por meio dos discursos dos entrevistados, porém não se 

podem estabelecer generalizações das conclusões extraídas do estudo (VERGARA, 2013). 

Para Thiry-Cherques (2009), nos métodos qualitativos, que têm raiz na fenomenologia 

e no estruturalismo, a investigação é considerada efetiva quando permite descrever o objeto em 

seu contexto. Os métodos qualitativos servem à compreensão do fenômeno estudado e a 

capacidade de transferência para outros grupos e indivíduos dos resultados obtidos, não à 

generalização. 

Nessa perspectiva, Eisenhardt (1989) e Yin (2010) afirmam que pesquisas qualitativas, 

realizadas através de estudo de caso, não possibilitam ao pesquisador chegar a conclusões 

generalizáveis, pois se está avaliando apenas uma parte do fenômeno. Além disso, podem 

ocorrer impactos na coleta de dados derivados de possíveis influências das experiências dos 

entrevistados e do pesquisador. Contudo, mesmo diante das limitações elencadas, considera-se 

ser o método mais adequado para responder à problemática da pesquisa e alcançar os objetivos 

da mesma. 

Em relação ao instrumento de pesquisa, entrevista pessoal, exigiu dos interlocutores, 

no momento da entrevista, a recuperação de eventos, ações e dados por meio da memória. 

Durante o processo de pesquisa, tais informações foram cotejadas com o restante dos 

instrumentos. Entretanto, cabe refletir que, nessas condições, relatar o passado significa um 

exercício de seletividade e re-significação. 
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3.7. Limites da pesquisa 

 

Assume-se que a pesquisa é interpretativa e por isso não é neutra e nem imparcial, 

mesmo que se procure ao máximo permanecer-se neutro e imparcial na interpretação dos dados, 

o conhecimento de base fenomenológica é produzido em interação sujeito-sujeito e sempre há 

certo grau de parcialidade na produção do conhecimento e interpretação dos dados, sendo este 

um dos limites da pesquisa. O fato do pesquisador trabalhar na empresa objeto do estudo 

também pode exercer influência sobre a interpretação dos dados e informações. 

O enfoque do trabalho, por sua vez, pode ser caracterizado como um fator de limitação 

ao dificultar uma participação mais ativa e prolífica dos entrevistados, já que ao abordar temas 

como reestruturação hierárquica, estratégia corporativa, mudança organizacional e dinâmicas 

de aceitação e resistência, dentre outros, pode haver o entendimento de que informações 

sigilosas, dados considerados estratégicos ou conhecimentos sensíveis para a organização 

foram ou podem ser requisitados, podendo aplicar-se em certas situações um critério de 

seletividade quanto às respostas concedidas.  

Além disso, uma vez que o estudo de caso é construído, em grande parte, com base no 

discurso de cada entrevistado, pode ser que haja vieses quanto aos conteúdos das declarações. 

Com o objetivo de se preservar a identidade dos executivos, o local de fala dos mesmos e os 

vieses inerentes à sua história profissional, trajetória na companhia e atuação no processo de 

mudança não foram explorados e qualificados de forma detalhada, limitando-se à descrição 

geral dos perfis no Quadro 1 acima e às suas manifestações transcritas no decorrer deste estudo 

(Capítulo 4 – Resultados e Análise). 

De qualquer forma, é possível perceber que o fato da lotação em áreas corporativas ou 

de negócios de certa forma os posiciona mais ou menos favoráveis (respectivamente) às 

mudanças por conta da reestruturação organizacional, uma vez que essa fortaleceu as funções 

centrais administrativas em detrimento das atividades que anteriormente eram desempenhadas 

de forma mais autônoma e independente nas unidades divisionais. Assim, se a posição que ele 

ocupa atualmente na organização é um cargo de alto nível ou pelo menos superior àquele em 

que ocupava no período anterior à mudança, tende a haver um alinhamento das declarações dos 

entrevistados ao status quo vigente, validando positivamente as alterações ocorridas.  
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

4.1. Resumo Histórico da Organização 

 
4.1.1. Constituição e primeiras três décadas 

 

A Empresa Brasileira de Energia foi criada no dia 3 de outubro de 1953 por meio da 

Lei 2.004, tendo como principal objetivo impulsionar as atividades do setor de petróleo no 

Brasil em nome da União. A EBE S.A. foi formalmente uma empresa mista desde sua origem, 

embora a maior parte dos recursos à sua constituição tenham vindo diretamente do estado. O 

investimento por parte dos acionistas privados brasileiros foi inicialmente obrigatório, derivado 

de um imposto compulsório aos proprietários de automóveis em troca de ações 

(PARGENDLER, MUSACCHIO & LAZZARINI, 2013). 

Ao contrário de outras NOCs, que foram fundadas em meio a certezas quanto às 

riquezas minerais, a EBE S.A. não foi criada para se tornar fonte de recursos fiscais ou servir 

às conveniências de uma agenda política, como por exemplo ampliar a criação de empregos 

locais. A sua condição de monopolista sobre os recursos petrolíferos brasileiros assegurada pelo 

Estado contribuiu para a redução de seus riscos financeiros, operacionais e tecnológicos, que 

dificultavam sobremaneira a participação de empresas privadas através de processos 

competitivos e concorrenciais no cenário nacional (OLIVEIRA, 2012). 

Durante as três décadas seguintes, a organização cresceu e evoluiu, ampliando 

inicialmente suas operações comerciais, o parque de refino de petróleo e atividades 

exploratórias na década de 1960 e início da década de 1970. Na década e meia seguinte, 

experimentou a multiplicação da sua capacidade produtiva através da implantação de 

plataformas offshore, expansão de parcerias com empresas estrangeiras, integração com 

fornecedores e incremento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (ver Anexo II). 

 

 

4.1.2. Fim do monopólio, modernização da gestão e internacionalização 

 

Se a década de 1980, marcada por avanços tecnológicos e crescimento na produção, 

pode ser vista como aquela da evolução técnica, a década seguinte (1990’s) marcou uma 

mudança dramática em direção à inovação da estratégia corporativa da EBE S.A., tendo 
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confirmado a elevação da companhia a uma posição de destaque como uma NOC proeminente. 

A premiação recebida em 1992 da Offshore Technology Conference (OTC), o mais importante 

prêmio do setor, confirma esse status de pioneirismo e liderança, por conta das conquistas 

técnicas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de produção em águas profundas no 

campo de Marlim, na Bacia de Campos – o conjunto de projetos que viabilizou a extração de 

petróleo numa profundidade até então considerada recorde, cerca de 700 metros. 

(NASCIMENTO, 2016). Em 1997, o Brasil, através da EBE S.A., ingressou no grupo dos 16 

países que produzem mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. Em 6 de agosto do mesmo ano, 

foi sancionada a Lei no 9.478 (também conhecida como Lei do Petróleo), que abriu as 

atividades da indústria petrolífera no Brasil à iniciativa privada, bem como a introdução de um 

mercado competitivo no país por meio da liberação das importações de derivados e dos preços 

tabelados. (SEIXAS, 2010) 

 

 
Figura 9: Recordes da EBE S.A. em completação e Perfuração Exploratória no Mar 
Fonte: http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/ 
 

Essa lei, que também ficou conhecida como "Lei do Petróleo", instituiu que as 

atividades de E&P, também conhecidas nessa indústria como atividades de upstream, devem 

ser regidas por concessões, precedidas de licitação e implementadas por contratos. Essa lei 
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também determinou a transição entre a posição monopolística estatal da EBE S.A. (que durou 

por mais de 40 anos) para uma condição de livre mercado competitivo, possibilitando a entrada 

de capital privado nesse setor da economia. Foram também criadas a Agência Nacional do 

Petróleo – ANP, responsável pela regulação, fiscalização e contratação das atividades do setor 

e o Conselho Nacional de Política Energética, órgão encarregado de formular a política pública 

de energia. A partir desse marco legal, como parte integrante de sua estratégia empresarial, a 

EBE S.A. passou a desenvolver um amplo programa de parcerias com outras empresas na área 

de Exploração e Produção. Essas associações correspondem a uma prática largamente adotada 

por companhias que atuam no setor internacional de petróleo, onde empresas tentam dividir os 

riscos inerentes aos projetos de E&P que, caracteristicamente envolvem grandes volumes de 

investimentos. (SEIXAS, 2010) 

Além disso, nesta época o governo também permitiu que investidores estrangeiros 

pudessem ter acesso e negociar a compra e venda das ações da EBE S.A. no país. 

Adicionalmente, além do free-float mínimo referente a uma pequena parcela de ações que 

ficavam à disposição do público no mercado secundário através da Bovespa, o governo deu 

início a uma nova campanha de emissão de ações para serem negociadas em bolsas de valores 

internacionais. Assim, em agosto de 2000, a EBE S.A. listou suas ações na Bolsa de Valores de 

Nova York, através do programa American Depositary Receipts (ADR). Ao listar ações em 

Nova York e depois na Europa (2002), a EBE S.A. teve que incrementar suas práticas de 

governança corporativa tornar-se mais transparente, publicando demonstrações financeiras 

trimestrais e aderindo a práticas contábeis internacionais (GAAP). Após 2001, também foi 

obrigada a cumprir a Lei Sarbanes-Oxley, que exigia uma divulgação adicional de transações 

com partes relacionadas e remuneração de seus executivos. Por fim, a empresa também se abriu 

ao escrutínio e monitoramento de agências de rating e grandes fundos mútuos e de pensão de 

todo o mundo, inaugurando uma nova era marcada por um contexto jurídico e econômico que 

provocou mudanças radicais na organização. (DUN, 2017) 

Assim, Dun (2017) afirma também que essas reformas permitiram que a companhia e 

o governo obtivessem credibilidade internacional e o setor teve um boom nos primeiros anos 

do século XXI. Empresas de todo o mundo se associaram à EBE S.A. para buscar grandes 

projetos de exploração e grandes fundos de investimento de todo o mundo compraram suas 

ações. Como destaque na governança corporativa, houve alteração do Conselho de 

Administração, que passou a incluir membros independentes, bem como novas proteções 

estatutárias e direitos para acionistas minoritários. No entanto, apesar de todas essas reformas, 
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a nova conjuntura não impediu a intervenção do Estado brasileiro na definição das estratégias 

e na gestão da organização, como será visto mais adiante.  

Em 2001, foi pela segunda vez premiada na OTC, por conta de avanços nas tecnologias 

e na economicidade de projetos de águas profundas no desenvolvimento do campo de 

Roncador, na Bacia de Campos, no qual apenas 27 meses separaram a descoberta até a primeira 

produção de óleo, numa profundidade de mais de 1.800 metros. Em 2003, coincidindo com a 

comemoração dos seus 50 anos, a EBE S.A. em 6 anos dobrou a sua produção diária de óleo e 

gás natural no Brasil e no exterior, ultrapassando a marca de 2 milhões de barris. Em 2006, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início à produção da plataforma P-50, no Campo de 

Albacora Leste, na Bacia de Campos, o que permitiu ao Brasil atingir autosuficiência em 

petróleo, representando a redução das vulnerabilidades do país as flutuações internacionais do 

mercado de petróleo. 

 

 
Figura 10: Evolução da Produção de Petróleo no Brasil 
Fonte: O Globo, 2013  

 

 

4.1.3. Era do pré-sal 

 

Em 2007, a mídia deu bastante destaque à EBE S.A. e as suas novas descobertas 

anunciadas, que teriam o potencial de elevar a empresa a um patamar de alta competitividade 

no mercado. Ela descobriu na camada pré-sal, numa faixa de 800 kilometros de extensão entre 

os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, grandes volumes de óleo leve. Essa área 
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corresponde a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas do litoral brasileiro, 

distante cerca de 300 quilômetros da costa e em profundidades que variam entre 2.000 e 2.500 

metros de lâmina d’água, mas que possuem um elevado potencial para geração e acúmulo de 

petróleo. Especificamente na Bacia de Santos, essas características destacam-se por ser um 

petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado. Foi chamada de pré-sal devido ao fato de 

formar um intervalo de rochas que se estende por baixo de uma extensa e espessa camada de 

sal que chega a atingir até 2.000m. Cronologicamente, essas rochas foram depositadas antes da 

camada de sal, daí o termo “pré”. A distância entre a superfície do mar e os reservatórios de 

petróleo abaixo da camada de sal pode chegar a mais de 7 mil metros (VIEIRA, 2009). O 

potencial de reservas estimado através das amostras dos primeiros testes pré-operacionais 

demonstrava uma capacidade muito grande de óleo, suficiente para mais que dobrar o volume 

em jazidas do país, alçando-o à posição equivalente aos maiores produtores mundiais de 

petróleo. 

No entanto, a alta profundidade da lâmina d’água e as restrições impostas pelas 

condições ambientais e físicas offshore configuravam-se como um conjunto de desafios 

tecnológicos à capacidade técnica e econômico-financeira da companhia. O corpo de geólogos 

e engenheiros da empresa e de seus fornecedores precisavam lidar com a natureza heterogênea 

e pouco conhecida das rochas e dos reservatórios, a realização e interpretação de sísmica em 

profundidades tão elevadas, a necessidade de construção de poços marítimos de grande 

extensão, bem como demandas especiais de engenharia e materiais para os sistemas 

submarinos, poços e plantas de processamento, associadas à presença de contaminantes nos 

fluidos produzidos a altas pressões e temperaturas (FRAGA et al, 2015). 

O suprimento de bens e serviços críticos para a implantação dos projetos de 

desenvolvimento da produção no pré-sal também representa um importante desafio, face as 

restrições e à especialização dos mercados fornecedores da indústria do petróleo a nível global 

e à política de conteúdo local, por conta da estratégia adotada pelo governo brasileiro para o 

país se apropriar dos benefícios daqueles novos campos. Essa política tem o intuito de ampliar 

a participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços e colocá-la em um 

patamar de competitividade de classe mundial, de forma a traduzir os expressivos programas 

de investimentos do setor em geração de emprego e renda para o país (ANP, 2015). 

Naturalmente, tais desafios levantaram, a priori, muitos questionamentos sobre a 

capacidade do Brasil e da EBE S.A. de viabilizar a produção na camada do pré-sal, tendo em 

vista a complexidade e escala dos investimentos necessários, bem como as restrições impostas 

pelo arranjo institucional e regulatório do setor, em especial os requisitos de conteúdo local. 
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Não obstante, o plano de negócios anunciado pela estatal era ambicioso no que concerne ao 

ritmo de crescimento da produção – projetava-se praticamente dobrar a curva de produção em 

7 anos – e, consequentemente, ao grande volume de investimentos associado. Novas 

plataformas de produção, embarcações de apoio e uma frota de sondas de perfuração 

precisavam ser construídas e/ou afretadas, elevando as encomendas à indústria naval e a 

ocupação dos estaleiros e de boa parte da cadeia de bens e serviços offshore nacionais. 

(AMARAL, 2015) 

Logo após o governo brasileiro anunciar a descoberta de novas reservas em áreas de 

águas ultra-profundas (pré-sal), surgiu uma discussão sobre quem e em quais condições teria 

acesso para explorar o petróleo recém-descoberto. Ao final, ficou decidido que a própria EBE 

S.A. seria o único operador dos campos de petróleo, cabendo a outros possíveis investidores 

atuar em parceria, compartilhando riscos e retornos do negócio no limite da sua participação. 

Além disso, o maior volume de produção precisaria ser processado em novas refinarias para 

chegar ao mercado interno, optando-se pela própria EBE S.A. para realizar os investimentos 

necessários à instalação de novas unidades industriais e adequação do parque de refino 

existente. Ainda que em alguns dos projetos se buscasse a participação de sócios, tal ideia não 

se mostrou atrativa para outros players internacionais, por conta não só da elevada intensidade 

de capital, mas também da localização distante (3 dos 4 projetos das mega-refinarias 

localizavam-se no eixo norte-nordeste) dos centros consumidores e fornecedores de matéria-

prima, que tinha como propósito o desenvolvimento de regiões menos favorecidas do país. 

Como as operações exigiriam um investimento substancial - “o mais arrojado plano de 

negócios do planeta”, com desembolsos previstos de quase US$ 250 bilhões de dólares para o 

quinquênio 2010-2014 - a empresa logo teve que recorrer a fontes externas para financiar suas 

empreitadas. Assim, em 2010 a EBE S.A. realizou a maior oferta pública de ações do mundo, 

captando o equivalente a US$ 73 bilhões. (DUN, 2017) 

Para que sua participação na empresa não fosse diluída, o governo gerou uma transação 

complexa pela qual a EBE S.A. adquiriria os direitos de extrair petróleo em certas áreas do pré-

sal, trocando suas ações pelo óleo ainda a ser produzido e extraído, ao que foi chamado de 

Cessão Onerosa. Os acionistas minoritários privados queixaram-se de que tal operação afetaria 

sua participação no capital social, argumentando que o preço pago pela EBE S.A. pelos mesmos 

direitos era muito alto, não tendo sido ouvidos adequadamente nesta operação. (DUN, 2017) 

A partir de então, a evolução da produção e dos investimentos parecia acompanhar a 

alta dos preços que era observada nas cotações internacionais das commodities, em especial a 

do Brent, negociado nos seus maiores patamares históricos, oscilando até chegar a atingir 
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máxima com os US$ 145/bbl (cento e quarenta e cinco dólares o barril). Com o movimento de 

internacionalização ocorrido à época, a companhia passou a ter ativos em praticamente todos 

os continentes, conquistando uma produção diária de quase 3 milhões de barris de óleo 

equivalente, o que a situou dentre as majors do setor, porém com um crescimento bastante 

acima da média. As perspectivas mostravam-se muito promissoras, os números imprimindo 

recordes sucessivos que só eram retroalimentados pela boa fase pela qual passava o setor, que 

apresentava um balanço favorável de oferta X demanda e cujo aquecimento era visível com o 

retorno da cotação do barril acima dos US$ 100, a qual se estabilizou nesse nível durante todo 

o quadriênio iniciado no final de 2010. 

Tal contexto levou a empresa a um clima de grande confiança, possibilitando a 

arquitetura dos planos mais desafiadores e o desengavetamento dos projetos mais ousados, os 

quais supostamente embasariam a continuidade pelos anos seguintes daquelas taxas de 

crescimento recordes observadas nos períodos anteriores, permitindo-a alçar da 27a posição em 

valor de mercado dentre as empresas de petróleo em 1999 para a 2a em 2011, atrás apenas da 

Exxon Mobil. 

 

 
Figura 11: Perspectivas quanto ao aumento da produção de O&G (PN 2010-2014 EBE S.A.) 
Fonte: http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais/ 
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4.1.4. Antecedentes da crise e reestruturação 

 

O sentimento de estar “surfando a onda” transbordou os muros da Companhia, 

contaminando vários setores com uma sensação de onipotência e invencibilidade. Seu principal 

acionista e controlador – o Estado brasileiro, percebendo o ótimo momento em que a empresa 

se encontrava, passou a utilizá-la como braço direito do governo para a aplicação de uma série 

de políticas públicas que desejava implementar. Um novo marco regulatório de exploração e 

produção de hidrocarbonetos foi implantado, juntamente com a criação de uma nova estatal – 

a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), com o objetivo de maximizar os ganhos da extração de óleo 

para a sociedade. 

Outra medida que impactou a empresa foi a implantação da política de conteúdo 

nacional, a qual também fazia parte da agenda desenvolvimentista do governo federal e tinha 

um caráter gradualista crescente, atrelando normativos proibitivos e renúncia fiscal para que os 

projetos das plataformas e infraestruturas cumprissem com um nível mínimo de aquisição de 

insumos produzidos em solo brasileiro. Apesar de representar uma alternativa 

consideravelmente mais cara e atrelada a vários riscos de qualidade, efetividade e atraso que a 

alternativa de fornecimento estrangeiro, seu curso forçado era justificado pela necessidade de 

contribuir com a evolução da indústria doméstica. 

No mesmo sentido, também o fez o Programa de Aceleração do Crescimento (mais 

conhecido como PAC), lançado em janeiro de 2007 pelo governo federal e que englobava um 

conjunto de políticas econômicas planejadas pluri-anualmente, tendo como objetivo acelerar o 

crescimento econômico do Brasil. Previa investimentos totais de mais de R$ 500 bilhões, sendo 

uma de suas prioridades a expansão da infraestrutura e da indústria, em áreas como saneamento, 

habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros, dos quais a participação da EBE 

S.A. praticamente atingia 1/3 do total. 

Por fim, outro fator foi o domínio governamental sobre a política de preços de 

combustíveis, que foi amplamente utilizada pelo poder executivo para sustentar artificialmente 

um cenário de baixos preços de energia, evitando por meio do não reajuste dos preços da 

gasolina e do diesel o transbordamento de pressões inflacionárias a outros setores da economia, 

devido ao seu alto fator de multiplicação. Por praticamente 3 anos - mas especialmente no 

período que antecedeu as eleições - tal prática impingiu à EBE S.A. perdas estimadas no 

montante de quase R$ 100 bilhões (ALMEIDA, 2016).  

Todas essas medidas tiveram profundo efeito sobre a saúde financeira da empresa e 

estressaram ao máximo sua capacidade de realização. À medida que os projetos começaram a 
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atrasar sua entrada em operação e os orçamentos a saírem do controle, impactando na geração 

adicional de caixa operacional e no crescimento explosivo do endividamento, a sólida confiança 

da companhia começa a ruir. A piora do cenário macroeconômico incrementa os efeitos 

negativos e pressiona significativamente a empresa, na medida em que a desvalorização 

cambial corrói seus resultados por conta do elevado peso que as dívidas atreladas às moedas 

estrangeiras representam sobre o passivo total, ao passo que a acentuada queda das cotações 

internacionais de petróleo (chegando a um piso histórico de US$ 23/bbl no início de 2015) 

minam a capacidade de geração operacional de caixa e a ameaçam a viabilidade econômico-

financeira de uma série de projetos. 

O tiro de misericórdia aconteceu com a deflagração da maior operação contra a 

corrupção no país; a Lava-jato, uma ação coordenada em conjunto pela polícia federal e o 

ministério público, relaciona uma série de políticos, diretores das maiores construtoras do país 

e da própria EBE S.A. num esquema organizado de cartel e sistema de propinas jamais antes 

visto no país, com novas informações-bomba veiculadas pela mídia a cada semana. 

 

De nov/2014 a abr/2015, por conta da confissão de um Diretor, a PWC 
não publica um balanço; em função da operação Lava-Jato, foi feita 
uma baixa da ordem de R$ 6 bi (estimativa), outra baixa de Impairment 
de Projetos que não iam mais realizar os resultados projetados (da 
ordem de dezenas de bilhões de reais). (EXECUTIVO 5, 2017) 

 

 

O balanço com as demonstrações financeiras de 2014 não consegue ser publicado, pois 

não se chega a um consenso quanto às estimativas totais das perdas, há então uma renúncia 

coletiva da Diretoria e as ações da companhia despencam nas bolsas de São Paulo (alcançando 

um valor mínimo de pouco mais de 4 reais, ápice da destruição de valor com quase 90%) e 

Nova Iorque. Diante dos enormes prejuízos, vários investidores entram com ações na justiça 

americana contra a EBE S.A., que finalmente tem sua classificação rebaixada por todas as 

agências internacionais de risco, atingindo o grau especulativo. 

 

Uma frase do Roger Agnelli, quando ainda era do Conselho de 
Administração da EBE S.A., “o que aumenta o custo é o lucro”. 
Descobre pré-sal, se sente rica em reservas que valem muito, Petróleo 
vai a US$ 140, há um desleixo natural, do ser humano, com o controle 
de custos. (EXECUTIVO 5, 2017) 
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Neste clima de total inversão quanto à situação anterior, os novos executivos que 

assumem a direção da companhia (tendo inicialmente Ademir Bendine como CEO, pela gestão 

Dilma, e depois Pedro Parente, indicado por Temer) tem como principal objetivo a sua 

recuperação econômica, através da redução do endividamento e da aprovação de um plano de 

negócios factível, além da reestruturação da gestão, do programa de desinvestimentos e do 

aumento da eficiência operacional. 

Os escândalos e irregularidades ensejaram por sua vez ações para elevar a 

transparência e prestação de contas às diversas partes interessadas, com a criação de uma 

diretoria especialmente dedicada ao tema. Houve desdobramento das investigações para os 

níveis da média gerência, com a instauração de diversas comissões internas para apuração dos 

fatos e denúncias, após as quais houve punição para vários funcionários responsabilizados ou 

envolvidos. 

Muitas obras e projetos foram paralisados, postergados ou deixaram de existir, 

priorizando-se na carteira aqueles essenciais, que apresentavam maior retorno ou cujo término 

estava mais próximo. Em decorrência, uma série de áreas e departamentos foram extintos, cerca 

de 40% das funções de liderança foram eliminadas, dois programas de incentivo à demissão 

voluntária foram lançados, cerca de 170 mil contratados e prestadores de serviços contínuos 

foram demitidos (sendo que os que continuaram sofreram redução salarial), além de vários 

imóveis terem sido desocupados e rescindidos seus contratos de locação. 

É sob esse contexto que ocorre a inclusão formal da área de Controladoria na estrutura 

organizacional da companhia. 

 

 

4.2. Contexto e Descrição do Caso 

 
Procurar-se-á neste capítulo discorrer a respeito do processo de constituição e 

formalização da área de Controladoria na estrutura organizacional da EBE S.A., analisando-se 

os dados coletados através da pesquisa de campo (entrevistas), bem como da pesquisa 

bibliográfica, à luz do referencial teórico anteriormente apresentado. O fio condutor a ser 

utilizado aqui terá o mesmo sequenciamento daquele utilizado na elaboração do roteiro semi-

estruturado de questões (Anexo I) que pautou as declarações obtidas durante o processo de 

entrevistas dos gestores e funcionários da companhia. 
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As entrevistas foram realizadas no período de 02 de outubro de 2017 até o dia 20 de 

outubro de 2017. Foram realizadas 12 entrevistas, das quais para manter o anonimato dos 

participantes, cada entrevistado será identificado por uma referência específica. 

 

 

4.2.1. Caracterização geral da área de Controladoria 

 

Assim, quando questionados a respeito de sua expectativa quanto ao papel e função a 

ser desempenhado pela área de Controladoria numa empresa em geral, solicitando-se discorrer 

sobre as atividades que são de responsabilidade desta área e suas interlocuções com outros 

departamentos, inicialmente de forma mais abrangente e depois sendo mais especificamente no 

caso de uma companhia do setor de óleo e gás, o lugar-comum nas respostas eram menções 

quanto ao planejamento, orçamento e apurações de resultados econômico-financeiros. 

De maneira geral, a Controladoria é caracterizada como uma área cuja função 

primordial está explícita no próprio nome, sendo responsável por uma realizar uma atividade 

de natureza corporativa e centralizada expressa na avaliação e desempenho da organização 

como um todo, bem como das outras áreas funcionais e segmentos de negócio. Essa visão 

holística e integradora da companhia destaca o seu papel como guardiã no processo de busca 

por geração e agregação de valor, ligando-a intimamente à Estratégia e à execução do Plano de 

Negócios. 

 

Na verdade, quando se fala de estratégia, esse termo é mais romântico, 
tem um apelo para vender livros, mas a verdadeira discussão de 
estratégia é feita para se fechar um gap de performance. Porter fala 
porque uma indústria é mais rentável do que a outra, a gestão focada 
na performance que é essa discussão clássica, a Estratégia está 
tentando garantir pro longo prazo, e a Controladoria dizendo se isso 
está aproximando ou abrindo. Na verdade, o que o cara quer é como 
faço pra ganhar mais dinheiro, como faço isso no longo prazo, você 
pode fazer a estratégia sabendo disso ou não [...] (EXECUTIVO 3, 
2017) 

 

 

A Controladoria então teria esse papel de controlar, apurar e medir as unidades de 

negócios, a operação, os ativos, os projetos, os investimentos, os resultados econômicos, os 

desvios financeiros, etc., tendo como pano de fundo um planejamento elaborado para ser 
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referenciado como uma linha base mestra, um orçamento definido e aprovado para um período 

específico e construído - a princípio - em alinhamento à Estratégia de longo prazo da empresa. 

Assim, boa parte dos insumos e produtos de sua atividade compõem-se de análises e 

reportes que comparam dados previstos (ou orçados) contra os efetivamente realizados (ou 

apurados), identificando desvios e suas consequências, num contínuo processo de avaliação 

quanto à aderência ao planejamento original. Busca-se assim, uma objetividade empírica 

através da medição da performance e possíveis gaps em relação às metas previamente 

estabelecidas, visando identificar os principais riscos e oportunidades, levantando-se propostas 

para possíveis correções de percurso, também de forma a responsabilizar e individualizar os 

agentes durante esse processo. 

 

Vejo o papel da controladoria, como uma central de avaliação dos 
resultados da companhia e geração de relatórios e análises de suporte 
à direção superior, no espirito de olhar para trás para o que houve e 
ajudar a gestão a tomar decisão e olhar pra frente. Mas não é uma área 
que olha nem propõe os caminhos para o futuro da cia. Essa é uma 
confusão que geralmente ocorre, é natural, porque quando as pessoas 
olham o que aconteceu num histórico recente, operacional, financeiro, 
econômico e de projetos, há uma tendência em identificar soluções e 
ela pode até apontar algumas ideias, mas não é ela quem vai formular 
o plano da cia. Vejo absolutamente necessária a separação entre a 
área de estratégia (que norteia as escolhas e planeja o futuro) e a área 
de controladoria. (EXECUTIVO 5, 2017) 

 

 

Dessa forma, evidencia-se ainda mais a distinção entre a função da área de Estratégia 

e a da área de Controladoria, sendo a primeira a responsável pela elaboração do Plano de 

Negócios e sua aprovação junto às instâncias superiores e a última a que garante a sua execução, 

gerando relatórios e análises de suporte à Administração da organização (Diretoria e Conselho 

de Administração). Essa segregação também fica evidenciada por conta da centralização de 

suas funções predominantemente corporativas, com certa segregação e tratamento isonômico 

em relação às demais áreas da companhia com quem tem interlocuções no desempenho de suas 

atividades. 

 

Interface com quem planeja, por isso o planejamento deve ser passível 
de ser avaliado. Planeja de um jeito, coloca indicadores e outros 
elementos, mas quando faz a avaliação de desempenho ou falta alguma 
coisa e ou escopo que você quer trabalhar não encontra no 
planejamento. Quem planeja deve saber como isso vai ser avaliado, 
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deve ser um input. Outra interface é com as áreas que vão ser 
avaliadas, com sistema de desvios e consequências (em todos os 
sentidos), mitigar os desvios e estimular a captura de resultados 
mesmo que não estejam planejados, como oportunidades que surgem 
de agregar valor, para não incorrer no erro da rigidez e perseguição 
cega do planejado. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

Nesse sentido, também cabe ressaltar um certo perfil de atuação para a consecução 

deste trabalho:  

 

Atribuições que eu vejo na área de controladoria o próprio nome já 
denuncia, atividades de assessoria, áreas de controle que sigam o que 
for determinado, não pode ser muito boazinha. Você precisa de uma 
área isenta sem enviesar o processo de decisão, sem contaminar e 
fazer uma avaliação como se fosse um terceiro e subsidiar a alta 
administração. (EXECUTIVO 7, 2017) 

 

 

No entanto, nem sempre houve convergências de entendimento no que diz respeito à 

caracterização de uma área de Controladoria típica, principalmente quando os entrevistados 

eram instados a discorrer sobre as semelhanças e diferenças com outras empresas do mesmo 

setor ou de indústrias diversas daquela de petróleo e derivados. Apesar de alguns não 

perceberem qualquer distinção ou especificidade própria “Com relação a O&G [setor de Óleo 

e Gás], não vejo diferença, seria como uma controladoria numa empresa normal, nenhuma 

especificidade. “ (EXECUTIVO 1, 2017), “Não vejo muita distinção entre uma área de 

controladoria entre uma empresa de serviços e outra de O&G.” (EXECUTIVO 7, 2017), 

alguns deles mencionaram o fato de que o tamanho da companhia poderia influenciar no grau 

de centralização das atividades da controladoria, outros que o nível de verticalização da empresa 

dentro da cadeia de valor da indústria poderia ser um fator distintivo da natureza das funções 

de controle. 

 

Tenho dificuldade de caracterizar um tipo ideal, se é uma empresa 
pequena de óleo e gás, o cara vai ter que jogar nas 7, se for uma 
empresa enorme vai ter que olhar coisas mais gerais. (EXECUTIVO 
3, 2017) 
 
Pode ser diferente na empresa de petróleo, por exemplo que é só do 
segmento de distribuição, ou só de E&P, o que é bem diferente. 
Quando você junta vários segmentos, a gente tem várias empresas 
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dentro de uma só, temos E&P, Refino, Gás, Térmicas, Energia, tudo 
isso dá resultados favoráveis para uma parte e desfavoráveis pra 
outra, nem sempre a gente olhava isso tão claramente. A parte de 
Refino tem uma parte de vendas muito grande, a área de E&P tem uma 
complexidade muito grande na implantação e produção, mas tem 
apenas 3 produtos, água, óleo e gás, que você encaminha pra outra 
área/segmento trabalhar. Daí por diante, são milhões de produtos que 
você tem que colocar na cadeia, em vários locais, isso é o segmento de 
refino que faz toda essa logística e análise.  Mas quem analisa isso para 
companhia como um todo e também para a parte dos negócios 
individualizados? (EXECUTIVO 12, 2017) 

 

 

Outros, entretanto, foram mais enfáticos quanto ao caráter diferenciado que o escopo 

de atuação que a Controladoria adquiriu, uma vez que a figura de um Controller forte e 

diretamente ligado à Diretoria Financeira, abrangendo outras áreas correlatas – como 

Contabilidade e Fiscal –, um padrão tido como típico da maior parte das empresas, não foi 

instituída na organização. Como veremos mais adiante, ao analisar os elementos constitutivos 

da concepção da reorganização estrutural, ficará mais nítida a percepção quanto a uma reação 

contrária ao processo de homogeneização da gestão da companhia, traduzindo-se num 

mecanismo de hibridização tal qual aludido por Homi Bhabha (1996) e Yousfi (2014), já que a 

Controladoria acaba por se desvincular da área financeira e subordina-se hierarquicamente à 

Diretoria de Estratégia, juntamente com as áreas de Riscos e de Organização.  

Assim, nos termos da "dualidade de estrutura" de Giddens (1984), a sociedade não só 

constrange os atores sociais a se conformarem, mas também permite-lhes resistir. Whittington 

(1990) afirma que os gerentes não discernem quaisquer princípios estruturais prevalecentes 

retrospectivamente de forma calma e desinteressada; ao contrário, eles se envolvem em disputas 

imediatas nas quais lutam por objetivos pessoais e enfrentam, individualmente, a possibilidade 

de fracasso. Por isso, a mudança de perspectiva estratégica com a prevalência de lógicas 

financeiras e de desempenho econômico sobre as estruturas funcionalistas anteriores foram 

passíveis de resistência organizacional e sujeitas ao jogo político da interação e negociação, que 

remodelaram o padrão que se buscava implantar naquele momento na companhia. Os agentes 

foram capazes de se basearem de forma seletiva e criativa nas estruturas, podendo resistir às 

pressões de mudança de uma parte do ambiente social ou econômico, mobilizando uma seleção 

de normas alternativas, ideologias e recursos de outras partes. (WHITTINGTON, 1990). 
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Modelo teria que ser mais vinculado a área financeira do que é hoje, 
independente de ser em outro mercado ou em O&G. Na EBE S.A., como 
era fora da área financeira, ficava com uma cara de só analise de 
desempenho (estratégia, bsc, etc.). Não teve ideia do controller como 
nas outras empresas, próximo de contabilidade, ficou na DORG, sem 
diferenciação do setor O&G ou outras cias, diria que ainda tem uma 
cara de desempenho, diferente desse viés de controle financeiro. 
(EXECUTIVO 6, 2017) 
 
Controladoria na EBE S.A. se resume a orçamentação e medição de 
performance, nas outras empresas era mais do que isto, também 
abarcava a área contábil. Aqui é um pouco diferente, normalmente 
contabilidade e tributário estão dissociadas. Contabilidade e 
orçamento eram um par do controller, reportando ao Legal Council 
[...] (EXECUTIVO 8, 2017) 

 

 

Tomando por base Pettigrew (1987), de que no processo de mudança as estruturas, 

cultura e estratégia não são apenas tratadas como construções neutras e funcionais que podem 

ser conectadas a algumas necessidades do sistema, como eficiência ou adaptabilidade, mas sim 

como capazes de servir para proteger os interesses de grupos específicos. Assim, a emergência 

da área de Controladoria e os novos fluxos de informação e aprovação dentro da companhia 

vêm acompanhados de uma efetiva gestão do significado, na qual um conceito central que liga 

a compreensão da continuidade e da mudança é a legitimidade. Refere-se a um processo de 

construção de símbolos e uso de valor projetado para legitimar as idéias, ações e demandas, e 

para deslegitimar as demandas de seus oponentes. Reconhece a autenticidade e ascensão de 

novos grupos à estrutura de poder da organização, num movimento de contestação das antigas 

estruturas e cultura dos grupos anteriormente dominantes, fundamentando na prática a criação 

de uma nova ordem na qual sistemas de significados e relações de poder são reconstruídos; 

valorizam-se novos direcionadores e palavras de ordem, como financiabilidade, eficiência, 

economicidade, desempenho, em detrimento de expansão, crescimento, internacionalização, 

abrangência.  

As atividades e os processos pelos quais a Controladoria ficou responsável já eram 

desempenhados na organização, porém estavam segregados e distribuídos por diversas áreas. 

Boa parte deles ficava sob a tutela da própria área de Estratégia, quando não havia a segregação 

individualizada da área de Desempenho, mas depois uma grande parte desse escopo já havia 

migrado quando da criação da gerência executiva de Desempenho na estrutura organizacional, 

reunindo alguns outros conjuntos de processos que se encontravam antes dispersos nas áreas 

Contábil e Financeira. 
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Tudo o que a gente faz aqui, já era feito por todas as áreas, mas não tinha 
uma visão consolidada por todas as áreas, a centralização ajudou para ter 
uma visão sobre o todo. (EXECUTIVO 6, 2017): 

 

 

4.2.2. Antecedentes à criação da área de Controladoria na estrutura da organização 

 
Para entendermos os antecedentes que culminaram com a criação da área de 

Controladoria, cujo marco é a reorganização de toda estrutura organizacional aprovada pelo 

Conselho e Administração da EBE S.A. em 27jan/2016, é preciso voltarmos à década de 90, 

quando o núcleo das atividades de controle ainda não tinha um papel preponderante na 

organização e funcionamento da companhia, restando sob a batuta da Superintendência de 

Controle (SUCON), com um caráter muito mais voltado à consolidação contábil e apuração dos 

demonstrativos financeiros. 

  

Essas atividades existiam antes, mas não com essa responsabilização. 
O que se apurava eram apenas os demonstrativos financeiros sob uma 
visão corporativa, não havia um processo estruturado de avaliação, até 
1999. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

Por outro lado, as funções vinculadas ao planejamento estratégico e orçamentação 

estavam sob responsabilidade do Serviço de Planejamento da EBE S.A. (SERPLAN), com uma 

parte mais tímida e incipiente que ficava com a análise de investimentos e o controle de custos. 

Naquele momento, a estrutura organizacional da companhia tinha um caráter bastante 

funcional, refletindo a divisão operacional das diversas áreas de acordo com um processo de 

departamentalização caracterizado por especialidades, com unidades de comando bem 

definidas.  
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Figura 12: Organograma da EBE S.A. em 1999 
Fonte: LEMOS, 2011 

 

 

As transformações na indústria e agenda modernizante de reformas no Brasil do final 

da década de 90 ensejam um impacto direto sobre a estrutura organizacional da companhia, 

buscando incutir-se uma lógica empresarial que espelhasse o direcionamento do ambiente de 

negócios que se desejava promover no setor de petróleo do país, iniciado com a queda do 

monopólio em 1997. Os presidentes da empresa naquele período, alinhados ao discurso do que 

vinha do planalto, trataram de implantar essas mudanças com o objetivo de transformá-la numa 

grande corporação internacional, que efetivamente configurou-se numa grande reestruturação 

à época e uma guinada no modelo de gestão da organização, culminando inclusive com a 

emissão de ações nas bolsas de valores norte-americana e europeias. Procurou-se extinguir o 



71	
	

conceito de unidades operacionais, quando aplicável, substituindo-o pelo de unidades de 

negócios, com a clara aferição de resultados econômicos e financeiros. O objetivo era ter maior 

transparência, autonomia, e a responsabilização pelos resultados dos negócios segmentados e 

individualizados.  

 

Ela precisa ter resultado, porque essa é a condição para a empresa 
crescer também. Quer dizer, você precisa estar defendendo o valor - 
que a gente chama - dos acionistas, mas por quê? Porque são 
instrumentos também de financiar os seus investimentos, de poder 
crescer e enfrentar a concorrência. Então, além disso, as unidades de 
negócio vão ter resultados, e as pessoas vão ser avaliadas por esses 
resultados. Eu acho que isso vai incutir uma nova forma de encarar o 
trabalho, de reorientar a companhia e vai dar mais flexibilidade, mais 
instrumentos para a companhia concorrer com grandes empresas 
estrangeiras, que já têm esses sistemas adotados de longa data. 
(REICHSTUL, 2000) 
 
Reichstul e Francisco Gros tentaram dar uma visão empresarial 
criando a gestão do desempenho na companhia, [...]. Papas do 
desempenho empresarial foram chamados, Kaplan e Norton, para 
remodelar o plano estratégico, o plano de negócios, montavam os 
mapas estratégicos nos diversos níveis, para acompanhamento de 
indicadores posteriormente. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

Pettigrew (1987) argumenta que a estrutura e o contexto devem ser conceitualizados 

não apenas como uma barreira à ação, mas como essencialmente envolvidos na sua produção, 

e que aspectos de estrutura e contexto são mobilizados ou ativados por agentes e grupos quando 

procuram obter resultados importantes para si. Assim, considerando o framework de mudança 

estratégica e continuidade proposto no referencial teórico (Figura 6), no qual as organizações 

são vistas como sistemas políticos e culturais, as grandes transformações nas empresas ocorrem 

em termos de vínculos entre o seu conteúdo, contexto e processo, tendo-se em conta que o 

comportamento de liderança é apenas um dos ingredientes a atuar sobre a estratégia e estrutura 

da firma. (PETTIGREW, 1987). O contexto externo àquela época de reformas neoliberais e 

avanço da lógica dos mercados em nível nacional e mundial configuraram-se como “forças 

habilitadoras e constrangedoras” nos termos do próprio autor. No ambiente intraorganizacional 

(ou contexto interno), os grupos que antes eram politicamente excluídos e que se situavam em 

áreas consideradas de “apoio” ou “assessoramento” passaram a ser mais ouvidos e ter mais voz 

ativa, ganhando força junto à administração central e combinando-se à nova liderança e gestão 

da companhia. A visão extremamente funcionalista e que encontrava guarida numa estrutura 
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fortemente divisional, concentrada nas atividades operacionais da companhia, passou a ser 

contestada e uma pretensa ótica de “negócios” começou a ser incutida na organização; a isto 

nos referimos ao contéudo da mudança, a cultura organizacional. Por fim, no que diz respeito 

aos processos foi esse fortalecimento das atividades e grupos ligados às funções de avaliação 

econômica, que passaram a atuar e interagir com as outras instâncias, que passaram a ter seu 

poder e influência diluídos dentro da organização, conforme será explicitado a seguir.         

Houve uma reorganização e descentralização de cerca das atividades de sede das áreas 

de E&P e de Abastecimento para suas unidades de negócios, sem, contudo, perder a integração 

da cadeia de valor. Foram criadas as áreas de negócio para Gás e Energia e Internacional, 

concentrando atividades anteriormente dispersas no Sistema EBE S.A.. Também procurou-se 

reduzir os níveis hierárquicos e aumentar a amplitude de comando, para fortalecer a capacidade 

de reação da empresa, com maior flexibilidade, responsabilidade, e autonomia para os gestores. 

Passou-se a utilizar, quando aplicável, o conceito de serviços descentralizados, e se possível, 

compartilhados, sendo que as subsidiárias foram integradas às operações da EBE S.A., visando 

fortalecer sinergias, reduzir duplicações funcionais e simplificar os fluxos e processos. 

(LEMOS, 2011).  
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Figura 13: Organograma da EBE S.A. em 2000 
Fonte: FREIRE, 2004 
 

 

O reconhecimento e destaque da área de Gestão do Desempenho Empresarial, 

segregada da área de Estratégia e Financeira, tinha como objetivo ressaltar a importância da 

nova estrutura criada e suas funções dentro da organização. No que tange à avaliação das áreas 

de negócio, havia uma percepção quanto à necessidade de se gerar números e análises 

imparciais através de um departamento centralizado, corporativo e isento. A distinção que era 

feita comparativamente à área de Estratégia não era outra senão uma de horizonte temporal e 

grau de abordagem, uma vez que o Desempenho tinha um papel de atuar no curto prazo, mais 

próximo às áreas operacionais, responsável por elaborar orçamentos e analisar performance, 

num nível mais tático: 

 

[...] depois quando veio a história de Estratégia com Porter, década de 
90, no final dos anos 90, se separou isso, criou-se uma área de 
estratégia e uma outra de desempenho. A primeira é de longo prazo, 
planejamento estratégico, discussão de carteira, e no desempenho ficou 
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uma pegada mais tática de acompanhamento de performance. Tinha lá 
orçamento, avaliação de desempenho, que era uma área que fazia 
análise de indicadores, demonstração de resultados, reporte, 
necessário fazer um BSC, parte de análise econômica de projetos, 
dados gestão da informação e back-office. (EXECUTIVO 3, 2017) 
 
Pra ter essa isenção, primeiro teve um aspecto de SERPLAN com o 
objetivo de separar o orçamento de curto prazo de longo prazo. Outro 
motivo era ter uma área isenta para suportar a alta administração para 
que não tivesse esse viés das áreas de negócio. (EXECUTIVO 7, 2017) 

 

 

Muito embora a então recém-criada estrutura de Gestão do Desempenho Empresarial 

passasse a gozar de autonomia e ser reconhecida entre as demais áreas quanto a sua importância 

no novo contexto, ao longo dos anos seguintes parece que gradualmente foi perdendo atenção 

e patrocínio da Administração quanto às suas funções e potenciais contribuições ao arranjo 

institucional que havia se estabelecido. Apesar das atividades de acompanhamento e 

monitoramento terem sido estruturadas e passarem a ser executadas pelas equipes responsáveis, 

estando direta e funcionalmente ligadas ao CEO, parecia não haver um convencimento na 

organização quanto à eficácia daquelas práticas, passando a constituir um processo ritualístico, 

porém carente de uma crença quanto a sua eficácia para a organização. 

 

[...] mas a avaliação do desempenho propriamente dito não 
deslanchou. [...] A introdução do BSC não era atividade de 
controladoria, havia apenas um reporte superficial, feito pelos 
técnicos, porém de forma muito tímida, a título apenas de 
acompanhamento. Uma única vez o resultado mostrado na Diretoria, 
até 2004 e 2005 era um acordo de cavalheiros, não havia identificação 
de desvios e ações de mitigação para correção e melhoria de 
resultados. Ela não atuava em cima, não ganhou mais evidência, 
efetivamente não tinha relevância, depois disso foi descontinuado.  O 
Abast fazia essa discussão mas ficava dentro das áreas de negócios 
apenas, passou a ser uma iniciativa isolada. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

Em particular, este desinteresse tornou-se gradualmente crescente, ocorrendo 

paralelamente a outros movimentos que estavam acontecendo dentro e fora da organização. Por 

um lado, a partir de 2003, com a troca do governo em Brasília, foram indicados novos dirigentes 

para a cúpula da EBE S.A., tendo a organização uma orientação que de certa forma se 

distanciava daquela do período anterior, adotando uma estratégia mais agressiva de atuação, 

menos focada na construção de uma corporação internacional independente e autônoma, mas 
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com um objetivo de mais forte crescimento e expansão das atividades em novos segmentos e 

mercados. 

 

Quadro 2 – Visão e Estratégia Corporativa da EBE S.A. 
 

Visão 2010 (em 1999) 
A EBE S.A. será́ uma 
empresa de energia 
com atuação 
internacional e líder na 
América Latina, com 
grande foco em 
serviços e a liberdade 
de atuação de uma 
corporação 
internacional. 

Visão 2010 (em 2002) 
A EBE S.A. será́ uma 
empresa de energia 
com forte presença 
internacional e líder na 
América Latina, 
atuando com foco na 
rentabilidade e 
responsabilidade 
social. 

Visão 2015 (em 2004) 
A EBE S.A. será́ uma 
empresa integrada de 
energia com forte 
presença internacional 
e líder na América 
Latina, atuando com 
foco na rentabilidade e 
na responsabilidade 
social e ambiental. 

Visão 2020 (em 2007) 
Seremos uma das 
cinco maiores 
empresas integradas de 
energia do mundo e a 
preferida pelos nossos 
públicos de interesse. 

 Estratégia 
Corporativa 

A EBE S.A. será́ uma 
empresa de energia 
com atuação 
internacional e líder na 
América Latina, com 
grande foco em 
serviços e a liberdade 
de atuação de uma 
corporação 
internacional. 

Estratégia 
Corporativa 

Liderar o mercado de 
petróleo, gás natural e 
derivados e 
biocombustíveis na 
América Latina, 
atuando como empresa 
integrada de energia, 
com expansão seletiva 
da petroquímica, da 
energia renovável e da 
atividade 
internacional. 

Estratégia 
Corporativa 

Ampliar a atuação nos 
mercados- alvo de 
petróleo, derivados, 
petroquímico, gás e 
energia, 
biocombustíveis e 
distribuição, sendo 
referência mundial 
como uma empresa 
integrada de energia 

Fonte: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/curso_gestao_projetos
/curso_gestao_evolucao_estrategica_petrobras.pdf (elaboração própria; grifo do autor) 
 

 

Por outro lado, internamente observou-se a necessidade de integrar as áreas de 

Estratégia e Desempenho, pois havia uma crença de que os processos de ambas as funções 

estavam intimamente ligados e a manutenção dos dois departamentos segregados provocava 

uma perda de sinergia por acrescentar mais interfaces aos fluxos de informação, havendo uma 

diminuição dessa função centralizada e corporativa. 

 

Quando trocou o governo, essa anterior foi o Reichstul com o Fernando 
Henrique, saiu de uma pegada muito funcional para uma abordagem 
de unidade negócio, quando teve 2003-2004, não me lembro ao certo 
quando, juntou-se de novo Estratégia e Desempenho (2005), muita 
gente achava que não fazia sentido estar separado, que tinha perda 
de sinergia, separação dos processos [...] (EXECUTIVO 3, 2017) 
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Acho que quando se fez a reorganização, esse propósito que se tinha, 
de que estes processos eram demorados, isso porque primeiro tinha que 
passar por dentro das áreas para depois então eles chegarem na 
corporação, que então tinha pouca possibilidade de atuação, pois 
tinham muitos filtros. Tinha essa expectativa de que ao deixar numa 
única área se ganharia em agilidade e os assuntos seriam 
rapidamente processados. (EXECUTIVO 10, 2017) 

 

 

Em simultâneo, houve a percepção da necessidade de readequação das Unidades de 

Negócio, com um retorno à antiga designação de Unidades Operacionais, além de pequenos 

outros ajustes na estrutura organizacional da companhia, como um diminuto déjà vu a alguns 

conceitos funcionais que em algum momento se havia pretendido relegar à década de 1990. 

Nesta época, boa parte do planejamento e do acompanhamento econômico das divisões de 

negócios (E&P, Abast, G&E, Internacional e Financeira) ficou descentralizado, sob a tutela de 

departamentos individualizados para cada uma dessas áreas por realizar esta função, chamados 

de Corporativos (E&P/Corp., Abastecimento/Corp., G&E/Corp., Internacional/Corp. e 

Financeira/Corp.). 
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Figura 14: Organograma da EBE S.A. em 2006 
Fonte: SOUZA, 2010.  
 

 

Esta fase durou aproximadamente até 2010, quando se observou na organização a 

necessidade de fortalecer a função de avaliação de desempenho em nível corporativo, 

aumentando o controle sobre as áreas de negócio. Nesta época, os planos de negócio da 

companhia experimentaram um crescimento significativo, tanto em termos de investimentos 

(cujas estimativas mais que quadruplicaram) quanto em gastos operacionais, motivados 

principalmente pela nova fronteira de desenvolvimento da produção no polo do pré-sal, do 

programa de retomada de construção de novas refinarias, além de outros segmentos de 

downstream, como gás, petroquímica, etc. Ao mesmo tempo, a crise do sub-prime reverberava 

seus efeitos sobre a demanda mundial, impactando negativamente a trajetória de ascensão 

constante que o preço do petróleo havia demonstrado (de um pico de US$ 145/barril antes da 

crise, alcançou em menos de 6 meses um vale de pouco mais de US$ 33/barril). 
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Figura 15: Evolução do Investimento da EBE S.A. (conforme PNG) e preço do petróleo 
Fonte: IBP, 2017 
 

 

Assim, ainda durante a gestão do presidente Sérgio Gabrielli, após os resultados de um 

estudo encomendado pela Diretoria da EBE S.A. focado nessa questão dos processos de 

avaliação e controle, novamente a área de Estratégia é desmembrada e dá origem à Gerência 

Executiva de Desempenho Empresarial. No entanto, a reinstituição da área fica somente como 

uma aprovação de papel, iniciando suas atividades ainda de uma forma muito tímida, com uma 

equipe reduzida, sem um patrocínio efetivo ou uma trajetória clara e objetiva a ser traçada. 

Somente a partir de 2012, a partir da posse de Maria das Graças Foster (ou Graça Foster, como 

era chamada), é que o novo Desempenho alavancou. 

 

[...] em 2010 teve uma nova reestruturação que vai apontar para a 
necessidade de ter um Desempenho. Só que esse negócio demora uns 
2 anos para ser implantando e começa no final da gestão do Gabrielli 
e início da Graça. A Estratégia continuou com o orçamento e avaliação 
de desempenho, e só veio para a nova área uma gestão e avaliação dos 
projetos, sem avaliação econômica, com alguma novidade em OPEX. 
(EXECUTIVO 3, 2017) 
 
Até então era feito mas de forma muito tímida, com a separação de 
estratégia e desempenho o processo ganhou maior força, incrementou 
para fazer. Com a gestão da Graça em 2012, começou a mudar e 
ganhar importância, para ser melhor elaborado. Gabrielli antes disso 
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(2010 e 2011) já cobrava isso, mas foi a sucessora que realmente deu 
importância e melhorou isso. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

A nova presidente, tida como uma CEO enérgica e trabalhadora compulsiva, vinculou 

a nova área diretamente ao seu gabinete, oferecendo todo o apoio e poderes necessários para 

que o gestor recém-empossado constituísse sua equipe, expandisse suas funções e entregasse 

os resultados que ela julgava importante. A percepção que tal movimento de centralização das 

atividades de planejamento e controle numa área corporativa só foi possível pela característica 

personalista e forte da nova presidente, que bancava o processo através do empoderamento do 

novo gestor (uma das anedotas internas foi chamar o departamento de “DEUSempenho”, num 

claro trocadilho com o nome da área). 

 

Teve um movimento lá atrás, na gestão da Graça Foster, ela pensou 
no papel da Controladoria como se fosse uma função do presidente, 
queria ter as informações antes, a área mesmo já fazia algumas 
análises e inferências para ela, e não para a companhia, e assim que 
era percebida a área. (EXECUTIVO 10, 2017) 

 
 

Um marco específico deste novo ciclo foi em 25/jun/2012, com a apresentação ao 

mercado do plano de negócios para o quinquênio 2012-2016, quando ele passou a se chamar de 

Plano de Negócios e Gestão (ou simplesmente PNG), pois, apesar das piadas internas que 

atrelavam a recente terceira letra à nova presidente, representava um novo modelo de 

administrar a companhia, sua nova forma de gerir os projetos, nova atuação sobre a gestão da 

dívida, dentre outros, e assim ter o efeito de impacto no público receptor. 

 

Quem sugeriu o G do PNG foi o Almir Barbassa, na apresentação do 
PNG 12-16 ao mercado, numa prévia na véspera, nela em que estão os 
motivos para concepção da área de Controladoria. Esse plano não fala 
sobre os negócios apenas, mas sim sobre a forma que a companhia está 
renovando sua forma de gerir. Chocou o mercado, a imprensa e os 
administradores da EBE S.A., começou com 4 frases: 
1. Historicamente a EBE S.A. não cumpre suas metas de produção 
(imagina abrir assumindo isso?); 
2. Historicamente, os projetos da EBE S.A. atrasam; 
3. A política de conteúdo local provoca atrasos nos projetos (antes de 
qualquer ação da Lava-Jato); 
4. A EBE S.A. não pratica paridade dos preços de combustíveis (crítica 
de não estar praticando, danos à receita da cia); 
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A partir de 2012 também, voltou-se a ter na EBE S.A. uma 
apresentação do desempenho mensal na EBE S.A., passando a ser 
discutidos com a Diretoria. Já dentro desse fluxo de informação 
renovado que envolve uma coleta de dados intensa, estruturou-se um 
processo, uma série de sistemas e procedimentos tiveram que ser 
colocados em pé para que as informações chegassem das áreas de 
negócios. (EXECUTIVO 5, 2017) 

 

O conceito que fundamentava a institucionalização da área de Desempenho no período 

da Graça Foster era a de que para melhorar a gestão da empresa era necessário incrementar o 

nível de controle, numa alusão ao ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), do método iterativo 

de melhoria contínua do Lean Manufacturing/Toyotismo, que se tornou popular pelo Dr. W. 

Edwards Deming ("ciclo de Shewhart"). A lógica por trás é de que não é possível agir sobre 

aquilo que não se mede, que não se controla, passando a estruturar então um departamento 

centralizado com o objetivo de ter à disponibilidade imediata informações padronizadas e 

atualizadas, tendo como foco a gestão e avaliação de performance física e financeira dos 

projetos de investimento da companhia. 

 

 
Figura 16: Organograma da EBE S.A. em 2013 
Fonte: CGU, 2017 
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Esse movimento de centralização e concentração de poder nas mãos da presidência em 

detrimento das diretorias acabou impondo uma série de obrigações às áreas de prestar irrazoável 

quantidade de dados e esclarecimentos. Para os assuntos serem encaminhados como pauta de 

discussão e aprovação nas reuniões de Diretoria da EBE S.A., tornou-se mandatória uma 

avaliação preliminar dos mesmos pela área de Desempenho, que ficou responsável pela emissão 

de pareceres (favoráveis ou contrários) ao tema em questão.  

 

As áreas podem não ter gostado, mas não houve uma contestação e 
nem discussão, apenas obedeceram. Houve depois sim uma 
autocrítica, de um exagero de solicitação de informação às áreas de 
negócios, que talvez ainda haja um pouco de resquício disso, ainda 
pode ter um fluxo exagerado de controle e recepção de informações das 
áreas que talvez não precisasse de tanto. Isso é tanto ligado ao caráter 
e pessoa que está na liderança da CIA, que com a chegada do Bendine 
começa a ter um movimento de serem relaxados os controles excessivos 
na cia, não precisa de tanto parecer, instinto de resistência passa a 
aflorar essa reação das áreas, que antes na liderança forte da Graça 
era completamente sublimado, contido. (EXECUTIVO 5, 2017) 

 

 

4.2.3. Reestruturação Organizacional 2015-2016 

 

Ao contrário dos períodos anteriores, nos quais havia um contexto de crescimento 

elevado no país, tendo a EBE S.A. quintuplicado o seu nível de investimentos nos últimos 10 

anos, 2014 não foi particularmente um ano bom para a companhia. A deflagração da operação 

Lava-jato, a abrupta queda do preço de petróleo no mercado mundial e o início da forte 

desvalorização do real frente ao dólar configuraram-se como gatilhos de uma crise econômica 

severa sobre a organização. No mundo todo as empresas petrolíferas iniciaram programas de 

disciplina de capital, abandonando projetos, diminuindo investimentos, renegociando contratos, 

reduzindo quadro funcional e cortando custos, em contraposição ao cenário anterior de 

relaxamento. 

 

[...]  os projetos de exploração e produção têm uma vida muito longa, 
você pode levar muitos anos para implementar um projeto de E&P. A 
EBE S.A. fez uma grande descoberta que mudou a sua perspectiva de 
futuro, tinha um preço do petróleo que tava viabilizando isso tudo, 
havia um contexto de crescimento muito grande no Brasil, quando isso 
desaba e junto com os outros problemas que a gente tava vivendo aqui 
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na companhia e no país como um todo, basicamente de corrupção, a 
gente acabou tendo que frear um monte de projetos, contratos, 
sondas, barcos e materiais em excesso, e nos adaptar a essa nova 
realidade. A reestruturação então acaba sendo necessária para que 
nos adequemos a este novo cenário, de companhia, de país e até de 
mundo. A crise de 2008 no fundo ela meio que não acabou, nível de 
desemprego na Europa é enorme, tem um contexto de crise ainda a 
nível mundial, que afeta a demanda de petróleo e, portanto, o seu 
preço. Que nós precisamos realmente de estruturas mais enxutas que 
são adequadas a este novo momento, da indústria de petróleo no 
mundo. O tempo inteiro a gente tem que ir se adequando [...] 
(EXECUTIVO 11, 2017) 
 
[...] é possível contextualizar a nível nacional e mundial. Vou fazer 
de fora para dentro. A nível mundial, a volatilidade do preço de 
petróleo e do mercado foi muito grande. Após aquela crise de liquidez 
que tivemos até 2003, pós aquilo até 2015, tivemos épocas de explosão 
do mercado de petróleo e derivados, projeções de preços de longo 
prazo acima de US$ 100/barril  assim como mercado andando de lado 
e também tivemos preços muito baixos, abaixo de US$ 25/boe, como 
uma indústria é muito intensiva em capital, poder de reação mais lento 
que o cara que está na ponta da cadeia, que tem mais agilidade, 
trazendo pro restante da cadeia a montante, mas que essa cadeia é 
investimento em refino, em exploração e produção. Teve um input do 
mercado externo, que foi percebido como volátil, que reforçou a 
questão do desempenho, projetos que passavam a 80 US$, podem não 
passar a US$ 40 ou 30, necessitando uma maior agilidade no controle 
para retroalimentar o que foi planejado. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

Internamente, as políticas governamentais de conteúdo nacional e preços 

administrados de derivados haviam se tornado um fardo bastante pesado para a companhia. O 

estoque da dívida mais que duplicou sem que, no entanto, a geração operacional de caixa 

acompanhasse. Após inúmeras discussões e polêmicas que atrasaram em alguns meses sua 

publicação, várias perdas e provisões (baixas contábeis por corrupção e sobreinvestimento de 

ativos – impairment) foram registradas nas demonstrações financeiras, sendo 2014 o primeiro 

ano dentre os últimos 20 em que a EBE S.A. inscreveu um prejuízo líquido em seu balanço 

anual. 

 

Essa excessiva alavancagem é o principal problema financeiro, foi não 
praticar a paridade [dos preços de combustíveis no mercado doméstico 
aos preços internacionais do petróleo e seus derivados]. Por isso o 
principal motivo da criação da Controladoria. A Controladoria passa 
a ter um papel intenso a partir de 2014, passando a apresentar todo 
mês um relatório que acusava que estava desviando do planejado por 
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não praticar a paridade do preço, inclusive para o Conselho da 
Administração pela Diretoria. Até 2013 era um item não estava muito 
no radar, esse descasamento do preço como estando causando um mal 
financeiro. (EXECUTIVO 5, 2017) 
 
Reestruturação da EBE S.A. veio no meio dos escândalos, a lógica 
que permeou foi a melhora dos controles, acurácia da gestão interna 
da empresa para que não tenha desvios, aumento da 
responsabilização (assinaturas cruzadas), descentralização das 
decisões (Paulo Roberto decidia tudo o que ele ia fazer, onde tinha que 
investir e controlava aquilo que fazia), EBE S.A. corporativamente vai 
decidir o que ele vai fazer, controladoria que vai medir se você esta 
bem ou não, se você está dentro das curvas, se você tá atingindo suas 
metas, passa a ter o segundo dono. (EXECUTIVO 6, 2017) 

 

 

Assim, na mesma direção do que aconteceu com as outras empresas do setor de 

petróleo e gás, a leitura do corpo gerencial parece convergir no sentido de que a readequação 

da estrutura organizacional foi uma das respostas à nova realidade que se impunha na indústria 

como um todo, na qual a EBE S.A., talvez tenha sido uma das últimas a proceder com os ajustes 

que já vinham ocorrendo em outros players do mercado.  No entanto, apesar de tentados a mais 

uma vez aqui aplicar o framework de Pettigrew para analisar esta situação em específico, uma 

vez que que uma série de elementos contextualistas de natureza econômica, política e social, de 

abrangência nacional e internacional, competem para exercer uma ascendência direta e decisiva 

sobre o processo de mudança organizacional, cabe destacar a ponderação crítica de Faria, 

Imasato e Guedes (2014) sobre a literatura euro-cêntrica de estratégia. Muito embora tenha 

surgido como um contraponto ao consenso imposto em gestão estratégica pelos EUA, ao 

defender uma perspectiva mais ampla com a incorporação das ciências sociais e humanas na 

gestão estratégica das grandes corporações, os autores argumentam que o desenvolvimento da 

estratégia como prática social na Europa (nos quais destacam-se Pettigrew, Whittington, dentre 

outros) não foi capaz de problematizar questões mais estruturais, já que não versou sobre sua 

vinculação ao capitalismo histórico.  

Isso acabou contribuindo para agudizar problemas protagonizados pela gestão 

estratégica, pois, ao ignorar estruturas e mecanismos de dominação estabelecidos pelo 

capitalismo histórico, essa literatura sugere que as instituições do resto do mundo estão 

inevitavelmente subordinadas a processos de institucionalização comandados pelo mundo euro-

americano, sob uma perspectiva universalista que mantêm invisível as configurações 

geopolíticas bem como a hegemonia ocidentalista. O “mito eurocêntrico” (GROSFOGUEL, 



84	
	

2008, p. 128, apud FARIA, IMASATO e GUEDES, 2014) presta um serviço na perpetuação 

da matriz eurocêntrica de poder, pois constitui-se da ilusão que o momento atual é uma era pós-

colonial, na qual não foram dissipadas as assimetrias de poder e permanecem certas 

continuidades com o passado colonial. Especialmente no caso da organização em estudo, de 

natureza híbrida e na qual interpõem-se lógicas distintas em permanente conflito ao longo dos 

anos em um contexto de constante tensão, não se pode prescindir de seu papel como alavanca 

para a intervenção do governo de forma contracíclica ou indutora de crescimento econômico, 

práxis de um Capitalismo de Estado e especialmente importante para países em 

desenvolvimento. 

  

Acho que qualquer grande empresa, ela demanda reestruturações, nós 
tivemos algumas, a última grande foi em 2000 criação das UNs, teve 
uma segunda em 2008 quando retornou para as UOs. Tiveram outras 
antes, sempre focando num contexto não só do país, mas mundial. 
Algumas características dessa reestruturação aqui foram da situação 
da EBE S.A. e de que o pais e viveu. Por exemplo, o SBS teve como 
definição ser uma área corporativa para a compra de bens e serviços 
como se faz no mundo, pois ele também trabalha matricialmente para 
todas as áreas. Várias empresas de O&G fizeram isso nos últimos 
tempos, é comum, nós que talvez tenhamos sido os últimos, talvez pelo 
tamanho e complexidade. Essa parte também de conformidade, foi 
uma coisa nova que acabou sendo reestruturada, assim como diversas 
empresas no Brasil e no mundo; acredito que no brasil isto veio um 
pouco atrasado. (EXECUTIVO 12, 2017) 

 

 

Em meio à escalada dos escândalos de corrupção na mídia e as polêmicas quanto à 

possibilidade de não publicação do balanço anual, o Conselho de Administração e a maior parte 

da Diretoria da EBE S.A. é substituída, assumindo como presidente Aldemir Bendine em 

fevereiro de 2015, ainda no governo Dilma Rousseff. Além de definir o cálculo do balanço 

contábil das perdas por corrupção, para enfrentar a crise econômica e o estrangulamento 

financeiro em que estava metida a companhia seria preciso diminuir consideravelmente o seu 

tamanho, cortando investimentos, alienando ativos, reduzindo pessoal, profissionalizando a 

gestão e o fluxo do processo decisório. 

 

Chega o Bendine em 2015 e decide não quer ter áreas vinculadas a 
ele (exceto o Jurídico, a comunicação e a Estratégia), a área de Novos 
Negócios (atual A&D), de Controladoria (que chamava Desempenho) 
passou ser ligada à área Financeira, área internacional distribuída e 
passou a ser ligada as áreas de negócios, a Controladoria já passa a 
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ser ligada à Diretoria Financeira. E no final de 2015 anuncia ao 
mercado que não tem mais o fôlego para desempenhar o seu plano de 
negócios, não vai mais dobrar de tamanho até 2020, com dificuldades 
financeiras, necessidade de desalavancar, não vai mais fazer 3 
refinarias no Nordeste, pode então ajustar a estrutura para ser algo 
mais leve. Então ele [presidente Aldemir Bendine] nomeia um grupo 
(do qual participei) para reorganizar a estrutura ao novo projeto de 
futuro da EBE S.A., o qual foi tocado com bastante intimidade com o 
Conselho, que participou ativamente deste processo de reorganização. 
(EXECUTIVO 5, 2017) 

 

 

O processo de concepção da reestruturação teve basicamente 2 fases, sendo que na 

primeira houve a constituição de um grupo (ou comitê) mais restrito porém multidisciplinar, 

composto por 9 gerente executivos das 7 diferentes Diretorias, ou seja, 2 delas tiveram o dobro 

do número de representantes do que cada uma das outras individualmente. Foi uma encomenda 

da alta administração, portanto os Diretores e Conselheiros participavam e encaminhavam os 

assuntos de uma maneira muito próxima, ficando o grupo indicado como responsável pelas 

grandes definições e análise dos modelos possíveis, o qual submetia versões da estrutura de 

topo (níveis de Diretoria e Gerência Executiva) para consideração e aprovação. 

Numa segunda fase, que iniciou-se após a definição final da estrutura de topo, foram 

constituídos 41 subgrupos (ou subcomitês) compostos por Gerentes Executivos, Gerentes 

Gerais e Gerentes, os quais também eram multidisciplinares e tinham a função de discutir e 

negociar entre si para destrinchar o detalhamento da estrutura de topo recém-aprovada, de modo 

que as funções ficassem corretamente distribuídas entre as áreas, evitando sobreposições e gaps 

de interface, eventualmente mudando algumas atividades e responsáveis de lugar. 

 

Não houve negociação, mudança na estrutura foi totalmente top-down, 
com meta de enxugamento de 35% das posições gerenciais. Comitês 
discutem a implementação, houve uma discussão de processos, de 
atividades, mas a estrutura foi imposta. Percepção de quem não 
participou do comitê principal da reorganização. (EXECUTIVO 9, 
2017) 
 
Não lembro de ter sido muito negociado, veio da alta administração, 
um grupo muito reduzido, a criação do desenho, as diretrizes são mais 
ou menos essas, vocês têm que desenhar as fronteiras, não teve assim 
uma participação, o principal já estava dado, não houve uma total 
liberdade para construir a área, negociar [...] (EXECUTIVO 7, 2017) 
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A reestruturação tem fundamentalmente então dois drivers: enxugamento e 

governança. A primeira meta, de redução de 35% do quadro gerencial e instauração de 

programa de incentivo à demissão voluntária (PIDV) para 12 mil funcionários, vinculava-se ao 

movimento de diminuição do volume da organização, acompanhando os cortes nos planos de 

negócios, a postergação, suspensão e extinção de projetos, bem como o planejamento de 

desinvestimentos. A segunda meta, por outro lado, tinha como objetivo a melhora do processo 

decisório e o incremento da transparência. Houve um fortalecimento das áreas corporativas em 

detrimento das áreas de negócios, que ficaram menos autônomas e dependentes. A centralização 

implicava que as decisões necessitavam passar pelo aval e concordância das instâncias 

corporativas, de forma isenta e isonômica entre os diversos departamentos, conforme regras e 

critérios estabelecidos e aprovados na administração central.  

 

A EBE S.A. passou por um processo de centralização de algumas 
funções, RH, TIT, colegiado no processo de decisão, é uma decisão 
que cabe a um grupo de executivos e não a um só, blindando um 
pouco o processo de decisão. Uma área bastante impactada com a 
Lava-Jato nessas decisões de irregularidade foram tomadas só ali e 
acho que se tivessem esses comitês, seria diferente. A criação desses 
comitês mudou bastante a governança nesse aspecto. (EXECUTIVO 8, 
2017) 
 
Acho que a reestruturação conseguiu - apesar de ser uma meta muita 
desafiadora - reduzir muita sobreposição de funções, acho que um 
dos objetivos foi conseguido, padronizar, simplificar. Uma das 
iniciativas é a simplificação dos padrões, do projeto evolução, ao 
centralizar, a gente reestruturando, juntando as pessoas, estamos 
conseguindo avançar em vários temas de gestão. A gente precisa 
evoluir nestes temas, fazer uma revisão na forma de reavaliação desses 
processos, como que um insumo de uma área entra no processo, como 
ver, reduzir esses retrabalhos que ainda existem. (EXECUTIVO 4, 
2017) 

 

 

As áreas corporativas passaram a exercer uma função matricial, com a redistribuição do 

fluxo de informações e do processo decisório, donde foram formalmente criados vários comitês 

específicos para a apreciação de temas comuns, o que abre caminho para uma gestão mais 

participativa. Também, esperava-se um ganho com a simplificação e padronização dos 

processos, reduzindo a sobreposição de funções e os retrabalhos. 
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Teve uma diminuição da quantidade de gerências executivas, a gente 
juntou mais alguns processos, facilita para as pessoas conversarem e 
convergirem, criamos muitos comitês de várias áreas que estão 
facilitando as interações. O enxugamento faz com que a cia consiga 
rodar melhor, você consegue tomar ações e ver que de fato elas 
acontecendo. Uma coisa que a cia está fazendo muito hoje é uma gestão 
que tem uma participação grande de comitês, isso facilita muito, a 
controladoria participa do comitê de investimentos e desinvestimentos, 
que é um comitê multidisciplinar que tem ali todas as áreas, ou seja, 
todos os projetos da cia que vão ser analisados pela diretoria e pelo 
CA passam por um comitê que a controladoria está lá presente, 
discutindo isso com as áreas de negócios. Todo projeto que vai ser 
implantado o proponente tem que ir lá neste fórum apresentar, então a 
gente tá com um processo de gestão mais participativo após a última 
reestruturação. (EXECUTIVO 11, 2017) 

 

 

O maior desafio à época, no entanto, era a conscientização dos gestores, pois havia uma 

descrença generalizada de que a situação da companhia tinha um grau de severidade daquela 

magnitude: 

 

2015 para 2016 o maior desafio era conscientizar os gestores da 
situação crítica que a EBE S.A. vive, em termos de desafio financeiro 
e de alavancagem excessiva, perda de fôlego para investir, até hoje. 
Gerentes executivos não acreditavam nessa dificuldade tão grande, que 
não precisava enxugar tanto, que não era tão grave assim. 
(EXECUTIVO 5, 2017) 
 
[...] lembro de quando falamos dos problemas da empresa, as pessoas 
não acreditavam na gravidade do caso, duvidavam que a empresa 
estivesse endividada, as pessoas não acreditavam quando a 
Controladoria foi levar o tema pra vários gestores aqui, alguns vinham 
com aquelas piadinhas do fim do mundo, cavaleiro do apocalipse, só 
depois começaram a entender que a situação que a gente estava era 
crítica mesmo. (EXECUTIVO 4, 2017) 

 

 

Os processos de reestruturação organizacional são movimentos complexos, difíceis de 

implantar e por vezes traumáticos, pois mexem não só com as funções, atividades e forma de 

trabalhar, mas também com a configuração de poder nas organizações e, por isso, sempre 

haverá pessoas a favor das mudanças e grupos contra, que resistem a ela. Especificamente, nesta 

ocasião de 2016, parece ter havido aquilo que Pettigrew chamou de energia positiva em favor 

da mudança e contexto de receptividade, uma vez que a resistência parece ter sido diminuída 
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significativamente pelas circunstâncias da época (PETTIGREW et al, 1992). A pressão da 

opinião pública por conta da Lava-jato, o cenário de deterioração econômica, a condição de 

interinato dos níveis de liderança (gerentes executivos), dentre outros fatores, colaborou para 

esta condição: 

 

[...] tem muita gente que descobriu que seria reestruturado. [...]Pessoal 
de fora ter conseguido fazer o que fez é que o corporativismo estava 
muito fragilizado. Como ele consegue fazer uma reorganização dessa, 
não teve tanta resistência como teria se fosse há 10 anos atrás. A 
Graça [ex-CEO Maria das Graças Foster] quando saiu deixou eles 
interinos e eles só foram nomeados após a reestruturação, tem até uma 
lista aí que circulou no dia seguinte. O ABCXYZ foi um dos caras que 
tocou a reestruturação, e quando ela acontece de fato ele sai. A 
resistência não foi muito grande e foi bem implementada, pessoal 
estava todo em estado de choque. Quando tem uma situação de turn 
around, de mudança cultural ele vai implantar. [...] Até o Bendine, as 
pessoas faziam as coisas com mais cautela, que não se faz todo dia [...] 
(EXECUTIVO 3, 2017) 

 

O movimento de centralização promovido pela reorganização permitiu a companhia 

rodar com uma estrutura mais leve e enxuta, pois vários processos puderam ser agrupados 

conjuntamente e padronizados, o que possibilitou - além da captura de algumas sinergias - uma 

melhora na comunicação interna. De fato, houve nos últimos dois anos um aumento da 

integração e interação das diversas áreas da empresa, os gestores e gerentes em geral percebem 

e são percebidos como mais envolvidos no negócio EBE S.A. do que eram antes, seu nível de 

conhecimento e informação melhorou e existe uma percepção de aproximação entre si, tanto 

em função da nova e interdependente estrutura, quanto da gestão e seu viés participativo no 

processo decisório. Por fim, houve um último upside por conta da possibilidade de coincidir 

esse movimento de redução da estrutura organizacional com o plano de incentivo à demissão, 

que viabilizou uma implantação menos traumática no enquadramento do tamanho da 

companhia à conjuntura do setor e do cenário econômico, ajudando na dissipação das 

resistências ao processo de reestruturação. 

 

A empresa está muito mais integrada, nesse sentido eu vejo que a 
empresa muito mais por conta da gestão tá muito mais conectada e 
interdependente, os comitês que foram formados, nós temos que estar 
muito bem integrados pra que consiga aprovar, negociar, atender os 
pontos requeridos. Talvez antes você conseguisse aprovar um projeto 
quase que sozinho ou desinvestimento, agora você tem que ter um 
trabalhado integrado de diversas áreas. Isso por outro lado demanda 
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tempo e HH [homem-hora, ou seja, quantidade de trabalho], a gente 
não chegou ainda no ponto ideal, de quanto as áreas corporativas estão 
impactando no resultado da empresa, mas isso não é só por conta da 
reestruturação, mas pelo contexto que a empresa está vivendo, lava 
jato, financiabilidade, os projetos ruins que a gente acabou entrando, 
muito mais devido a isso do que à estrutura. (EXECUTIVO 12, 2017) 
 
[...] teve uma diminuição do número de gerencias que acabou meio 
que sendo absorvido com o programa e incentivo à demissão 
voluntária, aposentadoria e saída de bastante gente, então a gente 
conseguiu não ter tanta tente insatisfeita, pois acaba gerando 
insatisfações e quase que uma pré-disposição de ir contra uma 
determinada estrutura, mas como houve uma diminuição natural do 
tamanho da companhia, a gente conseguiu se adequar a esse novo 
momento da indústria de estar mais enxuto, de ter menos projetos e 
de um preço de petróleo mais baixo, com uma diminuição da cia sem 
muitos traumas, pois a coisa aconteceu muito junto com o 
envelhecimento do quadro funcional. Houve um gap grande da entrada 
de gerações, só 10 anos depois que pessoas entraram é que teve um 
novo ciclo de admissão na companhia [a EBE S.A. praticamente não 
realizou concursos para admissão na década de 90], por isso foi um 
encolhimento quase que natural, deu pra fazer sem muito trauma a 
reestruturação. (EXECUTIVO 11, 2017) 

 

 

Outrossim, se por um lado o processo de gestão é percebido como mais participativo, 

por outro as críticas que surgem são no sentido de aumento na burocratização e no tempo para 

que as decisões sejam efetivamente tomadas, pois uma série de procedimentos protocolares tem 

que ser seguidos para que haja conformidade com as novas normas estabelecidas. 

 
Efeito do corporativo no resultado, que por exemplo quem tiver que 
aprovar uma aquisição de bens para operar, é um ano pra você 
contratar. Isso não é só por causa do SBS, mas também da 
conformidade, do jurídico, da estratégia, da controladoria, etc. Se não 
tiver dinheiro e tiver que fazer remanejamento de outro lugar, fica 
rodando internamente, para aprovação. Uma reavaliação de um 
projeto que estamos tentando aprovar, mudou o PNG, as condições 
econômicas, daí tem que começar tudo de novo. Isso é a burocracia, 
que tem que tomar um cuidado que isso acontece quando tem as áreas 
corporativas fortes, tem que ter robustez sim, mas agilidade pros 
negócios. E isso que é difícil as vezes, não por causa da estrutura, mas 
do contexto. (EXECUTIVO 12, 2017) 
 
Reações à mudança ainda existem, dos mais diversos tipos, as pessoas 
estavam mais acostumadas a um ritmo diferente, estão insatisfeitas, 
tem necessidade de mudança/movimentação/ação rápida. Reação ao 
excesso de burocracia, dificuldade de ação, excesso de conformidade, 
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ritmo de trabalho alucinante, gerentes executivos estão exaustos e sem 
tempo livre para lazer. (EXECUTIVO 9, 2017) 
 
 
 

 
Figura 17: Organograma da EBE S.A. em 2015 
Fonte: CGU, 2017 
 

 

4.2.4. Criação da Controladoria 

 

O objetivo da criação da área de Controladoria foi dar maior força às metas econômicas 

(e não apenas as operacionais ou de produção) de recuperação da empresa, comunicando à 

organização a importância que precisava ser dada ao tema da sustentabilidade financeira, com 

vistas à redução do enorme estoque da dívida que havia se formado e que comprometia o futuro 

da companhia. A expectativa quanto ao novo departamento era que se aumentasse a 

previsibilidade, pois a partir da medição, apuração e acompanhamento dos resultados, medidas 

poderiam ser tomadas objetivando uma ação efetiva. Sabendo que haverá isso (o controle pelo 

resultado, frente ao planejado), espera-se uma melhora na qualidade do planejamento. Dando-

se a devida atenção aos desvios de diversas naturezas, pode-se trabalhar na sua correção. 
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A principal função é iluminadora dos caminhos que a alta 
administração pode tomar à luz do que pode se olhar no retrovisor, 
direção olha pra frente mas tem que olhar pra trás pra ver se trilhou 
o caminho certo. (EXECUTIVO 5, 2017) 
 
[...] barril do Petróleo dispara e fica anos e anos acima dos US$ 100, 
muitos projetos passam a gerar caixa estrondosos (inclusive aqueles de 
prancheta), movimento no mundo que é do ser humano, órgãos e 
artigos do IPA que acusam em várias cias (Shell, Exxon, etc.) que 
passaram a não ter tanto esmero e zelo nos projetos da carteira de 
E&P. Houve um pouco de perda, as companhias percebem que estão 
precisando melhorar a gestão dos seus projetos, tava dando muito 
dinheiro, perdeu-se um pouco a gestão e qualidade dos projetos, 
precisa ser retomado. Na EBE S.A. esse movimento passa a ser 
capitaneado pelo Desempenho Empresarial, eu comandei na área de 
estratégia um grupo de trabalho para melhorar a gestão dos processos 
e procedimentos novos para incrementar a gestão dos projetos na 
companhia. (EXECUTIVO 5, 2017) 

 

 

Também se espera que, em havendo uma área de Controladoria, haverá um incremento 

na Accountability, isto é, uma vez que o controle for exercido, tendo um mapeamento das 

responsabilidades e dos responsáveis, o papel de cada um no resultado pode ser verificado para 

o atingimento de metas pré-estabelecidas. Os gestores ficam mais explícitos e em evidência 

frente à alta administração, pois o controle faz com que as pessoas olhem para coisas que não 

olhavam antes, podendo os mesmos serem questionados sobre os desvios e possíveis ações 

corretivas a serem tomadas. Passa-se a adotar uma gestão por consequência, com um controle 

denunciante, já que pode existir uma responsabilização, o que sem isso fica difícil dar nomes a 

entidades que não se consegue materializar, o sujeito fica em terceira pessoa ou no coletivo. 

 

Necessária para trazer mais controle para a empresa, [...] atenta à 
disciplina de execução, disciplina grande papel de conscientização, 
tem alguém controlando. O nome desempenho não comunicava bem. 
(EXECUTIVO 9, 2017) 
 
Foi importante a criação da controladoria nesse momento porque a 
empresa estava passando por um período difícil, era necessário dar 
mais valor para as metas econômicas, a controladoria ganhou maior 
força pra mostrar a importância das metas financeiras, pra mostrar 
que financiabilidade precisava ter um peso maior do que apenas ficar 
olhando as metas de desempenhos operacionais, estava num momento 
difícil para a cia, acho que foi importante a criação naquele momento. 
(EXECUTIVO 4, 2017) 
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Convergindo com o ocorrido no processo de reestruturação como um todo, a concepção 

da área de Controladoria pautou-se por meio de diretrizes, as quais nortearam as discussões 

dentro do subcomitê específico. Uma primeira premissa geral foi a centralização das funções 

de planejamento e controle numa área única corporativa; várias atividades que estavam 

dispersas em diversas áreas da companhia deveriam migrar e se concentrar na Controladoria. 

Outra grande premissa foi a otimização dos processos, visando fortalecer sinergias, reduzir 

duplicações funcionais, simplificar os fluxos e padronização, com a consequente redução de 

posições gerenciais, que se traduziu numa meta a ser atingida neste caso. 

 

Eu conduzi a de controladoria, juntamos as áreas que tinham 
interface, procuramos fazer participativo, todos os gerentes 
participaram, mas a gente tinha uma cota a entregar. Como 
centralizamos muitas atividades, conseguimos atingir a meta de 
redução negociando e acomodando sinergias, estes caras que não 
participaram ficaram chateados com o processo por não terem sido 
ouvidos. Mas para o que foi teve um processo muito menos traumático 
do que poderia ter sido. (EXECUTIVO 3, 2017) 

 

 

Foram feitas pesquisas de benchmarking com outras empresas – da indústria de O&G 

mas também de outros setores -, com a contratação de uma consultoria externa especializada 

para apoiar neste processo, trazendo análises de métricas de como uma controladoria deveria 

trabalhar, quais seriam os indicadores de geração de valor dos ativos e das operações, 

metodologias de análise econômica, avaliações financeiras, etc. Traz-se um novo papel para o 

Desempenho e o mesmo passa a ser chamado de Controladoria, desvinculando-se da hierarquia 

direta do CEO e passando a ser subordinada ao CFO, com a incorporação de diversas atividades 

que antes estavam distribuídas em várias áreas da companhia. 

Ficou definido que a Controladoria iria operar 4 eixos de controle e acompanhamento: 

i. controle dos resultados operacionais, ii. resultados econômico-financeiros; iii. controle dos 

projetos de médio e grande porte, iv. planejamento e monitoramento orçamentário. Além da 

antiga área de desempenho empresarial e suas funções, ela receberia todas as atividades e 

equipes responsáveis pelo orçamento das unidades de planejamento, controle, gestão e 

desempenho das áreas de negócios e das áreas corporativas; o planejamento orçamentário da 

Estratégia (PAN, PDG/OAI); a contabilidade gerencial (apuração e analise de indicadores de 

custos e preços internos de transferência); a GEFIN (gestão financeira); o PLAFIN 
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(planejamento financeiro de benefícios e gestão de ativos); além de algumas atividades de 

análise corporativa de contabilidade. 

 

Os processos que hoje estão lá estavam divididos em outras gerencias, 
você tinha o desempenho empresarial, desempenho operacional e dos 
investimentos, mas o foco era bem forte nesse segundo. Você teve 
processos que antes estavam na área financeira, como fluxo de caixa e 
custo de captação, que ficavam no PLAFIN antigamente e passaram 
para a controladoria. Tem também uma parte de avaliação dos ativos 
para desinvestimento, sendo que de ir para a Controladoria (dentro da 
área financeira) objetivo era tirar das áreas de negócios, pois tinha 
uma percepção que as áreas de negócios exerciam uma interferência, 
buscavam valorizar os ativos pois não queriam vende-los. 
(EXECUTIVO 1, 2017) 

 

 

Como referenciado mais acima, uma vez que a atenção da equipe constituída no período 

anterior estar dedicada com foco à gestão e análise de projetos de investimento, com uma 

centralização bastante forte dos processos pela área de Desempenho, havia uma série de críticas 

a este modelo anteriormente estabelecido que foram importantes para pautar a construção do 

perfil da nova área (Controladoria) que estava sendo implementada na organização. Então, 

nesse contexto de reorganizar toda a estrutura, em paralelo à orientação da nova liderança, 

surgem condições de aflorarem essas críticas ao excesso de controle que o Desempenho vinha 

exercendo, durante as discussões dentro dos comitês e subcomitês das primeiras e segundas 

etapas. 

Acho que a Controladoria pode ser um pouco mais leve nesse papel, 
demandando menos das áreas as informações e buscando as 
informações no sistema e elaborando informações de negócio, que 
possam ajudar nos rumos. Temos um determinado ativo de produção 
que tem determinados custos, nos ajudar a entender o porquê daqueles 
custos e saber diferenciar o ativo A do ativo B, entender um 
pouquinho mais do negócio pra saber das diferenças, muitas vezes as 
análises do antigo desempenho eram muito frias, comparavam dois 
ativos que não eram comparáveis. Então você precisa ter um pouco 
mais de característica da história, um ativo de E&P começa lá na 
Exploração, depois você faz uma descoberta, declara comercialidade, 
faz um projeto, que tem uma determinada vida útil, pico de produção e 
depois um declínio, você não pode ir fazendo comparações de um 
projeto que já é maduro, que já está na fase de declínio com um projeto 
que acabou de ser implementado. Então, uma controladoria também 
precisa entender um pouquinho desse negócio pra entender direitinho 
as fases, pra não ficar fazendo comparações não somente injustas, mas 
também que não agreguem valor pro negócio. (EXECUTIVO 11, 2017) 
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Assim, um dos direcionadores dessa remodelação tinha como objetivo que a nova área 

atuasse mais próxima do negócio e da atividade fim, numa tentativa de que houvesse inclusive 

uma comparabilidade com o mercado e de modo que isso pudesse alavancar a performance, e 

sair daquela condição anterior na qual o que existia era o que foi chamado de “o controle pelo 

controle”, que era interpretado como se não trouxesse benefício algum para o negócio em si. 

Este controle excessivo gerou durante um período razoável uma sobrecarga demasiada ao corpo 

gerencial de providenciar informações, números e justificativas para a área de Desempenho, 

exigindo que os mesmos despendessem um tempo considerável nestas atividades e que poderia 

ser melhor investido em ações efetivas de gestão do dia-a-dia e no planejamento de suas áreas. 

 

Já tinha uma outra área que fazia esse papel, a área de Desempenho, 
quando eu disse que na gestão anterior, da ex-presidente Graça [...], 
ela tava num papel muito grande de controller, de travar os projetos, 
de ficar medindo no dia a dia, com geração de uma burocracia 
enorme no negócio. Acho que é um cuidado que se deve ter nesse novo 
modelo é não ficar gerando aquela burocracia insana que só prejudica 
o negócio, não traz benefício nenhum e fica todo mundo maluco tendo 
que reportar as coisas numa determinada curva S [curvas que 
representam graficamente o avanço no tempo da realização física e 
financeira de um projeto ou obra], num sistema tal. O que a gente 
precisa é ter sistemas que sejam inteligentes e que capturem os dados 
que a gente alimenta nos mais diversos lugares e não a gente ficar 
construindo informações como era comum na área de desempenho, 
tentando colocar numa folha de papel as coisas mais completas 
possíveis pra dar a vazão as necessidades de um determinado gestor 
de ter tudo à mão, nessa ilusão de que um CEO consegue controlar 
tudo através de uma planilha em Excel, acho que isso é uma grande 
ilusão e o desempenho se prestou a esse papel, de fazer e ser os olhos 
da CEO para tentar controlar os projetos da companhia. 
(EXECUTIVO 12, 2017) 

 

 

Havia uma harmonia durante o processo de concepção da nova estrutura de 

Controladoria, pois haviam diretrizes gerais previamente estabelecidas que deveriam 

simplesmente ser seguidas, era uma imposição da alta administração e naquele momento não 

havia espaço para contestação. No entanto, num segundo momento, quando entrou na fase de 

implantação foi menos linear e mais caótico do que isso. Inicialmente, havia uma pressão forte 

pelo movimento de centralização, mas, por não terem mais algumas atribuições, as áreas de 
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negócio poderiam trabalhar com um contingente mais reduzido do que o original, migrando-os 

para o novo receptor no escritório central. Isso foi o acordado. 

Antes da reorganização de 2016, o Desempenho já tinha esse papel central de mostrar 

a companhia como um todo (embora com um escopo de atuação mais reduzido, uma vez que 

estava com o seu foco voltado aos projetos de investimento), enquanto as partes já tinham esse 

papel de ver os desvios e montar as ações corretivas. A centralização total previa que inclusive 

as atividades das áreas operacionais fossem transferidas para a Controladoria. No entanto, essa 

mudança arrojada teve sua factibilidade comprometida quando se passou aos níveis inferiores, 

pois o grau de detalhamento e conhecimento das atribuições eram muito específicos. A 

orçamentação e o monitoramento diário se configuram como ferramentas de gestão da própria 

área de negócio, cuja preocupação maior era que com a transferência as mesmas não fossem 

mais realizadas. Por outro lado, a própria Controladoria acabou se desinteressando pela ideia, 

pois ela poderia acabar desvirtuando a atividade e lhe acrescentaria uma carga de trabalho 

enorme à qual não via grandes ganhos em trazer para si. A Controladoria tem um papel 

corporativo, consegue fazer um macro, uma interface com a Diretoria, mas não consegue fazer 

um micro, do dia-a-dia para as áreas de negócios, porque isso é muito intenso e dinâmico. 

 

Da mesma forma que você identifica o problema você vai identificando 
oportunidades e riscos, fazendo a gestão em cima deles. Se você 
identifica uma oportunidade ou um risco, define quem é o responsável, 
o que ele tem que fazer e em que período, como que aquilo se 
transforme em produção pra você colocar na curva. Essa gestão que é 
de um controller operacional, em que você identifica problemas e 
soluções, mapeia os riscos, define responsabilidades, ainda tá viva na 
área mais operacional. Isso ainda é muito forte, se dá em produção, se 
dá em reservas, se dá em eficiência operacional, avaliação de projetos 
(pequenos e grandes), segurança, segmentos das iniciativas 
estratégicas, etc. Temos muita coisa de caráter operacional que tem de 
seguir, não havia como centralizar isso tudo.  
De fato, tinha uma expectativa de que tudo fosse centralizado, mas não 
aconteceu, a gente continua trabalhando e buscando nessa questão 
operacional. O que acho interessante é que tem assim, se a área não 
está encontrando a solução para aquilo que se comprometeu a 
entregar, aí sim tem uma atuação da Controladoria no sentido de se 
o E&P não entrega, como que vou lá na RGN e busco mais, uma 
solução para isso. É difícil com a Controladoria pela dinâmica que ela 
tem e pelo tamanho da EBE S.A. que ela consiga fazer isso tudo e acho 
que a solução que foi dada de ficar uma parte do próprio órgão ficar 
na área de negócio foi boa. (EXECUTIVO 10, 2017) 
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Com base nessas considerações, acordou-se que para duas áreas de negócios em 

específico (as Diretorias de E&P e RGN), seriam mantidas algumas estruturas e atribuições 

com vistas a realizar esta gestão micro, com todos os seus aspectos de acompanhamento do 

desempenho e controle operacional, ao mesmo tempo servindo como pontos focais da área 

corporativa de Controladoria, porém sem subordinação direta. Elas seriam chamadas de Gestão 

Integrada de Ativos (ou simplesmente GIAs), com status um nível abaixo da gerência executiva, 

ou seja, seriam gerências gerais, porém vinculadas diretamente aos Diretores de E&P e RGN, 

em cada caso. 

 

Alguns pontos na [implantação da estrutura da] Controladoria não 
ficaram de todo perfeito, por exemplo no DP&T. No E&P e RGN ainda 
ficaram mantidas as GIAs, que fazem essas atividades para depois ir 
pra Controladoria. No DP&T ficou que a Controladoria faria esse 
trabalho, pois não era uma área de negócio/operacional, mas sim de 
engenharia. Mas a Controladoria não conseguia fazer as atividades no 
nível de detalhe necessário: ou ela entrava no chão de fábrica e via o 
operacional, ou ela fazia num nível mais alto. Acabou ficando um hiato 
no DP&T, ficaram as gerentes executivas sem uma área que olhasse o 
resultado do departamento, para a EBE S.A. a Controladoria olha, mas 
para o DP&T não tem como tem no E&P e RGN. Alguns pontos que 
ficaram lacunas que teriam que melhorar ou ser resolvidas, mas nem 
por isso elimina, o outro lado de ter uma avaliação mais padronizada 
e consolidada de todos resultados. (EXECUTIVO 12, 2017) 

 

 

Dessa forma, pode-se dizer que os gestores a princípio compreenderam o 

direcionamento para centralização das atribuições, porém nada foi unânime, resistências 

afloraram, conflitos se estabeleceram e uma negociação fez-se necessária. Uma parte das 

atividades e dos processos migraram, as pessoas e os responsáveis migraram somente em alguns 

casos, pois houve resistência em liberá-los pelas áreas originais. Para os outros casos, o receptor 

teve que buscar recursos humanos oriundos de outros lugares para aquelas atividades e 

atribuições, em muitos deles fazendo uma negociação específica e individualizada. Mas cabe 

destacar que isto não foi uma característica exclusiva da criação da área de Controladoria, vez 

que para algumas outras áreas, como por exemplo a de Suprimento de Bens e Serviços (ou 

simplesmente SBS), a carência e a demanda foram tão grandes que se instituiu um programa 

formal de transferência de funcionários comandado pelo RH para suprir essa necessidade, 

chamado Mobiliza-SBS. 
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[...] após a aprovação da estrutura, para se operacionalizar a sua 
implantação, algumas áreas de negócio liberaram mas outras foram 
jogo duro, não liberaram, alegaram que tinham outros processos. 
Problemas na mobilidade das pessoas, não houve um entendimento, 
RH iria implantar, simplesmente seria feito o DE-PARA [transferência 
direta da origem para o destino] das pessoas vinculadas a processos, 
vira a chave das pessoas de planejamento. Virou um processo de 
negociação caso a caso. As atividades migraram, mas as pessoas não, 
não foi legal, a mobilidade não teve o trânsito normal. Não teve plano 
de contorno. Planejamento estratégico seria centralizado, do E&P e 
RGN vieram a parte da análise estratégica, mas quando você olha para 
a parte de projetos e gerenciamento de portfólio não veio ninguém. Mas 
daí você fala, mas se essas pessoas não vieram e agora, qual é o plano? 
Não teve esse plano, pelo menos não conheço, o plano foi a postura 
gerencial, eu não tenho hoje, mas tenho tantas posições, ou vai ser um 
Mobiliza, e, mesmo assim se a carência continuar, vamos para um 
processo seletivo. Não houve mobiliza para Estratégia e 
Controladoria, não teve nada institucionalizado, apenas negociações 
setorizadas. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

4.2.5. Efeitos positivos e negativos 

 

No que diz respeito à reestruturação organizacional da EBE S.A. em geral, depreende-

se da análise dos depoimentos que a percepção predominantemente é a de que os objetivos 

foram atingidos, uma vez que o que era esperado é o que aconteceu. A centralização de diversas 

atribuições através do empoderamento das áreas corporativas culminou por tornar as áreas de 

negócios menos independentes, o que ajudou para quebrar com determinados “feudos” 

existentes, forçando a comunicação e negociação interdepartamental. Apesar do 

reconhecimento de que alguns processos ainda estão um pouco conflituosos, tal como a 

passagem de fase de projetos entre o E&P e o DP&T, têm-se buscado evoluir nas discussões 

para reduzir os atritos nas interfaces entre ambas as áreas. 

Especificamente no caso da Controladoria, percebe-se que houve de fato a legitimação 

da área como guardiã corporativa do desempenho e resultados de toda a organização, 

responsável pelas metas econômicas e financeiras e trazendo uma robustez maior para as 

decisões a serem tomadas. Antes havia uma percepção de que muita coisa que fazia não era 

necessária e, pela forma de funcionamento anterior, questionava-se o quanto ela trabalhava para 

o CEO ou para a empresa em si. O que se vê hoje é uma Controladoria mais leve e mais próxima 

das áreas de negócios, com a priorização dos processos mais importantes e com produtos 

melhores, com uma orientação clara de contribuição e agregação de valor não só para a alta 
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administração, mas também para o corpo gerencial como um todo. Há um entendimento claro 

do seu papel corporativo, uma vez que existem aspectos gerais da empresa e aspectos 

particulares de cada área, com um posicionamento que tem se mostrado isonômico, com clareza 

de atribuições e limites de responsabilidade. 

 

Controladoria foi bem aceita pelas outras áreas da companhia, há um 
líder que consegue desafiar, papel de liderar para somar, percepção 
positiva, tem que mostrar que é positiva, depende da postura de quem 
está à frente. (EXECUTIVO 9, 2017) 
 
Positivo é que acho formalizou o papel da controladoria que fica 
responsável pelo todo, mede desempenho da cia, aproximação muito 
maior com as áreas onde existem essas estruturas. Não tanto pelas 
atribuições, mas pela forma de funcionamento, porque antes havia 
essa questão de que a controladoria trabalhava mais para o 
presidente, uma questão que não tá escrita nas atribuições, mas que 
hoje ela trabalha muito mais para a companhia, que é uma coisa 
muito positiva. (EXECUTIVO 10, 2017) 
 
[...] teve um momento muito complexo há um tempo atrás em que a 
Controladoria estava fazendo um papel muito burocrático na 
implantação dos projetos da companhia, que nesses 2 últimos anos já 
tá indo pra uma direção diferente, ela tava indo num papel muito de 
travar as coisas, acho que agora está num papel mais de discutir, 
então o papel de Controller ele é importante, tem que entender 
direitinho os limites, e a Controladoria junto com Estratégia precisa 
estar olhando um pouco para o futuro, ter uma visão de futuro dos 
projetos. (EXECUTIVO 11, 2017) 

 

 

Entende-se que muitos processos estão sendo estabilizados, as mudanças estão 

acontecendo como havia sido planejado, mas há ainda um caminho para percorrer e um período 

para que todas as melhorias sejam implementadas. Por outro lado, não houve muita diferença 

nos processos, não foram gerados produtos significativamente novos pós-reestruturação. Mais 

atividades devem ser trazidas, pois boa parte do acompanhamento ainda é feito nas áreas de 

negócios, cabendo a ela um monitoramento, apesar de se entender que parte da execução ainda 

deve ser transferida, deixando apenas a parte operacional para as áreas de negócio. Para aquelas 

atividades que vieram das áreas de negócio ainda se percebe uma defasagem, por isso é 

necessário melhorar a relação com estes órgãos de origem para que haja uma efetiva 

transferência de conhecimentos, pois há uma deficiência na capacitação das equipes que 

passaram a ter estas atribuições dentro da Controladoria.  
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Acho que não teve mudança muito efetiva num primeiro momento, as 
mudanças estão acontecendo agora, pois teve a reestruturação mas era 
um negócio ainda no papel, tem um período para implementar as 
melhorias, a questão da capacitação das equipes que passaram a ter 
as atividades, etc. Não é um negocio de um dia para outro, não vejo 
mudança no curto prazo, só mudou o dono, continuou a ser feito com 
em conjunto com a área original, processos foram migrando aos 
poucos. A parte que veio dos antigos corporativos [atuais GIAs] tem 
certos processos que elas estão desenvolvendo agora, pois estavam nas 
áreas originais. Por enquanto ainda não teve efeito prático não, a 
tendência é melhorar, pois tem certos processos que fazem sentido estar 
na área corporativa para reduzir conflitos de interesse, a própria área 
de negócios gerir seu portfólio, seus ativos. Mas isso é um negócio que 
está se adaptando, continua bem parecido com o que era antes. 
(EXECUTIVO 1, 2017) 

 

 

O caráter recente destes processos denuncia não só sua imaturidade, mas uma 

expectativa quanto aos caminhos que seguirão na sua evolução. Se aqueles representantes das 

áreas corporativas vêm uma progressão e continuidade na instituição do novo modelo 

centralizado, há um certo ressentimento nas declarações daqueles oriundos das áreas de 

negócio, pois depreende-se que houve um downgrade da sua condição, uma vez que entendem 

que houve aumento de carga de trabalho, do nível de controle e de suas responsabilidades, 

porém uma redução na remuneração e status na organização. 

 

O que aconteceu foi ampliação da responsabilidade e da forma de 
trabalhar das pontas, mas com redução da quantidade de gente, de 
cargos, foi uma anomalia. O nível de controle subiu muito, até por 
conta de se trabalhar para atingir as metas do plano, também por conta 
do nível de conformidade (fragilidade material zero), subiu a 
necessidade dessa área de controlar isso tudo. Pra mim ficou não 
conforme dentro da organização, tirou gente, estrutura e 
remuneração e aumentou trabalho, responsabilidade e complexidade. 
Essa coisa não ficou bem, gerou uma distorção e um desbalanceio 
grande, o pessoal trabalha focado o tempo todo, cansado, todo fim de 
semana e tá com muita dificuldade de entregar. (EXECUTIVO 10, 
2017) 
 
Realmente acho que isso as equipes reclamaram muito e ainda 
reclamam. Essa falta da GIA aqui no DP&T ainda dificulta a falta de 
controle aqui e teve uma dificuldade que a Controladoria não 
consegue fazer aqui também. Tá rodando, mas as esquipes sentiram. 
A gente teve uma reestruturação sem ter o plano fechado dos 
macroprocessos; vou mudar a forma de atuar e como vou fazer? Isso 
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ao longo do ano passado inteiro e esse ano um trabalho em conjunto, 
que agora está bem melhor, mas foi em paralelo. (EXECUTIVO 12, 
2017) 

 

 

Outro aspecto negativo é a respeito de uma certa confusão e conflito de competências, 

uma vez que existe uma divisão de responsabilidades com a área de Estratégia que ainda está 

nebulosa, sendo que alguns entendem que a postura da Controladoria deveria ser menos tímida 

e mais ativa, apurando, medindo e verificando o que está acontecendo, tomar a dianteira e 

promover o debate na organização, propor soluções, coordenar planos de ação e sobrar 

responsabilidades, que é o que o Projeto Evolução - sob a batuta da Estratégia - está se propondo 

a fazer. 

 

Definição de metas e acompanhamento de indicadores está um pouco 
confusa, está se arrumando um pouco isso com o Projeto Evolução. 
Hoje define estratégias, esses projetos estratégicos têm metas e marcos, 
desdobramento das estratégicas em inciativas internas (BSC). O papel 
do acompanhamento disso, a Controladoria entra com a apuração, 
meta de OPEX, de CAPEX, etc., tem uma bola dividida entre Estratégia 
e Controladoria, ainda está um pouco conflituoso. (EXECUTIVO 6, 
2017) 

 

 

A partir da reestruturação, foi levantado como oportunidade que a reestruturação 

contribua para uma gestão mais eficaz dos ativos e recursos da organização, uma vez que a 

criação de uma área isenta é importante para que se tenha avaliações imparciais de projetos, 

ativos e operações, que muitas vezes ficam protegidos sob a gestão das áreas de negócios. Para 

isso, seria preciso promover um alinhamento com os conceitos de mercado, trazendo 

benchmarks externos e melhores práticas, mas também é fundamental que a Controladoria 

mantenha um foco em entender as necessidades das unidades de negócio, quando da execução 

das suas atribuições como controller, buscando uma aproximação para que conjuntamente se 

consiga identificar mais eficazmente oportunidades, ganhos, riscos e iniciativas de recuperação. 

 

A grande oportunidade pra mim é ela apontar quais são de fato os 
indicadores de desempenho que interessam, ou seja, olhando pro 
mercado, o que que realmente qualifica como um melhor resultado, 
quais posso observar e implantar aqui dentro. Fica ainda muito no 
formal e normativo, tenho que reportar o demonstrativo, isso e aquilo, 
muito o que ela tem que cumprir. Agora, o que que o mercado tem 
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utilizado e fazendo melhorar o resultado das empresas, organizar de 
forma efetiva, não foi ainda internalizada, apesar do pessoal da 
Controladoria dizer muito isso. O que realmente interessa, será que o 
mercado tá preocupado com isso, que o mercado trabalha e a 
controladoria internaliza aquilo de fora pra dentro. Se você não 
observar as melhores práticas de mercado e trazer isso aqui pra 
dentro, você só vai ficar no incremental. Trazer um pouco mais esse 
olhar do mercado de fora para dentro. Se você não observar essas 
melhoras práticas e efetivamente fazer aqui dentro, a Controladoria 
tem que se inspirar na visão da EBE S.A., deve evoluir com a empresa 
e a sociedade em como gerar valor, vou ter esses instrumentos de valor, 
fazer a avaliação deles para melhorar o resultado. É no que ela tem 
que se agarrar para ajudar a EBE S.A.. (EXECUTIVO 2, 2017) 

 

 

Outro potencial a ser explorado seria evoluir no processo de reestruturação, 

reproduzindo a mesma lógica do que foi feito com a estrutura de topo administrativa para a 

implantação nas Unidades Operacionais (como já está sendo providenciado); porém, além 

disso, seria promover alguns ajustes finos identificados com o objetivo de se ganhar em 

agilidade e eficiência funcional.  

 

Oportunidade da mudança, de ser mais ágil e transforma numa 
empresa mais focada. Repensar a estrutura e os processos, em praticar 
a área de conformidade e a sua postura, tem que estar embutida, nos 
processos, dentro de outra área. (EXECUTIVO 9, 2017) 

 

 

Como potenciais ameaças ao processo de reestruturação organizacional foram 

levantadas duas questões principais. A primeira é a de que a centralização foi acompanhada por 

um empoderamento das áreas corporativas, que realmente passaram a ter voz ativa e patrocínio 

da Alta Administração, tornando-se elos chave nos processos de decisão a partir do 

fortalecimento da governança. A segunda é quanto à forma de implantação, pois optou-se 

primeiro pelo desenho da estrutura, para depois se reverem os macroprocessos, denotando que 

neste segundo momento pode-se identificar alguma necessidade de reverter alguma decisão já 

implementada. 

 

A questão da estrutura da empresa, de centralizar, mas na verdade se 
não tiver um patrocínio forte para as áreas corporativas, não adiante 
de muito, pois no fim das contas a decisão é dos diretores das áreas de 
negócios, colegiado das áreas executivas, certa blindagem para poder 
fazer o trabalho sem essa certa interferência, tendo um exemplo de 
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momentos de desgaste de quem tentou fazer dessa forma e foi limado. 
Possa fazer isso sem sofrer represálias por ter tomado uma decisão 
contrária aos interesses de uma área de negócios específica. 
(EXECUTIVO 1, 2017) 
 
Como você não ouve todos os gestores ou tinha determinadas 
premissas, como reduzir funções gerenciais, priorizar as áreas de 
negócios que estavam dando receita (como tem que ser), então tem 
alguns pontos que tem que melhorar. Mas acho que, na realidade, 
qualquer reestruturação não é simples, principalmente uma 
reestruturação desse porte. Ou podia fazer olhando os 
macroprocessos e podia fazer a estrutura em cima do macroprocesso 
revisado, o que levaria anos pra ser feito, ou faz como foi feito, ou 
seja, mudou a estrutura e depois revisou os macroprocessos e padrões, 
mesmo sabendo que tem um risco aí. (EXECUTIVO 12, 2017) 
 
 
 

4.3. Análise e Discussão 

 

Como foi visto, as mudanças se inscrevem num contexto de adaptação as novas condições 

de contorno da indústria mundial do petróleo. Com a proliferação de cenários de sobre-oferta 

potencial por conta da expansão da produção a partir do xisto nos EUA, menores perspectivas 

de crescimento econômico na Ásia puxadas pela China e reinserção da produção do Irã no fluxo 

internacional por conta do fim do embargo comercial, a consequência foi a significativa queda 

de preços no período 2014-2015. Assim, as empresas internacionais de petróleo foram instadas 

a rever seus planos de negócios, promovendo ações que buscassem readequar suas operações 

basicamente conjugando três direções: desinvestimento, desendividamento e diversificação. 

 

Não sei se as empresas estavam trabalhando estrutura organizacional 
de área de controladoria, mas o que aconteceu exatamente nessa 
época foi a queda do petróleo, que mexeu com todo o setor, então todo 
o setor ficou com problema justamente na parte financeira de 
acompanhamento de projetos e tal, fluxo de caixa. Isso aconteceu 
geral com as empresas, dinheiro não era o problema, dinheiro passou 
a ser um problema. Num panorama geral, a onda foi de controle 
financeiro, as empresas de petróleo que viviam certo relaxamento 
financeiro, CEOs nos eventos falavam de um controle financeiro, 
orçamento apertado, ali na virgula, foi uma tendência do mercado, de 
olhar para a área financeira com um olhar mais rígido, isso com 
certeza. (EXECUTIVO 6, 2017) 

 

 



103	
	

Cabe destacar que a postura do governo para com a EBE S.A. à época da reestruturação 

era, ao contrário dos períodos anteriores, no sentido de um nível mínimo de intervenção, em 

linha com uma das orientações basilares do receituário neoliberal (Estado Mínimo). Em 

paralelo, outras transformações aconteciam no âmbito político nacional, em que pese a 

publicação da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016), originalmente proveniente do movimento de 

reformas liberais e privatizações da década de 90, que foi apoiado pelos organismos financeiros 

internacionais da época, mas que havia ficado quase 20 anos fora das discussões parlamentares.  

Porém, tendo surgido num momento de conturbação política e influenciada pelas 

ocorrências da Operação Lava Jato, seus objetivos não eram apenas licitatórios (assegurar a 

seleção da proposta mais vantajosa e evitar operações em que se caracterize o sobrepreço ou o 

superfaturamento), mas também de prever regras mais rígidas para nomeação de 

administradores de empresas estatais, no intento de supostamente evitar desvios decorrentes de 

um eventual aparelhamento político, além de intensificar a fiscalização a partir da previsão de 

regras de governança para garantir maior segurança, sobretudo aos investidores privados. 

 
Estratégia do governo para EBE S.A. pós 2014, era que a EBE S.A. não 
quebrasse: “pelo amor de deus, não vou pedir mais nada, vou deixar 
você solto aí, só não quebre mais! “ A mudança estrutural não foi uma 
coisa assim que tenha sido negociada em Brasília, foi uma coisa 
tocada pela primeira vez pelo CA, que não tinha ninguém de Brasília. 
Acho que não dá pra fazer um paralelo da mudança aqui com a 
mudança de Brasília. As causas podem até ser as mesmas, mas o 
movimento não foi articulado, foi muito mais uma resposta à crise do 
que uma mudança de mundo. (EXECUTIVO 3, 2017) 
 
Em relação à estratégia e política de governo, já foi numa época que 
já não se pensava em tanto direcionamento, foi um processo que 
aconteceu um pouquinho antes e que foi ficando maduro até 2015, que 
já teve uma mudança na gestão. Não teve muita interferência não, teve 
um grau de liberdade, e o CA algumas pessoas assim que conhecem a 
EBE S.A. davam assim algumas orientações, mas não dava pra dizer 
assim que foi uma coisa de governo, teve um andamento normal. Uma 
coisa que comungou foi que o próprio governo entrou num 
movimento de maior controle e responsabilização, aprovação da lei 
13.303 (Lei das Estatais), essas coisas meio andaram juntas até 
porque a EBE S.A. já estava nesse movimento. (EXECUTIVO 2, 2017) 
 
A EBE S.A. acontece como uma prévia do que ocorre com o país, Lava-
jato primeiro na empresa e depois no governo, [...] Melhoria da 
governança, disciplina e controle, precursora das mudanças [...] 
Grande ponto de tensão, público e privado, atender a diversos 
requisitos de leis americanas e leis estrangeiras, controlador é o 
governo, sabemos que temos interferência por ministros e políticos, 
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mas a Lei 13.303 limitou bastante isso. [...] Não é impossível a 
convivência com isso, mecanismos de governança e solução de 
conflitos de interesse, é possível acionista controlador faça coisas que 
prejudiquem os minoritários. [...] criação do comitê de acionistas 
minoritários para analisar certos casos [...] EBE S.A. é descontada no 
mercado por ser mista, tem valor potencial bem maior. Formas de 
mitigar esses riscos. (EXECUTIVO 9, 2017) 

 

 

Na acepção de transformações organizacionais contextualistas de Pettigrew (2012), de 

vínculos entre o conteúdo da mudança, seu contexto e processo, o cenário político da época 

teria sido propício à emergência da reestruturação e criação da área de Controladoria, 

viabilizando uma espécie de percepção quanto a agência organizacional promovida pelos 

gestores, segundo a leitura de Whittington (1992).  

No entanto, há que se contrapor Greckhamer (2010) quando cita o mecanismo de 

mistificação racional, em que discursos influenciadores capacitam e restringem certos tipos de 

ações, construindo socialmente uma realidade de forma que a mesma pareça inevitável e 

assumida, muitas vezes mascarando posições ideológicas. Nesse sentido, a concepção de que a 

interferência do governo na organização - apesar de ser seu acionista controlador - tem uma 

conotação negativa, vista como um uso político, por mais genérica e subjetiva a carga deste 

adjetivo possa ser, parece reproduzir o conceito do dever fiduciário dos agentes para com a 

própria organização (MEHROTRA, 2011), que ocorre em situações de conflitos de interesses 

entre múltiplos acionistas (relação principal-principal), não atendendo a nenhum grupo em 

específico das partes interessadas e particularmente presente em organizações híbridas e 

sociedades de economia mista. 

Se por um lado, na análise vertical ou multinível de (PETTIGREW, 1987) encontra-se 

um contexto político e econômico favorável às transformações, não teve um comportamento 

diferente quando são avaliados os fenômenos e suas interconexões ao longo do tempo. 

Internamente, a organização transitava por um processo de mudança representado por uma 

continuidade de movimento e sentido, porém intercalado por períodos de estagnação e, 

eventualmente em alguns casos, ligeiro retrocesso.  

 

Não foi uma contrarreforma capitalista, até porque o PT não desfez 
a reforma que o Reichstul fez, ele aprofundou, ele não teve uma 
migração de modelo de estatal para mercado, tem uma trajetória 
consistente, tem alguns solavancos, mas não mudou direção nem 
sentido, essas motivações ao longo do tempo, uma pegada menos de 
mercado, o cara acabaria com a área de negócio e teria uma volta a 
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área funcional, mas não desfizeram, mudaram de UN para UO, mas 
continuou tudo igual. (EXECUTIVO 3, 2017) 

 

 

A empresa vem desde a década de 90 passando por um processo de mudança que 

gradualmente a está transformando numa corporação transnacional, com alguns marcos 

históricos que auxiliam na perspectiva desta trajetória, ainda que esta história de certa forma se 

confunda – e condiciona e é condicionada – com a história do país. Num primeiro momento, 

com a quebra do monopólio estatal, a listagem em bolsas internacionais e a reestruturação 

organizacional foram alguns dos primeiros passos nesse sentido; depois, o processo de 

internacionalização de suas atividades e a obtenção do grau de investimento marcam uma 

segunda fase de expansão; num terceiro momento, a descoberta e viabilização do pré-sal, bem 

como o processo de capitalização, invertem a direção do crescimento para o vetor interno; por 

fim, a deflagração da Lava-jato e a crise internacional no setor de petróleo encerram essa 

periodização, com a superveniência de lógicas econômico-financistas e gerencialistas no 

ambiente organizacional. 

Dessa forma, de modo a evitar os perigos do determinismo simplista, utiliza-se aqui a 

sugestão de Pettigrew (1987) quanto a não tratar o contexto como um plano de fundo 

meramente descritivo ou como uma lista de antecedentes que, de algum modo, moldam o 

processo ou vistos como um processo de restrição. Reconhece-se que os processos são restritos 

pelas estruturas, mas também são capazes de moldá-las, seja na direção de preservá-las ou 

alterá-las, como foi visto ao longo deste movimento de criação da área de Controladoria. 

Seguindo-se a periodização comentada anteriormente e os movimentos de constituição, 

expansão e diminuição organizacional, pode-se observar estrutura e contexto essencialmente 

envolvidos na sua produção. Além disso, como aspectos de estrutura e contexto são mobilizados 

ou ativados por atores e grupos à medida que procuram obter resultados importantes para eles 

próprios. 

 

Governo e questões externas podem interferir, podem prejudicar, mas 
o curso normal da companhia segue, como um rio caudaloso que não 
se represa e não se desvia tão fácil, tem um destino. Algumas pessoas 
também chamam também de um transatlântico. O contexto não tem 
vínculo com esse governo ou aquele, necessidade óbvia de costurar o 
PDCA da Companhia em todos os seus níveis. E no nível de topo 
particularmente a controladoria ajuda num feedback de todos gestores 
para enxergar melhor o seu negócio e a melhorar seus resultados. 
(EXECUTIVO 5, 2017) 
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Essa dinâmica interna é percebida internamente pelos gestores como tendo uma 

motivação e empuxo próprio, desenviesada politicamente e coberta sob um véu de tecnicismo, 

em que se pese valorizando os aspectos funcionais da estrutura e sua importância para 

organização, de questionar, analisar e agregar valor, indicar desvios e propor correções, 

buscando-se uma proximidade com o mercado, de avaliação de sua competitividade e 

performance adotando-se medidas comparativas com outras empresas da indústria. 

 

O modelo padrão é a Controladoria ser área financeira. Teve viés 
político zero, quem trouxe o modelo de Desempenho, de centralizar, ter 
mais controle foi o novo Diretor de Finanças, decisão de gestão de 
homem financeiro, gestão de controller, viés técnico e não político, 
fazer benchmarking, olhar como as empresas atuavam. Foi político 
pelo cenário de corrupção, mas o governo não teve nenhuma influencia 
na criação da área de controladoria. (EXECUTIVO 6, 2017) 

  

 

Como foi visto, a importação do conhecimento ocidental (euro-americano) em gestão é 

muitas vezes considerada como o único meio de melhorar a produtividade das empresas locais 

e fortalecer a economia dos países em desenvolvimento, sendo que a americanização se tornou 

sinônimo de modernização e naturalizou-se no discurso e na prática o modelo de gestão dos 

EUA (COOKE, 2005). A adoção deste modelo nos países em desenvolvimento tem levado a 

um aumento da homogeneização, não só no que diz respeito às práticas gerenciais, mas também 

ao nível cultural. (KIGGUNDU, 1989). 

Tomando especificamente o marco da aprovação da estrutura organizacional em 

27/jan/2016 pelo Conselho de Administração, empossado recentemente pelo novo governo à 

época, o processo de concepção da Controladoria nasceu no bojo da reestruturação como uma 

encomenda de aproximar a gestão de avaliação e controle às melhores práticas de mercado, 

mimetizando não só outras companhias do setor de óleo e gás mas também empresas de outras 

indústrias. De qualquer forma, vale pontuar que esses benchmarks não levaram em 

consideração as grandes NOCs mundiais, apesar da sua reconhecida relevância na produção e 

propriedade das reservais globais, o que pode denotar um viés corporativista e gerencialista nos 

modelos adotados. 
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Para a Controladoria as pesquisas foram feitas dentro de casa. A 
BCG participou na reestruturação como um todo, trazendo análises 
de métricas de como uma controladoria deveria trabalhar, quais 
indicadores de geração de valor dos nossos ativos e operações. Então, 
isso foi o que a BCG trouxe para implantar o modelo da Controladoria 
de geração de valor. Empresas de referência foram Shell, Cosan, Tam, 
Vale, Inbev, Sabesp, Banco do Brasil, pegou parte do trabalho da Bain, 
que havia feito um estudo anterior. [...] BCG trouxe as majors do setor 
de petróleo: Shell, Total e Exxon, essas normalmente que ela traz. [...] 
Em geral essas consultorias não trazem essas outras empresas, tipo 
Saudi Aramco, geralmente é muito difícil ter acesso a estes dados, não 
trazem coisas práticas, que a gente consiga usar. (EXECUTIVO 6, 
2017) 

 

 

Além do fato de um dos pilares básicos da criação da área de Controladoria sustentar-

se nos fundamentos da agregação de valor ao negócio, se tornando a guardiã responsável por 

disseminar e fazer valer essa orientação da Alta Administração por toda a companhia, outro 

direcionamento que surgiu após a análise do estudo dos referenciais externos foi a vinculação 

direta à área Financeira, que tinha o objetivo de aproximar a estrutura da EBE S.A. ao modelo-

padrão das outras empresas. Como foi visto, não obstante ter sido assim desenhado durante a 

concepção, esse foi um conceito que não vingou efetivamente na EBE S.A., uma vez que a área 

subsistiu por pouco tempo nesta condição após sua implantação, migrando em meados de 2016 

para a Diretoria de Organização, Estratégia e Processos (DORG). 

 

Comentei que área de Controladoria, que era uma área de 
desempenho pura e simples, passou a ser um desempenho com cara 
mais financeira, apesar de não se tornar um Controller no sentido 
mais puro, mas é a controladoria quem faz o reporte de resultados, não 
mais uma área de contabilidade, de finanças, tem um papel de apurei, 
controlei, acompanhei, muito diferente do que era antes. (EXECUTIVO 
6, 2017) 
 
Acho que não teve uma questão do pais, a Controladoria surgiu como 
uma necessidade da EBE S.A. mesmo. Agora do mundo, acho que a 
controladoria nós fizemos ela com a nossa cara, [...] resolvemos 
modelar com o nosso jeito aqui. (EXECUTIVO 10, 2017) 

 

Nesse sentido, recuperamos o argumento de Yousfi (2014) quanto à importância de se 

adotar uma abordagem contextualizada dos processos de hibridização, o qual ocorre a partir do 

encontro colonial das realidades locais com a importação de um conhecimento mercado-

cêntrico em gestão, tendo um efeito direto sobre a transformação das práticas gerenciais de 
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países em desenvolvimento, porém preservando alguma continuidade cultural. Esse caráter 

híbrido e próprio de fenômenos de resistência manifesta-se então no caso da EBE S.A. com a 

incorporação de elementos externos (por exemplo, a ótica econômico-financeira focada na 

avaliação por valor), no sentido de alinhar às melhores práticas da gestão estratégica dominante, 

porém, permite uma adequação e redesenho do padrão importado para que sejam conservadas 

algumas particularidades próprias da estrutura original (quando decidiu-se por reagrupar as 

áreas de Controladoria e Estratégia, desfalcando a Diretoria Financeira). 

Tal fato também foi visto durante a efetivação e implantação de um último driver 

considerado primordial na reorganização, qual seja o de maximizar a centralização de processos 

e atribuições, com o fortalecimento de áreas corporativas ligadas à administração central, em 

detrimento das outrora independentes e autônomas áreas de negócios. Mais uma vez processos 

inteiros foram rediscutidos e negociados no decurso da sua execução, pois deflagra-se uma série 

de movimentos não só de resistência das estruturas originalmente estabelecidas, mas também 

de percepção de infactibilidade quanto à alternativa inicialmente proposta. 

 

Com a reorganização teve a perspectiva de trabalhar para toda a 
companhia, mas quando se viu essa dificuldade operacional ela não 
ficou uma controladoria única e acabou-se partindo para solução da 
controladoria que foi a mesmo de planejamento, continua existindo 
um para cada área. No papel ficou registrado uma coisa que não foi o 
que aconteceu no real, mas foi de comum acordo, não se tem uma 
controladoria geral e centralizada, de que tem subáreas 
especializadas, como uma estrutura de poço, de sub-sea, tudo é central 
e responde hierarquicamente ali, isso acabou não sendo feito. Acredito 
que talvez pela nossa cultura, pela nossa forma de trabalhar, mas 
também acredito muito pelo aspecto de que nós somos pesados em 
termos de processo e complexidade, ficou dessa maneira. 
(EXECUTIVO 10, 2017) 

 

 

Nesse sentido, é possível considerar a questão da codeterminação para uma análise sob 

uma perspectiva mais plural de agência, não a representando como pertencendo exclusivamente 

ao indivíduo, tampouco à organização ou ao ambiente, mas se materializando ao longo dos 

processos de interação em diferentes níveis. Estabeleceu-se então um processo interativo, com 

dinâmicas de comunicação e influência entre os atores e grupos internos que possuem poderes 

para influenciar, “abrindo espaço para reconhecer que em estratégia as organizações não são 

sistemas naturais ou racionais, mas também um fenômeno inerentemente político”. 

(SAUERBRONN & FARIA, 2011). Não houve uma adaptação passiva as circunstâncias, 
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tampouco os agentes apenas usam essas circunstâncias em escolhas voluntaristas, mas 

efetivamente usaram seu poder para moldar regras e combinar recursos que são coletivamente 

estabelecidos e negociados (CLEGG; COURPARSSON; PHILLIPS, 2006).  

 

No final acabou sendo negociada, dentro desse modelo que a gente 
acho como o melhor pra companhia, mas foi uma coisa muita tensa 
quando surgiu esse negócio do centralizado, uma pressão muito forte 
pela centralização de tudo, e depois até mesmo a área controladoria 
quando começou a ver no nível de detalhe que isso não seria factível. 
Teve conflitos, não foi fácil porque quem tava fazendo o controle nas 
áreas ficou com o receio de que não seria realizado e a própria 
controladoria queria fazer isso tudo inicialmente, inclusive o aspecto 
operacional, mas se deu conta que era uma carga de trabalho enorme 
e viu que isso poderia acabar desvirtuando aquilo que ia ser feito. 
Acabou tendo muitas conversas e no final essa solução comum 
apareceu, mas foi conflituosa. (EXECUTIVO 10, 2017) 
 
Driver de centralização na reestrutura organizacional, assim como 
outras áreas corporativas (Estratégia, RH, Contratação), a 
controladoria não conseguiu fazer isso para as outras áreas [de 
negócios], pois a orçamentação diária é uma ferramenta de gestão da 
área. Não conseguiram tirar isso das áreas. Controladoria tem um 
papel corporativo, consegue fazer um macro, interface com a 
Diretoria, mas não consegue fazer um micro, para as áreas de 
negócios. SGOs puxam este papel, Controladoria tem os pontos focais 
nas áreas, realizado pelas GIAs, acompanhamento do desempenho e 
orçamentário tem esse gap para uma centralização total, [...] 
(EXECUTIVO 6, 2017) 

 

 

Tanto indivíduos quanto grupos de indivíduos avaliam alternativas de ação levam em 

consideração as consequências de suas ações. Essas consequências podem ser condicionadas 

por fatores como conhecimento, compreensão e preferências anteriores, que entram como 

informações relevantes para reflexão e subsequente ação. (SAUERBRONN & FARIA, 2011). 

 

A solução que foi dada teve uma função de fortalecimento dessa central 
corporativa, fazer esse papel de arbitrar recursos e desempenho entre 
as áreas de forma a atingir um objetivo maior. Mas se manteve de fato 
ainda uma estrutura né. Vejo com isso, como o processo de 
reorganização partiu dentro de um contexto, já que estou recebendo 
todas as atividades aqui, a atividade vai ficar muito mais leve na ponta 
e a gente vai reduzir estrutura, pessoas, até remuneração, mas de fato 
isso não aconteceu. (EXECUTIVO 10, 2017) 
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Gestores aceitaram, mas nada foi unânime, entenderam o modelo da 
Controladoria, reagiram porque acompanhamento orçamentário não 
poderia ser 100% centralizado, ganharam uma parte (GIA) e 
perderam outra (visão macro), não houve consenso 100%, mas foi 
negociado, buscou-se uma aceitação. Área de negócio não liberou, 
travou que as pessoas e os responsáveis migrassem juntos com as 
atividades e processos. Por exemplo, teve área que veio 1 pessoa, 
tinham originalmente 12 pessoas, mas as que ficaram passaram a fazer 
outras coisas. A maioria foi do chefe que não liberou o empregado, mas 
teve funcionários que não quiseram mudar, então o receptor teve que 
buscar outras pessoas para aquelas atividades e atribuições. 
(EXECUTIVO 6, 2017) 

 
 
 

A figura a seguir é uma tentativa de reconstituição analítica da contextualização 

histórica das transformações ocorridas nos diferentes níveis de análise do estudo ao longo das 

três últimas décadas. Percebe-se um relativo alinhamento dos acontecimentos em nível macro 

com os marcos de mudanças em nível micro. O avanço de políticas liberais nos âmbitos mundial 

e nacional são acompanhados de modificações na gestão, relacionamento externo e estrutura 

organizacional da companhia, que demonstra seguir na segunda metade da década de 1990 e 

início da década de 2000 uma agenda de modernização e transformações com o objetivo de se 

tornar uma corporação de classificação e reconhecimento internacional, dando destaque aí para 

a introdução de lógicas mercadológicas, financistas e gerencialistas, que também se 

materializam na criação da área de Avaliação de Desempenho. 

No entanto, o período seguinte parece haver um movimento de resistência, que se 

alinha a outras mudanças que ocorrem no cenário macro (externo e doméstico), resultando num 

ligeiro retrocesso das estruturas recém-criadas, uma vez que há uma fusão com a área de 

Estratégia, relegando a um segundo plano a premente necessidade das análises de resultados e 

performance das unidades de negócio da empresa.  

Assim, como que espelhando uma trajetória pendular, a ascensão de novos players 

internacionais, a volatilidade no mercado mundial de petróleo e a nova administração pública 

em nível nacional possibilitaram uma recentralização da gestão na organização, com a 

consequente reativação e expansa da área de Avaliação de Desempenho, que passou a ser 

intimamente ligada à administração da companhia nos primeiros anos da década de 2010. 

No momento seguinte, a vertiginosa queda dos preços de petróleo, a substituição da 

chefia do Executivo e a troca dos administradores da organização foram acompanhadas por um 

movimento de redefinição e resignificação da área, que passa então a ser denominada 

Controladoria, desvinculando-se da hierarquia direta da presidência e a ter um viés mais 
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econômico-financeiro, centralizado e com análises isentas em relação às outras áreas de 

negócio, mais próximo do que ocorre com outras empresas deste e outros setores, mas mantendo 

algumas características próprias da natureza original da organização.
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Figura	18:	Linha	do	tempo	com	marcos	importantes	da	organização,	do	Brasil	e	conjuntura	internacional	(1990-2020)	
Fonte:	Elaboração	própria.	
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1. Conclusões da Análise 

 

Muitas das publicações existentes tendem a enxergar a propriedade estatal de maneira 

dualista, ou seja, uma empresa é de propriedade do governo ou não é, marcando a natureza 

ideológica do debate que confronta socialismo versus capitalismo e que resulta nas dificuldades 

de incorporação de análises e o reconhecimento a respeito de organizações híbridas nos meios 

acadêmicos e editoriais, que, quando presentes, as pesquisas tendem a ter uma orientação 

epistemológica atrelada à administração pública (BRUTON et al., 2015). No entanto, a rica 

contextualização de aspectos importantes da gestão, incluindo aspectos de estratégia e de 

governança corporativa, precisa ser melhor compreendida sob tais condições variáveis de 

propriedade e controle do Estado, daí a importância de se estudar as organizações híbridas 

(COOKE, 2003). 

A Teoria da Agência aborda a natureza híbrida de muitas empresas públicas por meio 

da perspectiva múltipla, destacando os possíveis conflitos de interesses entre diferentes grupos 

de agentes, em particular as escolhas contraditórias e as "vozes conflitantes" entre principais-

principais. O mainstream da Gestão Estratégica afirma que tais conflitos entre o controlador e 

os acionistas minoritários estão presentes em empresas públicas que operam em economias 

emergentes e em desenvolvimento, podendo ter como resultado diferentes incentivos no 

horizonte de tempo e que podem levar a decisões estratégicas sub-ótimas (YOUNG et al., 

2008). Entretanto, não consideram que estas organizações híbridas desempenham um papel 

maior nestes países, pois envolvem a realização de objetivos políticos e macroeconômicos, além 

dos interesses estratégicos e particulares vinculados à promoção do desenvolvimento, 

redistribuição de renda e incentivos regionais, especialmente nos casos das NOCs. (VICTOR, 

HULT & THURBER, 2012) 

A abordagem estruturacionista de Whittington (1990), por sua vez, permite analisar o 

caso por meio de um framework integrativo em que os gerentes são os atores sociais capacitados 

e restringidos pelas estruturas presentes nas organizações. Essas estruturas definem as regras, a 

autoridade para alocação de recursos e a ação propriamente dita, sendo que qualquer agente 

enfrenta uma diversidade de estruturas bastante independentes do que quer eles façam, 

tendendo a aderirem a padrões de comportamento de rotina que reproduzem não 

intencionalmente as mesmas estruturas de seus mundos. No entanto, o autor insiste no potencial 
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das pessoas em escolher agir de forma deliberada e em executar suas intenções de forma efetiva, 

mesmo que isso represente um desafio às regras estabelecidas e aos poderes predominantes - 

em outras palavras, a possibilidade de agência humana. Nesse sentido - e sem desconsiderar 

que a noção de poder é crucial para o conceito de agência, ou seja, o ator deve ter a capacidade 

de fazer a diferença -, eles têm a discricionariedade de agir de maneira a se conformar com as 

pressões por mudanças ou resistir a elas. 

Especificamente no caso em estudo, observou-se o jogo político da interação e 

negociação que houve entre os diferentes grupos de agentes, no qual a disputa pelas partes 

interessadas evidenciou os interesses e as posições conflitantes, que remodelaram o padrão que 

se buscava implantar naquele momento na companhia. Foram capazes de se basear de forma 

seletiva e criativa nas estruturas, podendo resistir às pressões de mudança de uma parte do 

ambiente social e econômico, mobilizando uma seleção de normas alternativas, ideologias e 

recursos de outras partes. Tal processo materializou-se particularmente no caso da 

remodelagem e reposicionamento da área de Controladoria, que muito embora na concepção e 

orientação original vinculava-se à Diretoria Financeira, com um aspecto de Controller 

centralizado e intimamente ligada a outras áreas correlatas daquela Diretoria (inclusive 

subordinando-as), o que se viu foi um deslocamento da subordinação direta à Diretoria de 

Estratégia, Organização e Sistemas de Gestão, bem como uma descentralização de parte das 

atividades concedendo certa autonomia às áreas de negócios. 

Apesar da importação do conhecimento ocidental – em particular o estilo de gestão 

dos EUA – ter se tornado sinônimo de modernização e naturalizado no discurso, quando foi 

confrontado com as realidades locais ocorreu uma transformação das práticas originalmente 

concebidas para a implantação da reestruturação organizacional. No que diz respeito em 

particular à centralização da área de Controladoria, permitiu-se que ainda se mantivessem 

algumas funções de planejamento nas áreas fins, hibridizando o modelo inicialmente desenhado 

com base nos benchmarks mercadológicos para algo mais apropriado e adaptado às condições 

da companhia. (HOMI BHABHA, 1996; YOUSFI, 2014). Neste sentido, também foi 

resignificado internamente o conceito e função do Controller, na medida em que a abordagem 

trabalhada pela área com relação a seus pares foi reconstruída sob um manto de 

colaboratividade em detrimento de uma postura fiscalizadora e combativa. 

Por outro lado, a leitura de Pettigrew (1987) possibilitou uma abordagem mais 

profunda dos contextos internos e externos à organização, na medida em que uma análise 

horizontal (processual) e vertical (multinível) dos processos de mudança levou a uma 

perspectiva mais abrangente para a interpretação dos fenômenos estudados, com suas 
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interdependências e interconexões. Alinhado com Whittington quanto à consideração do caráter 

social e político e suas influências nas transformações organizacionais, relativiza o papel da 

liderança ao criticar a visão norte-americana de que a mudança é episódica, com característica 

ahistórica, aprocessual e acontextual, fortemente dependente da gestão e assumindo uma função 

prescritiva. Direciona e amplifica o foco do estudo para não só os antecedentes imediatos, mas 

também para os mais distantes, que dão a esses eventos forma, significado e substância, 

preocupando-se com a análise holística e a dinâmica da mudança, permitindo que este processo 

se revele de maneira substancialmente temporal. 

Assim, o framework do autor reorientou a pesquisa para o resgate dos antecedentes 

históricos da organização, bem como a leitura do ambiente sócio-econômico-político dos 

momentos importantes para aquela contextualização. Dessa forma, pôde-se perceber que a 

implantação da área de Controladoria, apesar de formalmente constituída na aprovação da 

reestruturação organizacional de 2016, é decorrente de um processo iniciado há praticamente 

duas décadas atrás, dentro de um projeto de modernização da empresa que objetivava torná-la 

uma grande corporação de alcance e reconhecimento internacional. Externamente, o Brasil 

passava por um período de amplas reformas econômicas e mudanças no cenário político e 

social, de caráter liberal; as privatizações estavam na pauta do dia e o monopólio no setor de 

óleo e gás foi quebrado pela Lei do Petróleo, em 1997. Internamente, o crescimento expressivo 

da produção credenciava a empresa a se preparar para a competição com as majors do setor, 

para o lançamento de ações nas bolsas americana e europeias, bem como uma expansão da sua 

atuação para outros países. Assim, a fundação de uma área específica (à época denominada 

Gestão do Desempenho Empresarial) para a avaliação econômica e monitoramento e controle 

da performance dos diversos negócios, investimentos e operações da companhia constituía-se 

como um dos principais instrumentos para a efetivação das transformações pretendidas, que 

visava mudar radicalmente a estratégia, gestão, estrutura e cultura da organização, pois se 

intencionava que se tornasse mais “moderna” e “profissional”. 

Muito embora a nova área tenha passado por períodos de altos e baixos, em que 

atuaram dinâmicas de aceitação e resistência por diversos grupos distintos, inclusive tendo sido 

incorporada por outra área e relegada a uma função de menor importância dentro da organização 

durante um determinado momento, novas situações possibilitaram a reemergência das suas 

funções e atividades na década de 2010. Entretanto, isso foi sob um novo contexto e motivação, 

mais alinhado externamente com o cenário de volatilidade do preço do principal produto da 

companhia e internamente com a necessidade de controle e monitoramento das inúmeras frentes 
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de investimentos, abertas pela expansão dos negócios quando do advento da descoberta do pré-

sal. 

Por fim, a última fase caracterizou-se pela efetiva mudança de nome da área, que do 

antigo Desempenho Empresarial passou a se chamar Controladoria em jan/16, comunicando 

melhor a ampliação do escopo de suas funções e simbolizando o movimento de centralização 

das atividades de planejamento e controle no núcleo da administração central, ocorrido no 

último processo de reestruturação organizacional. Estas mudanças já aconteceram após - e em 

resposta - a eclosão da operação Lava-jato, crise institucional que impactou significativamente 

a organização, em paralelo ao contexto externo de abrupta queda do preço internacional do 

petróleo e acelerada sobrevalorização da taxa cambial do dólar, com efeitos perversos à liquidez 

financeira da companhia. 

A análise multinível viabilizada pelo framework de Pettigrew permitiu não só o 

entendimento contextualizado do processo de mudança organizacional, mas também a 

percepção de dinâmicas de continuidade e embeddedness presente na organização. 

No entanto, recuperamos aqui a ideia de que o arcabouço teórico contextualista e 

estruturacionista é insuficiente para analisar este caso de uma maneira mais profunda e 

completa, conforme ponderaram criticamente Faria, Imasato e Guedes (2014), pois não foi 

capaz de problematizar outras dinâmicas estruturais, uma vez que não versou sobre sua 

vinculação ao capitalismo histórico. Tal postura contribuiu para intensificar questões de 

hegemonia e imperialismo levantadas pela gestão estratégica, já que, ao ignorar estruturas e 

mecanismos de dominação estabelecidos pelo capitalismo histórico, essa literatura sugere que 

as instituições do resto do mundo estão inevitavelmente subordinadas a processos de 

institucionalização comandados pelo mundo euro-americano, sob uma perspectiva universalista 

que mantêm invisível as configurações geopolíticas bem como a hegemonia ocidentalista.  

Por fim, a formalização da criação da área de Controladoria, a partir da redefinição do 

escopo funcional do anterior departamento de Desempenho Empresarial, com o crescimento da 

sua estrutura frente a outras áreas da companhia e seu empoderamento em nível de gestão, 

constituiu-se na materialização de lógicas gerencialistas e orientação econômico-financeira, 

marcados pelo tecnicismo e visão apolítica da organização e seu modus operandi. Em contraste 

com a racionalidade e o sistema simbólico do período anterior, em que os desígnios do acionista 

majoritário e controlador direcionavam a estratégia e atuação da empresa, confundiam-se as 

ações e objetivos desta com aqueles do próprio governo (na qualidade de representante indicado 

pela sociedade), configurando-se aquela como um instrumento para a implantação de políticas 

por parte deste. 
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Apesar do ideário neoliberal e as lógicas privatistas sempre acompanharem a 

organização ao longo de sua história, essa força intensificou-se sob o ambiente de crise que se 

instalou nos últimos anos, instaurando-se inclusive o debate na sociedade brasileira a respeito 

do tema da privatização. Nesse sentido, dado o momento débil do setor público no país e a 

concomitante situação fragilizada da EBE S.A., isto possibilitou que a lógica privada permeasse 

e ganhasse força na organização, hibridizando-se com a lógica pública e subordinando-a. Esta 

preponderância foi acompanhada de um discurso instrumental e manipulação simbólica de que 

a sustentabilidade da empresa estava em apuros e que essa situação era resultante da má 

administração das gestões anteriores, dependendo sua sobrevivência de uma guinada em 

direção às melhores práticas de mercado. 

Outrossim, por um lado aparenta ser este recente processo de re-hibridização um 

movimento no sentido da autonomização e fortalecimento de suas instituições, no qual a lógica 

privada imiscui-se e prevalece, de certa forma protegendo, preservando e prolongando a 

essência da natureza eminentemente pública da organização. Como se fosse um meio para se 

atingir um fim. Por outro lado, não se configura de uma forma muito clara no horizonte por 

quanto tempo que este arranjo deve permanecer, uma vez que a resiliência e capacidade de 

recuperação da companhia mostra resultados positivos conforme o noticiário mais atual. Paira 

uma incógnita sobre quais serão os próximos desenvolvimentos e as expectativas da sociedade 

brasileira a respeito do tema, uma vez que o mesmo provavelmente voltará ao foco no próximo 

ciclo de eleições. 

 

 

5.2. Contribuições do Estudo 

 

Em termos de contribuição empírica, o estudo de caso proporciona uma análise mais 

completa de uma organização híbrida, particularmente no caso de uma NOC em país em 

desenvolvimento, permitindo avaliar mais detidamente sobre a coexistência de diversas forças 

internas e estruturas sociais para o entendimento de dinâmicas de mudança e continuidade. 

Também acrescenta à teoria evidências em relação às pesquisas vinculadas à perspectiva crítica, 

na medida em que traz elementos importantes e dados de campo à discussão acadêmica.  

Esta pesquisa também contribui para a prática, identificando dinâmicas de resistência 

à mudança organizacional e as resoluções advindas da interação social dos agentes no ambiente 

corporativo, como forma de fornecer subsídios e orientar gestores de organizações híbridas 
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pertencentes a este e outros setores e países, que poderão enfrentar este tipo de situação em 

algum momento.  

Por fim, cabe acrescentar o potencial de utilização e aplicacação para estudos análogos 

que visem a implantação de sistemas de controle centralizados e unificados em organizações 

similares, tais como processos de controladoria, avaliação de desempenho, gestão por 

resultados, contabilidade gerencial, dentre outros. 

 

 

5.3. Sugestões para pesquisas futuras 

 

Ao longo do estudo o pesquisador depara-se com temas adjacentes e novas questões 

que se vinculam direta ou indiretamente ao objeto do trabalho, porém não são possíveis de 

desenvolver devido às restrições de escopo, recursos e tempo da pesquisa. Nesse sentido, aqui 

são enumeradas esses tópicos que representam uma possibilidade de continuidade e 

complemento à matéria em análise, bem como novas frentes propostas para serem investigadas 

através de futuras abordagens.  

Com relação à primeira alternativa, aprofundar a análise sobre o próximo ciclo e 

expansão de lógicas gerencialistas na própria organização, avaliando a extensão e propagação 

das mesmas através de outras transformações em práticas de gestão, na qual se destacam a 

utilização de métodos e ferramentas alinhados às melhores e mais modernas referências de 

mercado, tais como balanced scorecard e programa de metas e remuneração variável (tal qual 

foi comentado em algumas entrevistas), bem como seus impactos e reações internas e externas, 

a favor e contra. 

Uma outra frente seria estudar outras NOC’s híbridas no mesmo período, para avaliar 

se os efeitos da crise no setor também foram marcados pela emergência de lógicas gerencialistas 

e perspectivas financistas, ensejando uma onda similar de transformações na estratégia, 

estruturas e cultura destas organizações, acompanhadas por movimentos de conformidade-

oposição nas áreas e corpo funcional. Como proposta, poder-se-iam realizar estudos de casos 

similares para a norueguesa Statoil, as chinesas Sinopec, CNOCC e Petrochina, as russas 

Gazprom e Rosneft, a malaia Petronas, a colombiana Ecopetrol, dentre outras.  

Uma terceira alternativa poderia explorar a abrangência dos programas de 

desinvestimento de ativos e parceirização na EBE S.A., que tem o objetivo declarado de 

diminuir a exposição financeira da empresa e cumprir as metas econômicas do Plano de 

Negócios divulgado ao mercado, analisando-se os processos de interação e negociação entre os 
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grupos internos, observando as dinâmicas de aceitação e resistência não só dentro da companhia 

mas também na sociedade. 

Como quarta opção, investigar mais a fundo os recentes movimentos das majors do 

petróleo (BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total SA and Eni SpA) e seu recente 

interesse nas reservas de hidrocarbonetos brasileiras, num contexto de restrição a novos campos 

de exploração (dos quais mais de 80% estão nas mãos de NOC’s), desvalorização dos preços 

de petróleo e inviabilização econômica de novas fronteiras de exploração (como o Ártico, areias 

betuminosas canadenses, etc.) frente ao pré-sal, com destaque para os possíveis lobbies sobre o 

governo brasileiro com vistas a redução de exigência de conteúdo local e renúncia fiscal. 

(CAVALCANTI, 2017). Em que pese também o crescimento da burocracia e controle dentro 

da EBE S.A., o qual é fruto da nova forma de gestão e governança corporativa, com 

compartilhamento de responsabilidades e aprovações em diversas instâncias internas, gerando 

expressiva lentidão nos processos de decisão e seus possíveis impactos sobre sua agilidade e 

capacidade competitiva neste novo cenário.  

Por fim, uma análise do gap na formação técnico-acadêmica de gestores e estrategistas 

de grandes empresas, em relação a aspectos históricos e (geo)políticos que cercam, permeiam 

e determinam os rumos das organizações híbridas e dos países que as hospedam, através de 

uma abordagem comparativa entre o tecnicismo e o economicismo imperante em muitas 

organizações, desprovidos de percepção estratégica mais abrangente, versus aqueles 

estrategistas que consideram a política e a geopolíticas como fundamentais para as 

organizações.  
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7. ANEXO I - Roteiro semi-estruturado para entrevista 

 

0. [PERFIL] Poderia por gentileza contar um pouco a respeito das suas experiências e 

trajetória profissional, de maneira breve. 

 

1. [CARACTERIZAÇÃO] De maneira geral, qual é sua expectativa quanto ao papel e 

função a ser desempenhado pela área de Controladoria numa empresa? Quais as 

atividades são de responsabilidade desta área e suas interlocuções com outros 

departamentos? E especificamente numa empresa do setor de óleo e gás? 

 

2. [ANTECEDENTES] Por que foi criada a Gerência Executiva de Controladoria? 

Anteriormente ssas atividades não eram desempenhadas por nenhuma 

área/departamento? Como estes processos eram tratados antes da reestruturacão 

organizacional? 

 

3. [MOTIVAÇÃO] Por que a estrutura organizacional foi alterada? Onde se desejava 

chegar com essa mudança? Qual foi o objetivo da reestruturação (em geral) e o da 

criação da Gerência Executiva de Controladoria (em específico)? 

 

4. [CONTEXTUALIZAÇÃO] Como se pode interpretar a criação da nova estrutura em 

uma perspectiva temporal e espacial, ou seja, quando entende que esse processo se 

iniciou? Ele se conecta de alguma forma com a conjuntura que o país vivia à época? 

Pode-se falar algo a respeito de transformações a nível setorial, nacional e mundial? 

 

5. [CONCEPÇÃO] As mudanças foram estruturadas e negociadas com a equipe de 

gestores e colaboradores? Quais as dinâmicas de interação intra- e intergrupos? Houve 

ações pró-mudança e reações contra, de quais grupos, áreas ou departamentos? 

 

6. [IMPLANTAÇÃO] Como os gestores das outras áreas reagiram ao processo de 

implantação da mudança? E os empregados/funcionários? Quais os principais desafios 

enfrentados para implementar a reestruturação e as principais estratégias adotadas para 

superá-los?  
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7. [PÓS-IMPLANTAÇÃO] Que mudanças você percebeu na empresa após a 

reestruturacão? Na prática, o que essas mudanças trouxeram para o dia a dia de trabalho? 

E para os fluxos de informação e processo decisório? 

 

8. [BALANÇO] Quais impactos positivos e negativos poderiam ser mencionados? 

Acredita que o objetivo original foi e/ou será atingido?	Em sua opinião, que políticas 

seriam ideais para que as mudanças fossem bem sucedidas? 

 

9. [ESTRATÉGIA] Como você interpreta a criação da nova estrutura em relação à missão 

e estratégia da companhia? E em relação à estratégia e política do governo para com a 

EBE S.A.? Que ameaças ou oportunidades – internas e externas - estas mudanças podem 

trazer? 

 

10. [CONSIDERAÇÕES FINAIS] Este momento é reservado para considerações de 

caráter geral e de tema livre 
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8. ANEXO II – Complemento do resumo histórico 

 

A fundação da EBE S.A. seguiu uma campanha nacionalista conhecida como "o 

petróleo é nosso" e havia grandes esperanças de se encontrar promissores campos de petróleo 

para estimular o desenvolvimento econômico e industrial do país, contribuindo para a redução 

da dependência externa. A companhia iniciou suas atividades com o acervo recebido do antigo 

Conselho Nacional do Petróleo - CNP, que manteve sua função fiscalizadora sobre o setor, 

sendo que as operações de exploração e produção de petróleo (E&P), assim como as demais 

atividades das cadeias seguintes do setor de petróleo, gás natural e derivados, à exceção da 

distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos postos de abastecimento, foram objeto de 

monopólio detido pela EBE S.A. de 1954 a 1997. Segundo Figueiredo (2009), quando de sua 

criação, a produção nacional de petróleo atingia menos de 2% do consumo interno e de início 

não houve muito sucesso em se encontrar petróleo no solo brasileiro. Os primeiros anos foram 

marcados pelos trabalhos de exploração e ampliação do setor de refino, com o objetivo de 

reduzir os custos de importação dos derivados de petróleo. Houve, ainda, um grande 

investimento na formação e especialização de seu corpo técnico, com destaque para a criação 

do Centro de Pesquisas da EBE S.A. (CENPES) em 1963. No final daquela década, a produção 

de petróleo já estava em 65 mil barris diários e as reservas estavam em 617 milhões de barris, 

mas ainda insuficiente para abastecer o mercado interno. (NASCIMENTO, 2016) 

 

 

8.1. Década de 1960: comercialização e refino 

 

A década de 1960 foi marcada pela ampliação do seu parque de refino, o que fez com 

que o Brasil passasse a ser autossuficiente na produção dos principais derivados, com o início 

do funcionamento de uma refinaria em Duque de Caxias  em 1961 no estado do Rio de Janeiro 

e outras duas em 1968, sendo em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Cerca de 98% das 

compras externas correspondiam a derivados e só 2% a óleo cru; comparativamente, em 1967 

o perfil das importações passaria a ser 8% de derivados e 92% de petróleo bruto. Também nessa 

época foi instituído o monopólio da importação de petróleo e derivados pelo Governo, visando 

à redução do custo das importações. (SEIXAS, 2009). 
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Figura 19: Linha do tempo de construção das refinarias da EBE S.A., 2014 
Fonte: O Globo, 2013 

 

Em 1968, a EBE S.A. fez a primeira descoberta de petróleo no mar, no campo de 

Guaricema, em Sergipe, o que representou um marco importante para os futuros investimentos 

e o sucesso posterior na exploração offshore. Ainda assim, até a década seguinte, a companhia 

operava principalmente como uma empresa comercial, importando petróleo bruto e produtos 

refinados; naquele tempo, suas ações eram uma das mais negociadas nas bolsas de valores 

brasileiras (OLIVEIRA, 2011). 

 

 

8.2. Década de 1970: crise do petróleo e parcerias offshore 

 

Na década de 1970, os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) aumentaram os preços internacionais, provocando os chamados choques do petróleo 

de 1973 e 1979. A crise de magnitude global alçou o preço do barril de óleo a novo patamar, 

significativamente superior aos níveis vigentes até então. As dificuldades geopolíticas de acesso 

aos reservatórios existentes em terra (onshore) induziram as empresas petrolíferas a buscar 

petróleo nas plataformas continentais (offshore), apoiadas em uma onda de inovações 

tecnológicas. A produção de petróleo offshore cresceu rapidamente em diversas partes do globo, 

inclusive no Brasil, onde a pressão por se reduzir a dependência externa dos hidrocarbonetos 

importados era maior. A produção brasileira de petróleo, que permanecia estagnada em terra, 

sofreu forte impulso após a identicação de reservatórios no litoral de vários estados, tendo sido 
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realizadas mais de 20 descobertas na plataforma continental, destacando-se o campo de 

Garoupa, na Bacia de Campos – RJ. (OLIVEIRA, 2012). 

Uma vez que a EBE S.A. não dispunha das capacidades técnicas para desenvolver 

reservas offshore, o isolamento do Brasil de sua indústria de petróleo foi reavaliado. Afim de 

promover o desenvolvimento da tecnologia offshore necessária, o governo abriu o setor de óleo 

e gás para contratos de serviços com as grandes companhias petrolíferas mundiais. Sob este 

arranjo contratual, algumas empresas foram autorizadas a assumir riscos na exploração e 

desenvolvimento de novos campos petrolíferos, sendo remunerados através de um percentual 

sobre as receitas se o gás ou o petróleo fossem produzidos, o que não acontecia nos casos em 

que não fossem encontrados esses hidrocarbonetos. O governo também afirmou que a EBE S.A. 

continuaria a ser o "único operador" de todas as descobertas de petróleo offshore. Isso ajudou a 

apoiar as capacidades em Exploração e Produção (E&P) da empresa, integrando conhecimentos 

estrangeiros, ao mesmo tempo em que favoreceu a companhia, garantindo que ela mantivesse 

sua posição monopolística. 

Ao longo da década de 1970, 243 blocos foram licenciados pelo governo para 35 

empresas internacionais de petróleo, cobrindo 1,5 milhão de km2 de bacias sedimentares. O 

influxo de capital estrangeiro permitiu à EBE S.A. aumentar significativamente seus 

investimentos nas atividades a montante e a jusante da cadeia de valor. Ao final do período e 

início da década de 1980, a companhia elevou os investimentos em E&P para mais da metade 

do montante total, enquanto que no período anterior o mesmo chegava próximo de um quarto 

das inversões.  

 

 
Figura 20: Gráfico dos investimentos da EBE S.A. por área (1960-1980) 
Fonte: Oliveira, 2011 
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8.3. Década de 1980: aumento da produção em águas profundas 

 

O avanço gradativo na produção de petróleo em águas profundas na Bacia de Campos, 

juntamente com a integração de conhecimentos estrangeiros das empresas internacionais, levou 

o CENPES a se tornar um núcleo de inovação de referência global para o desenvolvimento 

offshore. Os esforços em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foram recompensados e a EBE 

S.A. logo se tornou reconhecida internacionalmente pela como liderança em E&P. Como 

resultado, começou a desenvolver seus campos offshore de forma mais efetiva, aumentando a 

produção em 231% entre 1979 e 1985, de 165.000 bpd para 546.000 bpd, contribuindo para as 

aspirações do país em alcançar a auto-suficiência em petróleo. Além disso, campos gigantes 

como os de Albacora e Marlim foram descobertos nessa época, ultrapassando a barreira técnica 

dos 400 metros de profundidade e afastados da costa, representando um desafio adicional ao 

seu corpo técnico e sua capacidade de investimento.  

Paralelamente à essa rápida expansão da EBE S.A. na década de 1980, o Brasil 

experimentou um ambiente macroeconômico instável, à medida que a dívida do país se tornou 

insustentável e a inflação cresceu rapidamente. Em contraposição, à medida que a empresa 

desenvolvia uma maior autonomia nas suas atividades, o governo se mostrou desconfortável 

com o verdadeiro papel da EBE S.A. nos assuntos econômicos do país. Foi então que se decidiu 

por impor um controle dos preços dos produtos petrolíferos como uma estratégia anti-

inflacionária. A diferença entre os preços do petróleo bruto importado e os preços de referência 

foi utilizada para determinar os preços domésticos, que apareceu como uma "conta do petróleo" 

no saldo da EBE S.A., levando-a a enfrentar um déficit crescente que atingiu US$ 5 bilhões em 

1992. Como resultado, a redução de seu fluxo de caixa levou a uma diminuição nos 

investimentos durante um tempo em que o progresso tecnológico foi o cerne da estratégia da 

empresa. 

 


