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RESUMO 

 

Objetivo – o objetivo principal desta pesquisa é avaliar o uso de estratégias de redução de 

estigma em relação ao tema de mudanças climáticas adotadas por um conjunto de empresas de 

controle estatal do setor de óleo e gás no período compreendido entre 2010 e 2020. 

Metodologia – foi realizada análise de conteúdo dos relatórios de sustentabilidade referentes 

ao período de 2010 a 2020, divulgado voluntariamente pelas empresas selecionadas para a 

pesquisa, conforme modelo proposto por Yavan (2021). Dada a constatação de que as variações 

de temas entre relatórios consecutivos eram relativamente pequenas e visando reduzir a 

quantidade de dados a serem analisados, foram selecionados os relatórios emitidos em anos 

pares.  

Resultados – com base na literatura, as estratégias utilizadas pelas empresas para mitigar a 

estigmatização do setor de óleo e gás foram divididas em gerenciamento de impressões, adoção 

de práticas defensivas, diversificação de categorias e desinvestimento de ativos. Foi observado 

que as empresas, em maior ou menor grau, no período de estudo, fizeram uso de todo o conjunto 

de estratégias elencadas. Observou-se que houve, ao longo do período abrangido pela pesquisa, 

migração de ênfase em comunicação retórica/simbólica para ações mais incisivas, como o 

investimento crescente em energias renováveis. Empresas estatais sediadas em países 

desenvolvidos apresentaram comportamento compatível com pesquisa de Yavan (2021) 

envolvendo grandes transnacionais privadas de óleo e gás. Tal fato sugere que o contexto social 

e regulatório que as empresas estão envolvidas é um fator mais relevante para a modulação de 

resposta ao processo de mudanças climáticas do que a natureza do capital da organização 

(privada ou estatal). 

Limitações – para a pesquisa foram utilizados somente os dados disponibilizados 

voluntariamente pelas empresas. Sendo assim, fica prejudicada a possibilidade de identificação 

de técnicas furtivas de gerenciamento de impressões como ocultação e greenwashing. 

Aplicabilidade do trabalho – a presente pesquisa contribui para a literatura do gerenciamento 

de estigma no contexto de empresas de controle estatal.  

 

Palavras-chave: gerenciamento de estigma; mudanças climáticas; setor de óleo e gás. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective – the main objective of this research is to evaluate the use of stigma reduction 

strategies, in the context of climate change, adopted by a group of state-controlled companies 

in the oil and gas sector in the period between 2010 and 2020. 

Methodology – the content analysis was carried out on the Sustainability Reports from 2010 

to 2020, voluntarily disclosed by the selected companies, according to the model proposed by 

Yavan (2021). Given the fact that variability between consecutive reports were relatively small 

and to reduce the amount of data to be analyzed, only reports issued in even years were selected. 

Results – strategies used by the companies to mitigate the stigmatization of the oil and gas 

sector were divided in impression management, defensive practice adoption, category 

straddling and asset divestment based on current research in the field. It was observed that 

companies, to a greater or lesser extent, made use of the entire set of strategies along the period 

between 2010 and 2020. It was observed that, over the period covered by the research, there 

was a migration of the emphasis form rhetorical/symbolic communication to more incisive 

actions, such as the growing investment in renewable energies. State-owned companies based 

in developed countries showed behavior consistent with findings of Yavan (2021), involving 

large private oil and gas transnationals. This fact suggests that the social and regulatory context 

in which companies are involved is a more relevant factor for modulating the response to the 

climate change process than the nature of the organization’s capital (private or state-owned). 

Limitations – only data voluntarily made available by the companies were used for the 

research. In this way, the possibility of identifying stealthy impression management techniques 

such as concealment and greenwashing is impaired.  

Practical implications – the research contributes to the literature on stigma management in the 

context of state-controlled companies.  

 

Keywords: stigma management; climate change; oil and gas sector.  

 

Category: Master’s thesis.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A indústria de óleo e gás é um dos principais segmentos contribuidores para a emissão 

de gases de efeito estufa (GEE) segundo a United Nations Framework Convention On Climate 

Change (UNFCCC, 2022). Em 2019, a produção e a utilização de óleo e gás natural foi 

responsável pela emissão de 13 e 8 Gt de CO2eq, correspondendo a 57% das emissões mundiais 

de GEE naquele ano de acordo com o International Energy Agency (IEA, 2021). Com o 

aumento recente das preocupações — em nível global — com o processo de mudanças 

climáticas, o setor vem sendo pressionado por diversos stakeholders a mitigar as externalidades 

ambientais associadas às suas atividades. Na Figura 1, são apresentadas as emissões anuais por 

região de CO2 desde 1965 (BP, 2021).  

 

 

Figura 1: Emissões anuais de CO2 por região  
Fonte: Adaptado de BP (2021) 

 

A elevada contribuição do setor de óleo e gás para o processo de mudanças climáticas 

traz o espectro de perda de legitimidade moral das atividades do setor junto ao público em um 

processo de estigmatização. Hampel e Tracy (2019) argumentam que o processo de 

estigmatização é aquele no qual o público de interesse acredita que uma determinada 

organização não deveria existir porque as atividades que ela desenvolve são moralmente 

indesejadas. No caso da indústria de óleo e gás, a perda de legitimidade aos olhos do público 

vem sendo intensificada nos últimos anos devido à maior relevância do tema das mudanças 

climáticas. Em contrapartida, a importância do setor para o atendimento da demanda energética 

global continua elevada, conforme pode ser observado na Figura 2. Óleo e gás natural foram 

responsáveis por 56% da demanda energética mundial em 2020. Carvão, outro combustível 
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fóssil sob forte crítica da opinião pública, foi responsável por outros 27% da energia consumida 

nesse mesmo ano. Energias renováveis, como solar e eólica, representaram apenas 6% do 

consumo mundial. 

 

 

Figura 2: Consumo energético global em 2020 por fonte (ExaJoules)  
Fonte: Adaptado de BP (2021) 

  

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a utilização por parte de empresas estatais 

do setor de óleo e gás de estratégias de mitigação de estigma em relação ao tema de mudanças 

climáticas no período compreendido entre 2010 e 2020.  

 

1.2 Delimitação do estudo 

 

A seleção das organizações consideradas para a pesquisa foi feita a partir da lista de 

membros ativos em nov/2021 da Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) conforme Quadro 1. 

Das 12 empresas participantes, foram selecionadas as quatro de capital misto controladas por 

seus respectivos Estados nacionais (Aramco, CNPC, Equinor e Petrobras).  
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Empresa País sede Tipo de controlador 
Aramco Arábia Saudita Estatal 

BP Reino Unido Privado 
Chevron Estados Unidos  Privado 
CNPC China Estatal 
ENI Itália Privado 

Equinor Noruega Estatal 
ExxonMobil Estados Unidos Privado 
Occidental Estados Unidos Privado 
Petrobras Brasil Estatal 
Repsol Espanha Privado 
Shell Reino Unido/Países Baixos Privado 

TotalEnergies França Privado 
Quadro 1: Organizações participantes da OGCI em nov/2021 

Fonte: Próprio autor (2022). Adaptado dos websites da OGCI e das páginas de relacionamentos com 
investidores das empresas 

 

Entre as companhias pré-selecionadas na etapa anterior, foram escolhidas para o estudo 

aquelas que estavam listadas em bolsas de valores desde, pelo menos, 2010. Conforme Bae 

(2012), empresas de capital 100% estatal têm menor predisposição que aquelas de capital aberto 

para a divulgação voluntária de informações referentes ao impacto ambiental das organizações. 

Em vista disto, a Aramco (Arábia Saudita) não foi considerada no estudo, uma vez que sua 

abertura de capital na bolsa de valores saudita ocorreu em 2019. Portanto, a pesquisa foi 

realizada a partir de informações públicas disponibilizadas pelas empresas Equinor (Noruega), 

Petrochina (China) e Petrobras (Brasil).  

O recorte temporal da pesquisa foi o período compreendido entre 2010 e 2020. O 

intervalo de tempo selecionado é longo o suficiente para refletir as evoluções das tecnologias 

de baixo carbono e, ainda, capturar a percepção das empresas com relação às mudanças de 

atitudes de seus stakeholders sobre o processo de mudanças climáticas. É interessante observar 

que, no período de análise, ocorreu a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações 

Unidas em 2015. Nessa conferência, foi negociado o Acordo de Paris entre os representantes 

de 196 países e as organizações associados às Nações Unidas. O objetivo do tratado é limitar o 

crescimento da temperatura média global a até 2 ºC acima da média observada no período pré-

industrial (UNFCCC, 2015).  

 

1.3 Percurso metodológico 

A metodologia adotada está baseada na empregada por Yavan (2021) em pesquisa 

envolvendo grandes empresas transnacionais de óleo e gás. A metodologia proposta por Yavan 

(2021) utiliza-se como fonte de dados relatórios divulgados voluntariamente pelas empresas 
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selecionadas. A partir da análise de conteúdo do relatório é realizada a identificação de ideias-

chaves (unidades de significado) e seu agrupamento em categorias e subcategorias. O processo 

de definição das categorias é interativo, sendo revisado conforme novos dados são 

acrescentados ao banco de dados.  

 O grau de importância de cada categoria e a variação da relevância ao longo do 

tempo de estudo é aferida pela contabilização da frequencia de ocorrência das ideias-chaves ao 

longo do tempo.  

 A metodologia proposta por Yavan (2021) foi adotada neste trabalho porque 

permite identificar, de forma visual, tendencias nas alterações de estratégias adotadas pelas 

empresas em seu posicionamento corporativo.  

 Conforme observado por Cherry and Sneirson (2012), as organizações podem 

adotar táticas de greenwashing em seus relatórios divulgados ao público com o objetivo de 

melhorar a imagem pública da empresa. O presente trabalho utiliza como fonte da dados os 

relatórios de sustentabilidade divulgados voluntariamente pelas empresas selecionadas e, 

portanto, está passível de sinalizar incorretamente como estratégia legítima de 

reposicionamento empresarial, ações de greenwashing. Com o objetivo de minimizar esse risco, 

de forma complementar à metodologia proposta por Yavan (2021), foi analisado o nível de 

investimentos relativos nas estratégias de mitigação de estigma identificadas, tal como proposto 

por Li et al (2022). Tal estratégia permite inferir se as estratégias apresentadas nos relatórios de 

sustentabilidade estão sendo efetivamente implementadas ou se trata-se de mero artifício 

retórico.  

 O presente trabalho traz um avanço em relação ao proposto por Yavan (2021) ao 

aplicar a metodologia proposta em empresas de controle estatal. Conforme observado por Bae 

(2014), empresas sob controle governamental tem menor predisposição à divulgação de 

informações não-obrigatórias. Porém, foi observado que, para o caso das empresas de óleo e 

gás, existem frameworks para divulgação de informações ambientais bem estabelecidos e que 

são adotados tanto por empresas privadas quando de controle estatal.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A legitimidade de uma entidade é definida na literatura como a percepção ou a suposição 

de que as ações ou as atividades desenvolvidas por uma organização são desejáveis, corretas 

ou apropriadas quando avaliadas à vista de um sistema de normas, valores, crenças e definições 

socialmente construídos (SUCHMAN, 1995). De acordo com Durand e Vergne (2015), 

organizações estigmatizadas são um subconjunto da categoria mais ampla de organizações com 

práticas contestadas. Os autores argumentam que empresas contestadas não estigmatizadas são 

alvos de críticas de stakeholders por determinadas práticas e sua relevância para o bem-estar 

social é reconhecida pelo público geral. Grandes varejistas são exemplos de empresas 

contestadas não estigmatizadas, uma vez que são alvos de críticas quanto à sua política 

trabalhista e à concorrência predatória com pequenos varejistas tradicionais (SAINJU; 

HARTWELL; EDWARDS, 2021). Porém, o público geral reconhece amplamente a 

contribuição dos grandes varejistas para as economias modernas. Já organizações 

estigmatizadas lidam com uma oposição difusa entre parcela relevante do público geral que 

deslegitima, à luz das normas sociais vigentes, e a própria existência de atividades que a 

organização desenvolve (HUDSON; OKHUYEN, 2009). Exemplos de organizações 

estigmatizadas são as indústrias bélicas e de tabaco. 

As estratégias adotadas pelas organizações estigmatizadas para responder ao processo 

de deslegitimação que sofrem por parte do público são bastante variadas (HAMPEL; TRACY, 

2019). Piazza e Perreti (2015) sugerem que as estratégias utilizadas pelas organizações são 

moduladas pela severidade do estigma sofrido, pelo grau de exposição da mídia e em qual 

medida a participação no segmento estigmatizado é central para os objetivos da organização.  

O estigma é um processo socialmente construído. Em vista disso, as percepções da 

sociedade em relação a quais atividades são socialmente indesejadas são alteradas ao longo do 

tempo (PIAZZA; PERRETI, 2015). O instituto da escravidão, por exemplo, foi aceito pela 

sociedade durante séculos. Yavan (2021) argumenta que, com o avanço das preocupações do 

público geral em relação ao processo de mudanças climáticas ao longo das primeiras décadas 

do século XXI, a indústria de óleo e gás migrou de uma categoria contestada não estigmatizada 

para uma categoria estigmatizada. Isso se deve ao fato da elevada contribuição do setor para a 

emissão de GEE, fator primordial para o processo de mudanças climáticas. O ambiente de 

negócios em que a organização atua e a capacidade organizacional são fatores que influenciam 

a adoção de estratégias das empresas de óleo e gás para lidar com o estigma das mudanças 

climáticas (LEE; KLASSEN, 2016). 
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As estratégias adotadas pelas organizações podem ser divididas quanto ao grau o qual a 

organização busca transcender o setor estigmatizado em que atua. Neste trabalho, foi adotado 

a estrutura de estratégias de mitigação de estigmatização proposta por Yavan (2021). São elas: 

Estratégias que buscam justificar, atenuar ou mitigar os impactos da atuação da organização no 

setor estigmatizado buscam legitimar a atuação da organização ou, pelo menos, obter uma 

posição mais neutra do público. São exemplos de estratégias desse tipo o gerenciamento de 

impressões (CHERRY; SNEIRSON, 2012; HUDSON; OKHUYSEN, 2009) e a utilização de 

práticas defensivas (CARBERRY; KING, 2012). Por outro lado, diversificação de categorias 

(ALEXY; GEORGE, 2013; VERGNE, 2012) e desinvestimento de ativos (DURAND; 

VERGNE, 2015; PIAZZA; PERRETTI, 2015) são estratégias que buscam distanciar a 

organização do setor estigmatizado.  

 

2.1 Gerenciamento de impressões 

 

De acordo com Suchman (1995), as organizações podem utilizar técnicas simbólicas 

para lidar com a perda de legitimidade aos olhos do público. Com relação às críticas dirigidas 

às empresas e às atividades que elas desenvolvem, elas podem ocultar aspectos negativos das 

organizações, contestar as alegações, oferecer desculpas/explicações ou, ainda, justificativas 

para as características que são objetos de contestação pública.  

Em situações nas quais a ambição da organização é obter uma avaliação neutra por parte 

dos seus públicos de interesse em oposição a um suporte público efetivamente positivo, 

Suchman (1995) argumenta que técnicas de ocultação podem ser viáveis. Nessa estratégia, a 

organização ativamente minimiza a divulgação de informações que podem ser prejudiciais para 

a legitimidade da empresa perante seus stakeholders, como descrevem Villiers e van Staden 

(2006). Blithe e Lanterman (2017) argumentam que a estratégia de ocultação traz o risco de 

sinalizar aos stakeholders uma falta de transparência, o que pode resultar em dano à reputação 

da organização a longo prazo. Exemplo de tal comportamento é observado nos relatórios de 

sustentabilidade da Petrochina. Segundo ela (PETROCHINA, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019), 

os relatórios foram preparados conforme os referenciais propostos pelo Global Reporting 

Initiative (GRI) vigentes no período da emissão do respectivo documento. O GRI, em suas 

diferentes versões, recomendava fortemente a divulgação de informações de intensidade de 

emissões de GEE pelas organizações, sendo esse indicador calculado pela razão entre o volume 

de GEE emitido pela organização e o volume de produção de óleo e gás equivalente. Somente 

no relatório de sustentabilidade 2020, a Petrochina (2021) informou intensidade de emissão de 
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suas operações de 37,9 kgCO2eq/boe. O resultado é muito acima do observado na média 

empresas participantes da OGCI (OGCI, 2021). Entre as empresas selecionadas para pesquisa 

no mesmo período, a Petrobras (2021) informou 15,8 kgCO2eq/boe e Equinor (2021), 8,0 

kgCO2eq/boe.  

Levy e Egan (2003) discorrem sobre como, em um primeiro momento, a estratégia da 

indústria de óleo e gás em relação às críticas ao setor, devido à contribuição ao processo de 

mudanças climáticas, foi buscar deslegitimar os fundamentos científicos que apontavam o papel 

central dos combustíveis fósseis no processo de aquecimento global e os altos custos 

econômicos e sociais associados ao processo de redução do consumo de óleo e gás natural. Essa 

estratégia de confronto foi encampada através de associações e entidades de classe organizadas 

pelo setor de óleo e gás, pois, como observam Blithe e Lanterman (2017), é usual empresas de 

setores estigmatizados organizarem entidades para mobilização de um discurso coletivo com o 

objetivo de mitigar a imagem negativa junto aos públicos de interesse. Entretanto, como 

observa Suchman (1995), a estratégia de rejeitar e/ou minimizar as acusações traz o risco de 

afetar a legitimidade da organização a longo prazo, quando as acusações são procedentes. No 

caso da indústria de óleo e gás, o crescimento do consenso científico sobre o papel 

antropogênico no processo de mudanças climáticas e o aumento do interesse público no tema 

ocasionaram uma mudança de atitude da indústria (YAVAN, 2021). Segundo o autor, em 

pesquisa envolvendo grandes empresas de óleo e gás de capital privado, o enfoque das empresas 

foi alterado de contestação e minimização das alegações para um maior enfoque na contribuição 

do setor no processo de mitigação dos impactos climáticos, através do desenvolvimento de 

tecnologias de baixo carbono. 

O uso de desculpas e/ou fornecimento de explicações por parte das organizações para 

as atividades que sofrem processo de estigmatização é outra estratégia de gerenciamento de 

impressões descrita por Suchman (1995). No setor de óleo e gás, Lee e Klassen (2016) 

reconhecem que existe um elevado grau de incerteza e ambiguidade com relação às legislações 

e às políticas de incentivos para a transição para uma economia de baixo carbono, com 

considerável variação no tratamento dessa questão por diferentes entes nacionais e não 

governamentais. Abreu et al. (2021), analisando o contexto de empresas de óleo e gás 

canadenses, descrevem como as ambiguidades regulatórias em relação às emissões de GEE são 

vistas como um risco pelos gestores para o desenvolvimento de estratégias coerentes para as 

companhias. Por exemplo, a Equinor (2011), em seu relatório de sustentabilidade de 2010, 

argumenta que o aumento de investimentos em desenvolvimento e a implantação de tecnologias 

de baixo carbono dependem da implantação de um sistema internacional de precificação de 
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carbono que permita a todos os participantes do mercado atuarem em um ambiente regulatório 

estável. Lee e Klassen (2016) propõem que o ambiente de ambiguidade pode ser uma 

oportunidade para empresas mais bem estruturadas para agirem de maneira proativa em relação 

ao processo de mudanças climáticas, atuando em conjunto com os demais atores na proposição 

de solução, em oposição a aguardar passivamente a definição do arcabouço regulatório.  

Outra estratégia de gerenciamento de impressões é reforçar a divulgação, para a 

sociedade, dos aspectos positivos da atuação da organização, buscando mitigar a desaprovação 

(SUCHMAN, 1995). Na indústria de óleo e gás, é recorrente a defesa da necessidade dos 

combustíveis fósseis para o bem-estar social e que uma transição energética para fontes limpas 

de forma abrupta resultaria em impactos socioeconômicos desfavoráveis. Exemplos da 

aplicação dessa estratégia são observados em Petrochina (2021), que expõe a necessidade de 

investimentos em energias fósseis devido ao crescimento esperado para a demanda futura de 

energia na China, e em Petrochina (2017), que destaca o papel central da produção da energia 

da empresa no desenvolvimento socioeconômico. 

Segundo Freitas Netto et al. (2020), o greenwashing está relacionado a uma prática de 

desinformação adotada por organizações para sinalizar ao público uma imagem mais 

ambientalmente responsável do que a realidade. Nesse caso, diferentemente das técnicas de 

ocultação, a instituição busca produzir uma avaliação positiva em seu público de interesse. 

Yavan (2021) argumenta que, para empresas que atuam em setores estigmatizados, como a 

indústria de óleo e gás, há elevados riscos na adoção desse tipo de estratégia, uma vez que o 

forte escrutínio público a que essas organizações estão submetidas traz o risco de que as 

afirmações enganosas ou distorcidas por elas sejam descreditadas publicamente. Cherry e 

Sneirson (2012) destacam o exemplo da campanha publicitária “We agree” da Chevron. Por 

meio dela, a empresa buscava se posicionar junto ao público externo como uma organização 

que priorizava a proteção ambiental e o respeito às comunidades nas regiões em que operava. 

A campanha foi alvo de fortes críticas pela dissonância com a disputa que a Chevron travava 

contra comunidades no Equador em relação a danos ambientais e sociais resultados das 

atividades dela naquele país. O resultado da campanha foi contraproducente porque trouxe mais 

escrutínio público para práticas condenáveis socialmente desenvolvidas pela organização 

(CHERRY; SNEIRSON, 2012). 

O processo de estigmatização afeta, ainda que em graus distintos, todos os membros de 

uma determinada categoria (PIAZZA; PERRETTI, 2015). Dessa forma, a coordenação de 

esforços entre os membros de um setor estigmatizado é uma alternativa para mitigar os impactos 

negativos sofridos pelo grupo. Abreu et al. (2021) destacam a importância de parcerias como 
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um instrumento válido para coordenação de respostas aos desafios comuns da indústria de óleo 

e gás.  

Durand e Vergne (2015) argumentam que, para empresas em setores fortemente 

estigmatizados pelo público, a adoção de estratégias de gerenciamento de impressões tem 

resultados muitas vezes insatisfatórios. Segundo os autores, isso ocorre porque, nesses casos, o 

público demanda mais do que ações meramente simbólicas para reavaliar o posicionamento em 

relação ao setor estigmatizado.  

 

2.2 Práticas defensivas 

 

Carberry e King (2012) argumentam que as organizações têm ferramentas além das 

retóricas e simbólicas descritas anteriormente para lidar com a estigmatização. Segundo os 

autores, a reformulação de práticas da organização que estão sob escrutínio negativo de grupos 

de interesse ou mesmo a adoção de novas práticas com o objetivo de mitigar efeitos percebidos 

publicamente como negativos são formas de a organização buscar contrabalancear as pressões 

por deslegitimação de suas atividades.  

Em determinadas circunstâncias, Carberry e King (2012) argumentam que a 

organização pode preferir sofrer uma perda financeira a curto-prazo com o objetivo de preservar 

sua legitimidade junto ao público a longo prazo. Como exemplo, os autores citam o caso da 

adoção generalizada por empresas americanas de regras contábeis mais transparentes em 

relação ao tratamento de gastos com emissões de opções de ações como parte da política de 

remuneração de executivos (SFAS 123). Tal movimento ocorreu após o escândalo contábil da 

Enron. Os autores argumentam que a adoção de tais procedimentos, até aquele momento 

voluntários, ocorreu graças ao desejo das instituições de evitar danos à sua imagem devido à 

associação com o caso Enron. O uso das novas regras contábeis tinha impacto negativo na 

lucratividade contábil. Entre 1995 e junho de 2002, apenas 13 empresas adotaram as 

recomendações da SFAS 123. Já nos dois anos seguintes ao colapso da Enron, mais 753 

adotaram voluntariamente o novo regulamento (CARBERRY; KING, 2012). 

Para que a adoção de práticas defensivas afete a percepção do público em relação à 

organização, é necessário que estas estejam diretamente relacionadas com as fontes de 

ilegitimidade consideradas pelo público (CARBERRY; KING, 2012). No caso da indústria de 

óleo e gás, a fonte de ilegitimidade que é abordada na presente pesquisa é a percepção do 

público com relação ao impacto do setor no processo de mudanças climáticas. Portanto, as 

práticas defensivas adotadas que serão destacadas são relacionadas à redução e à mitigação de 
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emissões de GEE. Yavan (2021) argumenta que as técnicas de gerenciamento de impressões 

discutidas anteriormente podem ser utilizadas como instrumento para moldar a percepção do 

público quanto às práticas defensivas adotadas pela organização. 

Entre os aprimoramentos incrementais de práticas da indústria de óleo e gás para 

minimizar as emissões de GEE, destaca-se a otimização de processos com o objetivo de reduzir 

a queima de gás em tochas de flare das unidades de produção (EQUINOR, 2013, 2017; 

PETROBRAS, 2013; PETROCHINA, 2019), além do desenvolvimento de tecnologias para 

detecção de vazamentos de gás metano nos sistemas de produção (EQUINOR, 2017; 

PETROCHINA, 2019). A implantação das ações de redução de queima de gás em tocha e ampla 

divulgação dos resultados por parte das empresas e organizações industriais como a OGCI, são 

exemplos da utilização combinada de técnicas de práticas defensivas e gerenciamento de 

impressões. 

Lee e Klassen (2016) propõem que organizações com capacidade de aprendizagem bem 

desenvolvidas podem desenvolver inovações radicais, atuando como difusores de novas 

tecnologias. Com relação à questão de propostas tecnológicas inovadoras para o problema da 

emissão de GEE pela indústria de óleo e gás, destacam-se o desenvolvimento e a implantação 

de projetos de captura, uso e armazenamento de carbono — Carbon capture, utilization, and 

storage (CCUS). Projetos de CCUS proporcionam redução da intensidade de carbono dos 

combustíveis fósseis produzidos através do armazenamento em subsuperfície de GEE gerados. 

As três empresas selecionadas para a pesquisa têm grande capacidade de investimento de novas 

tecnologias, possuindo centros de pesquisa dedicados para o desenvolvimento de tecnologias 

de baixo carbono (EQUINOR, 2021; PETROBRAS, 2021; PETROCHINA, 2021).  

Kennedy e Fiss (2009) avaliam as organizações e o impacto da adoção de novas 

tecnologias não só em termos técnicos e financeiros, mas também em aspectos de percepção do 

público em relação à questão. Dessa maneira, os autores argumentam que os primeiros adeptos 

de novas tecnologias se apropriam de um ganho em sua posição social. Por outro lado, 

retardatários podem ser compelidos a implementar as novas tecnologias já em uso pelos 

concorrentes para evitar danos reputacionais, além dos financeiros.  

Para Hudson (2008), a utilização de práticas defensivas é mais efetiva para as situações 

em que a ilegitimidade da organização é oriunda de eventos específicos, ou seja, não se trata de 

uma contestação abrangente de atributos-chaves da organização. Segundo o autor, práticas 

defensivas têm efeito limitado em organizações estigmatizadas. Ele argumenta que isso ocorre 

porque, nesses casos, a própria existência da organização ou os produtos que ela produz são 
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considerados ilegítimos à luz dos padrões sociais vigentes. Alterações incrementais de práticas 

internas não alteram de maneira significativa a percepção do público em relação à organização. 

 

 

 

2.3 Diversificação de categorias 

 

Diversificação de categorias é o processo pelo qual uma organização passa a participar 

de ramos distintos de atividades com o objetivo de captar imagem positiva para a organização 

através da associação a um segmento socialmente aceito (YAVAN, 2021). Alexy e George 

(2013), revisando a literatura sobre o tema, observam que a diversificação de categorias tem 

um efeito moderador na percepção pública das organizações. Os autores argumentam que, nas 

organizações de setores vistos como legítimos pelo público, a diversificação de categorias tem 

um efeito negativo no status social. Entretanto, para organizações atuando em setores 

estigmatizados, a inclusão de categoria não estigmatizada no rol de atividades tem efeito 

positivo. Vergne (2012) ilustra esse ponto através do comparativo entre duas empresas 

fabricantes de aviões militares. A Lockheed Martin, que fabrica exclusivamente aviões de 

combate, sofre um estigma social mais proeminente que a Boeing, que produz tanto aviões 

militares quanto para uso civil.  

O setor de energias renováveis atingiu a produção de 3.657 TW-h/ano em 2021, com 

diversas operações comerciais em energia eólica e solar principalmente (BP, 2021). Com o 

crescente aumento das preocupações globais em relação aos níveis de emissões de GEE, o setor 

de energias renováveis tem se mostrado como um candidato favorável para investimentos por 

parte da indústria de óleo e gás. Além da exploração da oportunidade financeira, o investimento 

no setor de energias renováveis permite que as empresas de óleo e gás mitiguem o estigma 

negativo de suas atividades em energia fósseis através da transferência indireta para a 

organização de características positivas associadas às energias renováveis. Boudet (2019) 

comenta que o público geral associa energia renováveis, como a solar, a características 

positivas, como redução de poluição do ar e desenvolvimento econômico; por outro lado, 

energias fósseis são associadas à poluição atmosférica e de corpos de água.  

Alexy e George (2013) ponderam que a mitigação de estigma proporcionada pela 

estratégia de diversificação de categorias pode ser explorada de duas formas distintas pelas 

organizações. A 1ª alternativa é utilizar a estratégia como uma ferramenta retórica em que a 

atuação da organização no setor legitimado socialmente é tímida e tem como objetivo ser 
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utilizada como um escudo para as atividades contestadas da organização. No limite, essa 

abordagem se aproxima do conceito de greenwashing discutido anteriormente. A 2ª alternativa 

é a promoção de uma real transformação da organização com a incorporação do máximo de 

atributos da categoria legitimada socialmente nas atividades da organização. Brito et al. (2021), 

em análise de relatórios de sustentabilidade de uma grande mineradora brasileira, tratam da 

dificuldade de distinguir uma abordagem mais simbólica de uma abordagem mais 

transformacional somente a partir dos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas próprias 

organizações.  

 

 

 

2.4 Desinvestimento de ativos 

 

Durand e Vergne (2015) sugerem que, em casos extremos de perda de legitimidade, 

outras estratégias, como o gerenciamento de impressões ou a adoção de práticas defensivas, 

podem não ser efetivas para reduzir a visão negativa que determinados stakeholders têm da 

organização. Nesses casos, argumentam os autores, a retirada do setor contestado pode ser uma 

alternativa para lidar com o problema da perda de legitimidade. Vergne (2012) traz o exemplo 

do desinvestimento total por parte da Motorola de sua divisão de defesa após questionamentos 

públicos. Por outro lado, Piazza e Perretti (2015) argumentam que, em situações nas quais as 

características contestadas pelo público são parte central das atividades desenvolvidas pela 

organização, é provável que haja hesitação em promover um processo tão transformador como 

a retirada do setor. Nesse cenário, a tendência é a adoção de estratégias menos radicais.  

No caso do setor de óleo e gás, a raiz do processo de estigmatização é a contribuição 

significativa do setor para o processo de mudanças climáticas através da emissão de GEE 

durante a produção e o consumo de combustíveis fósseis. Sendo assim, uma estratégia de 

retirada total do setor estigmatizado é improvável, visto que se trata do núcleo das atividades 

desenvolvidas pelas empresas. Por outro lado, a retirada de ativos específicos que estão sob 

maior escrutínio da mídia vem sendo observada ao longo dos últimos anos. Em 2015, a Shell 

anunciou a retirada dos projetos de exploração no Ártico e de desenvolvimento de óleo pesado 

no Canadá (SHELL, 2016). No mesmo sentido, em 2016, a Equinor (2017) anunciou a retirada 

completa de suas operações de exploração e produção de óleo e gás onshore no Canadá. Em 

ambos os casos, é razoável inferir que fatores econômicos interferiram na decisão, porém é 

interessante observar que, durante o período, essas operações estavam sobre forte escrutínio 
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público devido à percepção de risco ambiental elevada (MAINA; MURRAY; MCKENZIE, 

2020).  

A pressão por desinvestimento de ativos nas organizações é moldada por campanhas 

organizadas com o objetivo de alterar a opinião pública (MAINA; MURRAY; MCKENZIE, 

2020). Durand e Vergne (2015) descrevem como ataques pela mídia organizada a setores 

estigmatizados resultam em pressão dos stakeholders pela redução de investimentos e 

desinvestimentos de ativos. Langley et al. (2021) discorrem sobre os mecanismos pelos quais 

os investidores estão atuando para mitigar a pegada de carbono de seus investimentos, com a 

cobrança de metas ambiciosas investidas para as empresas de óleo e gás. Tais movimentos 

reforçam a predisposição destas de desinvestirem em ativos com maior potencial de emissão de 

GEE, como campos maduros. Visto que campos de produção maduros apresentam maior 

intensidade de emissões de gases de efeito estufa do que campos de petróleo em fases iniciais 

de produção (WATSON; BACHU, 2008). 

 

2.5 Consolidação 

O Quadro 2 apresenta a consolidação das principais estratégias de gerenciamento de 

estigma utilizadas discutidas na literatura. 

 

Estratégia Principais autores e ideias 

Gerenciamento de impressões  Suchman (1995): uso de desculpas e 

justificativas. Enfatiza ações 

simbólicas; 

 Hudson e Okuysen (2009): táticas de 

ocultação como forma de lidar com 

assuntos controversos; 

 Cherry e Sneirson (2012): adoção de 

comunicação manipulativa 

(greenwahsing). 

 

Práticas defensivas  Adoção de ações corretivas para os 

principais aspectos contestados da 

organização (CARBERRY e KING, 

2012) 



25 
 

 

 

 Carberry e King (2012): Introdução 

de novas práticas com o objetivo de 

restaurar legitimidade;  

Diversificação de categorias  Vergne (2012): diluição de estigma 

através de associação a atividades 

legitimadas pela sociedade; 

 Vergne (2012): Incorporação de 

atributos positivos das novas 

categorias nas atividades 

estigmatizadas; 

 Alexy e George (2013): estratégia 

pode operar no nível mais simbólico, 

com pouco impacto material 

Desinvestimento de ativos   Retirada da organização de atividades 

estigmatizadas  

 Implementação desafiadora quando a 

atividade principal do negócio é foco 

de estigmatização (PIAZZA e 

PERRETI, 2015) 

 Durand e Vergne (2015): Cobertura 

da imprensa é fator importante na 

decisão de desinvestimento  

Quadro 2: Estratégias de redução de estigma 
Fonte: Próprio autor. Adaptado de YAVAN (2021) 
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3  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Seleção das organizações  

O primeiro filtro de seleção foi verificar organizações do setor de óleo e gás que 

sinalizam estar engajadas em tratar a questão das mudanças climática de maneira transparente 

e construtiva. Para tal, foram consideradas empresas associadas à OGCI, que é uma organização 

formada por 12 multinacionais do setor de óleo e gás, responsável pela produção de 45,2 

milhões de barris de óleo em 2020 (OGCI, 2021). O fato de esta ser composta por grandes 

companhias permite inferir que há capacidade organizacional e disponibilidade de recursos para 

que as organizações tenham acesso a todas as ferramentas para lidar com o processo de 

estigmatização (ABREU et al., 2021).  

As empresas associadas à OGCI estão entre as maiores de seus respectivos países de 

origem, e, dado a escala de suas operações de produção, refino e distribuição de petróleo e seus 

derivados, são símbolos do setor de óleo e gás. Dessa forma, conforme crescem as preocupações 

do público em relação ao processo de mudanças climática, mais elas experimentam um aumento 

do grau de estigma em relação a suas atividades principais (VERGNE, 2012).  

A lista de empresas associadas à OGCI é apresentada no Quadro 3. Nove delas são 

sediadas em países desenvolvidos; destas, sete são privadas e uma é estatal. As três empresas 

estabelecidas em países em desenvolvimento são controladas por Estados nacionais.  

 

Empresa País sede Tipo de controlador 
Aramco Arábia Saudita Estatal 

BP Reino Unido Privado 
Chevron Estados Unidos  Privado 

CNPC (Petrochina) China Estatal 
ENI Itália Privado 

Equinor Noruega Estatal 
ExxonMobil Estados Unidos Privado 
Occidental Estados Unidos Privado 
Petrobras Brasil Estatal 
Repsol Espanha Privado 
Shell Reino Unido/Países Baixos Privado 

TotalEnergies França Privado 
Quadro 3: Empresas associadas à OGCI 

Fonte: Próprio autor (2022). Adaptado dos websites da OGCI (2021) e das páginas de relacionamentos 
com investidores das organizações  

Bae (2014) argumenta que as empresas estatais operam por um regime de incentivos 

diferenciado em relação às privadas. Em muitas situações, as instituições estatais são 

dispensadas de atender determinados dispositivos legais ou mesmo concorrer em mercado 
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aberto. Adicionalmente, o autor traz a reflexão de que, em situações nas quais investidores 

atribuem prêmio ao valor de mercado para as empresas que adotam práticas socioambientais 

adequadas, é esperado que a atuação de instituições privadas seja mais incisiva na busca desse 

prêmio que a de empresas estatais. Estas últimas podem estar buscando maximizar outras 

funções-objetivo em detrimento do valor de mercado. 

Ressalvados os pontos levantados por Bae (2014), para a pesquisa, foi selecionado o 

enfoque no estudo das estratégias de mitigação de estigma adotado pelas empresas estatais. Tal 

abordagem está baseada no fato de que a maior parcela da produção de óleo e gás atualmente é 

proveniente de companhias controladas por Estados nacionais com sede em países em 

desenvolvimento (BP, 2021). Desse modo, elas representam uma contribuição relevante para 

as emissões de GEE.  

Entre as instituições representadas na OGCI, todas possuem ações negociadas em bolsas 

de valores. Portanto, as companhias de controle estatal da lista são de capital misto, aglutinando 

capital proveniente do respectivo Estado nacional e de investidores privados. O fato de estas 

serem listadas em bolsa de valores garante uma certa uniformidade na divulgação de 

informações ambientais, conforme as legislações aplicáveis nos respectivos países de origem e 

dos requerimentos das bolsas de valores. Adicionalmente, como é prática comum no mercado, 

as empresas selecionadas adotaram voluntariamente modelos de divulgação de informações 

socioambientais, tais como os propostos pelo GRI.  

Entre as empresas de capital misto do Erro! Fonte de referência não encontrada., 

foram selecionadas para a pesquisa a Equinor (Noruega), a Petrochina (China) e a Petrobras 

(Brasil). A quarta organização de capital misto da lista, a Aramco (Arábia Saudita), foi 

descartada devido ao fato de que sua abertura de capital ocorreu recentemente, em 2019. 

Portanto, ela não estava sujeita ao nível de transparência e pressão por parte de acionistas 

externos a quem são submetidas as empresas de capital aberto.  

Em um primeiro momento, foi considerada a possibilidade de realizar uma pesquisa 

mais abrangente envolvendo adicionalmente as empresas privadas associadas à OGCI. Porém, 

devido à natureza profunda e repetitiva do processo de análise de conteúdo com características 

qualitativas (LICHTMAN, 2013), a pesquisa foi delimitada àquelas controladas por Estados 

nacionais.  

As fontes de informações utilizadas foram os relatórios anuais de sustentabilidade 

disponibilizados pelas empresas selecionadas em sua área de relacionamento com investidores 

nos respectivos sites da internet. A Petrochina não disponibiliza relatórios anteriores ao ano de 

referência de 2014. Com relação a Equinor e a Petrobras, foram coletados relatórios do período 
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entre 2010 e 2020. Deegan (2002) ressalta que a divulgação de informações sobre desempenho 

ambiental pode ser utilizada como uma ferramenta para o gerenciamento da legitimidade da 

organização aos olhos dos stakeholders. Essa interpretação do autor, corrobora com a 

efetividade da utilização de relatórios de sustentabilidade como um instrumento para monitorar 

as diferentes estratégias adotadas pelas empresas do setor de óleo e gás para lidar com a perda 

de legitimidade associada ao processo de mudanças climáticas.  

O período selecionado para análise é o compreendido entre os anos de 2010 e 2020. 

Esse recorte temporal é interessante porque abarca eventos relevantes ao relacionamento do 

público com o processo de mudanças climáticas. Em 2015, foi negociado o Acordo de Paris, na 

Conferência das Partes (COP 21), que determinou como objetivo a limitação do crescimento da 

temperatura média do planeta a até 2 ºC em relação aos níveis pré-industriais (UNFCCC, 2015). 

Como consequência do Acordo de Paris, os países signatários devem estabelecer metas 

individuais de redução de emissões de GEE. No período de análise da pesquisa, 96 países 

informaram publicamente suas contribuições nacionalmente determinadas (CND). Conforme 

descrito em UNFCCC (2021), a definição de CND resulta em desdobramentos para as 

atividades com maior potencial de emissão de GEE que operam naquele país. No caso das 

empresas selecionadas para a pesquisa, Brasil e Noruega submeteram propostas de CND 

durante o intervalo de tempo abrangido pela pesquisa. A proposta de CND da China foi 

submetida em 2022.  

Com relação às práticas de transparência em divulgação de informações relacionadas ao 

impacto das organizações no processo de mudanças climáticas, Yavan (2021) comenta que, nos 

EUA, grandes empresas devem informar suas emissões de GEE anualmente ao Environmental 

Protection Agency (EPA). Na mesma direção, o Reino Unido determinou que todas as 

instituições de capital aberto devem divulgar suas emissões de GEE nos relatórios anuais 

disponibilizados ao público.  

Conforme Abreu et al. (2021) e Levy e Egan (2003), o processo de fortalecimento dos 

requerimentos legais de divulgação de informações pode influenciar o nível de 

comprometimento exigido pelos stakeholders para as organizações em relação à mitigação do 

processo de mudanças climáticas. Nesse sentido, Bae (2014) comenta que, como mecanismo 

de gestão da reputação da organização, elas podem se adiantar aos requerimentos legais e 

fornecer voluntariamente informações mais detalhadas ao público do que as exigidas pela 

legislação. Por outro lado, quando a informação que seria divulgada voluntariamente é 

desfavorável à imagem da empresa, ela tende a não a divulgar, restringindo-se ao nível de 

divulgação preconizado pela legislação vigente (VILLIERS; VAN STADEN, 2006).  
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Para a análise detalhada dos relatórios, foram selecionados os referentes aos anos pares. 

O objetivo foi reduzir a dimensão de textos disponíveis para análise. Não é esperada uma perda 

relevante de informação, porque foi constatado que as variações entre relatórios anuais 

consecutivos selecionados aleatoriamente são relativamente suaves. O Quadro 4 descrimina os 

documentos que foram utilizados como fonte primária para a pesquisa.  

 

 

Quadro 4: Resumo dos relatórios de sustentabilidade considerados na pesquisa 
Fonte: Próprio autor (2022) 

 

 

3.2 Metodologia  

 

A análise de conteúdo dos relatórios de sustentabilidade disponibilizados pelas 

empresas selecionadas foi o recurso utilizado para investigar a adoção de estratégias de 

mitigação de estigma utilizadas por companhias de óleo e gás de capital misto em resposta à 

pressão social devido ao seu papel no processo de mudanças climáticas. Os resultados da análise 

foram organizados e consolidados com o auxílio do software QDA Miner Lite. Foi adotada uma 

abordagem qualitativa de caráter exploratório (VERGARA, 2004). 

Segundo Bengtsson (2016), o objetivo da análise de conteúdo é encontrar significados 

nos dados coletados e realizar inferências. Para a pesquisa em questão, os dados brutos são os 

relatórios de sustentabilidade já publicados pelas organizações. Como estes já estão publicados 

e disponibilizados ao público, não há nenhum tipo de interação entre as empresas selecionadas 

e o pesquisador na fase de coleta de dados, evitando a ocorrência de algum tipo de viés na coleta 

de dados.  

O processo de coleta e análise de dados seguiu o modelo proposto por Yavan (2021). A 

primeira etapa da análise envolveu a identificação de expressões e frases que atuam como 

unidades de significado (BENGTSSON, 2016) dentro do contexto do tema da pesquisa. O 

objetivo dessa etapa é reduzir a quantidade de dados, porém sem descartar informações que 

possam ser potencialmente úteis para a pesquisa.  
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Em uma segunda etapa, os códigos foram agrupados em categorias e subcategorias. 

“Investimento em energia solar”, “investimento em energia eólica” e “investimento em energia 

geotérmica”, por exemplo, são subcategorias que foram agrupadas na categoria “investimento 

em energias renováveis”. Nessa etapa, as categorias e as subcategorias eram constantemente 

comparadas entre si. Em algumas situações, subcategorias foram unificadas e, em outras, 

subdivididas em subcategorias adicionais para melhor refletir a variabilidade das informações 

coletas. 

Como forma de manter a coerência interna do estudo, sempre que a lista de categorias 

ou subcategorias era atualizada, os documentos já codificados anteriormente eram revisados 

conforme a nova codificação. Portanto, o processo de coleta e análise dos dados foi interativo. 

Lichtman (2013) comenta que, de forma geral, a natureza interativa da abordagem limita a 

quantidade de informação que pode ser efetivamente processada. Este fato justificou, em parte, 

a seleção de apenas três empresas para a pesquisa.  

Na análise dos dados, buscou-se analisar o conteúdo de forma profunda, buscando 

capturar padrões que não estejam explicitamente sinalizados nos materiais utilizados. 

Bengtsson (2016) define esse tipo de estratégia como análise latente. Exemplo do uso de tal 

abordagem é a inferência feita anteriormente no sentido de que a Petrochina utiliza de táticas 

de gerenciamento de impressões de ocultação quando omite, em seus relatórios de 

sustentabilidade de 2014, 2016 e 2018 (PETROCHINA, 2015, 2017, 2019), informações sobre 

a intensidade de emissões de carbono de sua produção de hidrocarbonetos. O dado 

disponibilizado no relatório de sustentabilidade de 2020 (PETROCHINA, 2021) — muito 

acima dos valores observados nas demais empresas do estudo — permite supor que a 

companhia chinesa deliberadamente ocultou essa informação em anos anteriores, quando a 

divulgação do dado era recomendável, porém não obrigatória.  

A metodologia proposta por Yavan (2021) foi considerada adequada para esta pesquisa 

uma vez que permite identificar, a partir da massa de dados coletada, os padrões de estratégias 

de mitigação de estigma adotadas pelas empresas selecionadas para o estudo. A visualização de 

tendencias em forma de gráficos permite captar com maior clareza as alterações das estratégias 

adotadas ao longo do tempo.  

Entretanto, conforme descrito por Cherry e Sneiderson (2012), a utilização de relatórios 

disponibilizados voluntariamente pelas organizações objeto do estudo e a subsequente 

contabilização da frequência relativa de estratégia através da análise textual, traz o risco de 

contabilizar como reposicionamento estratégico, elementos que estejam mais próximos do 

greenwashing. Uma vez que esta análise captura a perspectiva do discurso da organização. Para 



31 
 

 

 

mitigar este efeito, foi utilizada como ferramenta complementar a perspectiva do nível de 

investimento, como proposto por Li et al (2022).   

A perspectiva de investimento foi modelada através das seguintes entidades:  

a) CAPEX renovável: investimentos realizados em energias renováveis dividido pelos 

investimentos em exploração e produção de óleo e gás; 

b) Energias renováveis: razão entre a produção energética renovável (solar, eólica, 

biomassa, etc) e a produção de óleo e gás, ambos convertidos em barris de óleo equivalente.  

O objetivo de utilizar razões é permitir a melhor comparabilidade entre empresas e 

períodos.  

As empresas selecionadas utilizam uma série de padrões de relatórios para a divulgação 

de informações ambientais, sociais e de governança (ASG). Entre os principais padrões 

utilizados, destacam-se:  

a) Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability, desenvolvida por 

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) e 

American Petroleum Institute (API); 

b) Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 

desenvolvida pela Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD); 

c) Global Reporting Initiative (GRI). 

Ainda que os relatórios de sustentabilidade das empresas selecionadas sigam os 

preceitos das organizações internacionais citadas anteriormente, observa-se um grau relevante 

de variabilidade de abordagem dos temas entre elas. Desta forma, foi necessária a interpretação 

do pesquisador para integrar os códigos descritos nos documentos no arcabouço teórico das 

estratégias de gestão de estigma por parte das organizações. Segundo Yavan (2021), tal fato 

introduz um componente de subjetividade na análise.  

 

  



32 
 

 

 

4  RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta as principais categorias e subcategorias de códigos que foram 

observadas no conjunto das organizações selecionadas durante todo o período de análise da 

pesquisa (ou seja, entre 2010 e 2020). O critério utilizado para avaliar o grau de importância da 

categoria e da subcategoria foi baseado na totalização da quantidade de caracteres dos códigos 

identificados nos relatórios de sustentabilidade das empresas selecionadas.  

Uma análise mais pormenorizada dos dados é apresentada na sequência com o objetivo 

de avaliar como a utilização de determinadas estratégias varia entre as instituições pesquisadas 

e ao longo do tempo. É feita a conexão entre os códigos utilizados nos relatórios de 

sustentabilidade e as estratégias de mitigação de estigma descritas no referencial teórico. 

Especial atenção é dada a análise, ou seja, é verificado se o enfoque das empresas é mais retórico 

ou se ocorrem adoções de ações que visam à transformação destas para além do setor 

estigmatizado em que elas atuam (migração de categoria e desinvestimento de ativos).  

Códigos e categorias que não foram apresentados na tabela, mas que foram julgados 

relevantes para explicar as alterações de comportamento das empresas selecionadas em relação 

ao estigma sofrido devido ao seu papel no processo de mudanças climáticas são apresentados 

na sequência.  

 

Tabela 1: Categorias/subcategorias mais recorrentes. Todas as empresas. Período: 2010-2020 
(continua) 

Categoria/subcategoria 
Ocorrência (# de 

caracteres) 
Monitorar e divulgar emissões de GEE 81.641 

Colaborações e parcerias com ONGs/iniciativas 
internacionais/indústria/centros de pesquisa 

32.919 

Investimentos em gás natural/defesa do gás natural como 
combustível de transição 

28.681 

Promoção/investimento em CCUS 27.833 

Adoção de ações de eficiência energética 27.597 

Reforçar comprometimento com questões ambientais de forma 
genérica 

27.096 

Investimento em energia eólica 23.440 

Investimentos/incentivo ao uso de biocombustíveis e bioenergia 22.542 

Comprometimento com metas explícitas de redução de GEE 21.103 

Mitigação de flaring/venting 17.022 
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Tabela 1: Categorias/subcategorias mais recorrentes. Todas as empresas. Período: 2010-2020 
(conclusão) 

Categoria/subcategoria 
Ocorrência (# de 

caracteres) 

Apoio explícito a políticas e acordos internacionais sobre 
mudanças climáticas 

14.449 

Reconhecer o impacto do setor no processo de mudanças 
climáticas 

13.320 

Destacar a importância do setor/empresa para o desenvolvimento 
socioeconômico 

12.726 

Suporte a políticas de compensação de carbono/precificação de 
carbono 

10.525 

Reflorestamento/proteção de florestas (NBS) 9.428 

Investimento em H2 7.157 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017,  2019, 
2021), Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017,  2019, 2021) 

 

 Para as categorias de investimentos em energias renováveis é apresentada, além da 

perspectiva de discurso das organizações através da análise de conteúdo dos relatórios, a 

perspectiva de investimentos, conforme proposto por Li et al. (2022). As entidades utilizadas 

para modelar a perspectiva são: 

a) CAPEX renovável: investimentos realizados em energias renováveis dividido pelos 

investimentos em exploração e produção de óleo e gás; 

b) Energias renováveis: razão entre a produção energética renovável (solar, eólica, 

biomassa, etc) e a produção de óleo e gás, ambos convertidos em barris de óleo equivalente.  

 

4.1 Gerenciamento de impressões 

 

4.1.1 Monitorar e divulgar emissões de GEE 
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Figura 3: Monitorar e divulgar emissões de GEE 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017,  2019, 
2021), Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 

 

Monitorar e divulgar as emissões de GEE foi a principal categoria identificada na 

pesquisa. A Figura 3 apresenta o resultado por empresa ao longo do tempo.  

Essa categoria avalia a predisposição das organizações em disponibilizar informações 

sobre a maneira como são geradas emissões de GEE em suas atividades e quais 

mecanismos/sistemas são utilizados para a coleta e a consolidação de dados.  

A divulgação e o monitoramento de emissões de GEE podem ser enquadrados como 

uma técnica de gerenciamento de impressões no contexto definido por Suchman (1995). As 

empresas buscam se colocar como transparentes com o objetivo de reduzir o estigma associado 

à produção de óleo e gás no contexto do processo de mudanças climáticas.  

De maneira geral, os dados de emissões são categorizados em escopo 1, escopo 2 e 

escopo 3, conforme referencial comumente utilizado na indústria. Como definido por Equinor 

(2021), emissões escopo 1 são aquelas emitidas diretamente pelas operações sob controle direto 

da organização. Já emissões escopo 2 são definidas como emissões indiretas associadas aos 

insumos consumidos de terceiros nas operações sob controle direto da organização. A energia 

importada é um exemplo de insumo que gera emissões de escopo 2. As de escopo 3 ocorrem 

em consequência das operações da organização, mas que não são diretamente controladas por 

elas, como o uso por terceiros de seus produtos.  

Na Figura 3, observa-se uma relativa dispersão na quantidade das informações 

disponibilizadas entre Equinor e Petrobras, e Petrochina em relação a essa categoria. Com 

exceção de 2016, a Petrochina foi bastante econômica no detalhamento de suas emissões. Em 
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contrapartida, observa-se um crescimento, ao longo dos anos, no nível de detalhamento das 

informações divulgadas por Equinor e Petrobras.  

Nesse sentido, observa-se que, em nenhum dos relatórios analisados, houve divulgação 

de emissões escopo 3 por parte da Petrochina, enquanto Equinor e Petrobras adotaram a prática 

de divulgar esse nível de emissões a partir de 2014 e 2020, respectivamente. A divulgação de 

emissões escopo 3 por parte de empresas de óleo e gás pode ser considerada uma prática 

relevante de transparência porque, essas emissões são 6 a 9 vezes maiores que as de escopo 1 

(PETROBRAS, 2021). Dessa forma, é possível argumentar que a divulgação de informação 

nesse nível é de grande relevância para o público externo avaliar o potencial de contribuição da 

organização para o processo de mudanças climáticas.  

Dado que a quantidade de informações divulgadas pela Petrochina é quantitativa e 

qualitativamente menor que as demais empresas pesquisadas, é possível supor que ela faz uso 

das estratégias de ocultação discutidas por Hudson e Okhuysen (2009), como forma de não 

trazer atenção ao fato de que a empresa apresenta indicadores ambientais abaixo do observado 

por seus pares.  

 

4.1.2  Colaborações e parcerias com ONGS, iniciativas internacionais, indústrias e 

centros de pesquisa 

 

 

Figura 4: Colaborações e parcerias com ONGs, iniciativas internacionais, indústrias e centros de 
pesquisa 

Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017,  2019, 
2021), Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
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Blithe e Lanterman (2017) descrevem como organizações que atuam em segmentos 

estigmatizados tendem a cooperar entre si com o objetivo de mitigar a imagem negativa do 

setor junto aos públicos de interesse.  

No caso das empresas pesquisadas (Figura 4), observa-se que, de forma geral, houve um 

aumento ao longo dos anos na divulgação de informações relacionadas às colaborações e às 

parcerias com outras organizações do setor, entidades públicas e centros de pesquisa.  

Devido à natureza global da questão das mudanças climáticas, as companhias 

pesquisadas dão forte destaque às parcerias internacionais. Entre as parcerias formadas por 

empresas do setor, são diversas vezes referenciadas a OGCI e a IPIECA.  

As instituições também fazem diversas referências às parcerias com governos locais, 

com o objetivo de harmonizar o impacto climático das operações desenvolvidas pelas 

companhias com os compromissos assumidos pelos países no sentido de minimizar as emissões 

de GEE. Nesse sentido, destaca-se a colaboração da Equinor no processo de desenvolvimento 

de mercado de créditos de carbono na Noruega. A Petrobras divulga as parcerias com 

universidades e centros de pesquisa brasileiros que objetivam o desenvolvimento de 

combustíveis renováveis como biodiesel, coerente com a estratégia nacional do Brasil de 

incentivar a adoção de combustíveis renováveis. A Petrochina destaca a colaboração com 

demais empresas e governos locais chineses para o desenvolvimento de campos de gás natural 

com o objetivo de reduzir a dependência de usinas movidas à carvão na China, coerente com a 

ação governamental chinesa de minimizar o uso de carvão na matriz energética devido ao maior 

potencial poluidor desse insumo.  

As colaborações e as parcerias podem ser enquadradas em duas categorias distintas de 

estratégias para lidar com a questão do estigma sofrido pelo setor de óleo e gás em relação ao 

processo de mudanças climáticas.  

A primeira é como uma estratégia de gerenciamento de impressões (SUCHMAN, 1995). 

Nessa categoria, as empresas buscam reforços junto aos seus públicos de interesse, que estão 

atentos e comprometidos com a mitigação dos processos de mudanças climáticas.  

A formação de parcerias e colaborações pode ser vista também como uma maneira de 

potencializar a estratégia de diversificação de categorias (VERGNE, 2012). Parcerias permitem 

as empresas dividirem custos e riscos do desenvolvimento de novas tecnologias de energia 

limpa. Exemplo desse tipo de parceria são os investimentos conjuntos de Equinor e Petrobras 

no desenvolvimento e na implantação de parques eólicos offshore na costa brasileira.  

 

4.1.3 Reforçar comprometimento com questões ambientais de forma genérica 
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Figura 5: Reforçar comprometimento com questões ambientais de forma genérica 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

A Figura 5 representa o comportamento das empresas pesquisadas em relação ao 

comprometimento com questões ambientais de forma genérica. No contexto das estratégias de 

mitigação de estigma descritas anteriormente, essa estratégia se enquadra na categoria de 

sinalização simbólica de gerenciamento de impressões (SUCHMAN, 1995).  

Nesse quesito, o comportamento delas foi bastante variado. Petrobras fez maior uso 

dessa estratégia apenas no relatório de 2020. Enquanto, Petrochina manteve certa regularidade 

entre os relatórios analisados. Equinor apresentou grande variedade ao longo dos documentos 

considerados para o estudo.  

Observa-se que há uma grande subjetividade do autor na definição do que seria um 

comprometimento com questões ambientais de forma genérica. O que se buscou segregar são 

as circunstâncias em que foram estabelecidas metas explícitas para a mitigação de emissões de 

GEE emitidos pelas empresas e/ou pelos produtos que elas disponibilizam para a sociedade em 

relação a ocasiões em que elas se destacam, de maneira meramente simbólica, compromissos 

genéricos.  A sinalização em relatórios de uma abordagem mais genérica/simbólica pode ser 

entendida como uma forma mitigar o estigma social das empresas sem incorrer em ações e 

gastos relacionados a uma abordagem transformadora (ABREU et al., 2021). 

 

4.1.4 Comprometimento com metas explícitas de redução de GEE 
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Figura 6: Comprometimento com metas explícitas de redução de GEE 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 

2021), Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017,  2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

O comprometimento com metas explícitas de redução de GEE, dentro do contexto de 

minimização de estigma sofrido pelo setor de óleo e gás, pode ser enquadrado como uma 

estratégia de gerenciamento de imagem (SUCHMAN, 1995).  

Ao longo da década, observa-se uma tendência crescente das empresas Petrobras e 

Petrochina de firmarem compromissos públicos com metas explícitas de redução de emissões 

de GEE. A Equinor, ao longo do período, manteve uma frequência elevada de divulgação de 

metas de redução de GEE.  

Valores relativamente mais altos para Equinor nos relatórios de sustentabilidade de 2012 

e 2014 são explicados em parte por maior detalhamento das metas para os segmentos de óleo 

pesado no Canadá e shale oil nos EUA (EQUINOR, 2013, 2015). Do ponto de vista do processo 

de emissões de GEE, a exploração de óleo pesado é fortemente criticada por segmentos da 

sociedade civil (MCLEOD-KILMURRAY, 2010). Quanto à produção de tight oil nos EUA, 

Jiang et al. (2011) descrevem como a ausência de infraestrutura para escoamento do gás 

produzido resulta em aumento das emissões relativas de GEE.  

Em vista da oposição de relevantes segmentos dos públicos de interesse da empresa ao 

desenvolvimento desses tipos de fontes fósseis, a Equinor buscou explicitar como pretendia 

desenvolver esses recursos de forma ambientalmente responsável. Com relação à exploração 

de óleo pesado no Canadá, a companhia se comprometeu a buscar a redução em 25% até 2020 

e 40% até 2025 da intensidade de emissões de CO2 nesses campos (EQUINOR, 2013). Em 

2016, a companhia desinvestiu sua participação no segmento de óleos pesados no Canadá, 

justificando razões de natureza financeira (EQUINOR, 2017). 
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Com relação à produção de tight oil nos EUA, no relatório de sustentabilidade de 2014, 

a Equinor (2015) destacou a redução da intensidade de emissões de 46 kg CO2eq/boe para 36 

kg CO2eq/boe entre 2013 e 2014.  

Quanto à Petrobras, ao longo da década, observa-se um crescimento contínuo do 

estabelecimento de metas de redução de emissões de GEE progressivamente mais abrangentes 

e ambiciosas.  

Em 2010, a Petrobras (2011) estabelece metas de redução de intensidade de emissões 

de GEE de 15%, 8% e 5% até 2015, respectivamente para os segmentos de exploração e 

produção, refino e geração termoelétrica. Em 2020, as metas para 2030 envolvem a redução de 

emissões absolutas em 25%, queima de rotina em tocha zerada e redução de 32% na intensidade 

de carbono do segmento E&P, atingindo 15 kg CO2eq/boe até 2025 (PETROBRAS, 2021). 

Em seu relatório de sustentabilidade de 2020, a Petrochina (2021) destaca, o 

compromisso de atingir um cenário próximo de carbono neutro (near-zero) em 2050, porém a 

companhia sinaliza que as emissões absolutas da empresa devem prosseguir aumentando até 

2025 (PETROCHINA, 2021). O detalhamento de metas observado no relatório de 2020 

(PETROCHINA, 2021) é uma mudança no sentido de maior transparência na comunicação com 

os públicos de interesse. Em relatórios anteriores, a companhia somente informava que as metas 

de redução de emissões de carbono estavam alinhadas às diretrizes estabelecidas pelo governo 

nacional, mas não divulgava cronogramas de previsão de atingimento (PETROCHINA, 2017).  

 

4.1.5 Apoio explícito a políticas e acordos internacionais sobre mudanças climáticas 

 

 

Figura 7: Apoio explícito a políticas e acordos internacionais sobre mudanças climáticas 
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Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 
Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 

 

As tendências de apoio explícito a políticas e acordos internacionais sobre mudanças 

climáticas são apresentadas na Figura 7. No contexto das estratégias de mitigação de estigma 

apresentadas anteriormente, o apoio explícito a acordos sobre mudanças climáticas é uma 

estratégia de gerenciamento de impressões (SUCHMAN, 1995).  

Durante o período de análise, observa-se um aumento para o ano de 2016. Isso está 

relacionado ao Acordo de Paris, definido na COP 21 de dezembro de 2015, que é um tratado 

internacional legalmente vinculante sobre o processo de mudanças climáticas, adotado por 196 

países e em vigor desde 2016 (UNFCCC, 2022). O objetivo do tratado é limitar o crescimento 

da temperatura global a abaixo de 2 ºC (preferencialmente abaixo de 1,5 ºC) em relação aos 

níveis pré-industriais (UNFCCC, 2022). O tratado opera em ciclos de 5 anos, em que os países 

signatários se comprometem voluntariamente com metas mais ambiciosas a cada ciclo, através 

das contribuições nacionalmente definidas (UNFCCC, 2022).  

Nos relatórios anteriores ao Acordo de Paris, a Equinor (2015) defende que haja uma 

governança global de controle de emissões de GEE. A companhia argumenta que, para que haja 

efetividade no processo dos pontos de vista ambiental e financeiro, é necessário o 

estabelecimento de políticas previsíveis, transparentes e coerentes entre os países (EQUINOR, 

2011).  

No relatório de sustentabilidade de 2016, a Equinor (2017) discorreu sobre os ajustes 

estratégicos que seriam realizados em sua política de ação climática para se adequar ao 

referencial estabelecido pelo Acordo de Paris. É interessante observar que a empresa o vê como 

um instrumento de diferenciação competitiva, ao invés de uma ameaça ao seu negócio: “Nós 

acreditamos que uma baixa pegada de carbono irá nos tornar mais competitivos no futuro. Nós 

também acreditamos que há grandes oportunidades de negócios na transição para uma 

economia de baixo carbono” (EQUINOR, 2017, p. 10, tradução nossa).  

Em 2018, a empresa sinalizou a preocupação de que a cooperação e os compromissos 

assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris não seriam suficientes para atingir o 

objetivo de mitigar o processo de aquecimento global (EQUINOR, 2019). Em 2020, ela revisou 

o seu plano de ação climática (EQUINOR, 2021). O novo plano estabelece metas mais 

ambiciosas de mitigação de emissões de GEE, com o objetivo de tornar a empresa carbono-

neutro até 2030 (EQUINOR, 2021). 
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Em um primeiro momento, a Petrochina adotou uma posição mais cautelosa que a 

observada nos relatórios da Equinor em relação aos tratados internacionais. No relatório de 

2014, a companhia declarou, genericamente, que “apoia os acordos e ações propostas pela 

comunidade internacional para lidar com o desafio das mudanças climáticas” (PETROCHINA, 

2015, p. 19, tradução nossa). Não foram identificados comentários adicionais sobre acordos 

internacionais no restante do relatório.  

Em 2016, no primeiro relatório após o Acordo de Paris, a Petrochina (2017) sinaliza 

como a implementação desse tratado traz riscos e oportunidades para os negócios da empresa. 

O aumento da produção de gás natural é um dos setores que a Petrochina enxerga como uma 

oportunidade trazida pelo processo de transição energética, uma vez que se trata de um 

combustível de menor potencial poluidor que outros combustíveis fósseis, como óleo e carvão 

(PETROCHINA, 2017).  

Além do apoio explícito ao Acordo de Paris, a empresa também reforça seu 

comprometimento com as políticas nacionais chinesas de controle de emissões de GEE, como 

o Programa Nacional Chinês de Resposta às Mudanças Climáticas (PETROCHINA, 2017). No 

relatório de sustentabilidade de 2018, a companhia expressa a intenção de atingir paridade 

internacional no desenvolvimento de tecnologias de baixo-carbono até 2050 (PETROCHINA, 

2019). 

No relatório de sustentabilidade de 2010, a Petrobras (2011) divulgou o cadastro de 

projetos candidatos à geração de créditos de carbono dentro do contexto do Protocolo de Kyoto.  

Em 2016, no primeiro relatório após o Acordo de Paris, sobre o processo de mudanças 

climáticas, a empresa limita-se a informar que “acompanha as negociações internacionais em 

que o Brasil está envolvido” (PETROBRAS, 2017, p. 50, tradução nossa). No relatório de 2020, 

sinaliza que o cenário de preços utilizado para a aprovação de projetos é de USD 35/bbl a longo 

prazo, compatível com os cenários considerados pela IEA para cenário de implementação 

efetiva das ações do Acordo de Paris (PETROBRAS, 2021).  

Em conclusão, observa-se que, com relação ao tema de apoio a acordos sobre mudanças 

climáticas, a Equinor tem uma atitude mais otimista quanto às oportunidades geradas pelo 

processo. Em contrapartida, Petrochina e Petrobras adotam uma postura mais cautelosa, 

aguardando o desdobramento nacional das políticas negociadas pelos países no nível 

internacional.  

 

4.1.6 Reconhecer o impacto do setor no processo de mudanças climáticas 
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Figura 8: Reconhecer o impacto do setor no processo de mudanças climáticas 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017,  2019, 
2021), Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 

 

Na Figura 8, são apresentadas as tendências observadas entre as empresas selecionadas 

para a pesquisa sobre o reconhecimento do impacto do setor de óleo e gás no processo de 

mudanças climáticas. Esse reconhecimento é uma forma de a organização sinalizar 

transparência e comprometimento com o tratamento do processo de mudanças climáticas. Entre 

as estratégias de mitigação de estigma discutidos anteriormente, ela se enquadra no 

gerenciamento de impressões (SUCHMAN, 1995). 

No relatório de sustentabilidade de 2010, a Equinor (2011, p. 63, tradução nossa) destaca 

que é “necessário reduzir a contribuição antropogênica de gases de efeito estufa”. Por outro 

lado, ela pondera que as fontes de energia fósseis são importantes para a elevação do padrão de 

vida das sociedades e que o processo de transição energética deverá ocorrer ao longo de décadas 

(EQUINOR, 2011). Em 2012, a empresa destaca que espera um crescimento de seu impacto 

ambiental devido ao desenvolvimento de óleos pesados no Canadá (EQUINOR, 2013). Em 

2016, a Equinor (2017) se retirou do segmento de óleos pesados no Canadá, justificando razões 

de natureza financeira. Em 2018, reconhece que o desacoplamento entre a produção de energia 

e a emissão de GEE é um grande desafio para a empresa (EQUINOR, 2019). No relatório de 

sustentabilidade de 2020, compartilha a visão de que as produtoras de óleo e gás que não 

ataquem frontalmente a questão climática terão sua legitimidade social comprometida a longo 

prazo (EQUINOR, 2021). 

Em 2016, em seu relatório de sustentabilidade, a Petrochina (2017) declara que é 

esperado um posicionamento firme da empresa pela sociedade com relação aos seus impactos 
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no processo de mudanças climáticas. Para endereçar essa questão, a companhia sinaliza o gás 

natural como um combustível de transição energética por excelência (PETROCHINA, 2019). 

No relatório de sustentabilidade de 2010, a Petrobras (2011) destaca o risco reputacional 

associado às atividades de produção de óleo e gás, devido às crescentes preocupações do 

público em relação às contribuições do setor ao processo de mudanças climáticas. Com o 

objetivo de minimizar o dano de imagem, a empresa destaca que, ainda que não existisse 

legislação local limitando as emissões de CO2 para os poços do pré-sal, estavam sendo 

desenvolvidas tecnologias para a mitigação do impacto climático associados a esses campos 

(PETROBRAS, 2011). Entre 2012 e 2018, reforçou o entendimento de que as atividades 

desenvolvidas pela empresa têm impacto climático e que devem ser tomadas ações para mitigá-

los (PETROBRAS, 2013, 2015, 2019). Em 2020, a Petrobras (2021) destaca que a contribuição 

da produção e o uso de energia no Brasil é responsável por 30% das emissões de GEE do país. 

Ainda que seja uma fração da contribuição do setor de energia em nível global, mais próximo 

de 70%, a empresa reforça sua responsabilidade e o desafio de balancear a demanda crescente 

por energia e a necessidade de redução das emissões de GEE (PETROBRAS, 2021). 

 

4.1.7 Destacar a importância do setor/empresa para o desenvolvimento socioeconômico 

 

 

Figura 9: Destacar a importância do setor/empresa para o desenvolvimento socioeconômico 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

Assim como reconhecer o impacto do setor de óleo e gás no processo de mudanças 

climáticas, destacar a importância do setor para o desenvolvimento socioeconômico da 
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sociedade é uma estratégia de mitigação de estigma do tipo gerenciamento de impressões 

(SUCHMAN, 1995). A Figura 9 apresenta a ocorrência desse código ao longo dos relatórios de 

sustentabilidade das companhias selecionadas para a pesquisa.  

Pode-se observar que houve relevante redução do uso desse código ao longo do tempo 

por todas as companhias selecionadas. A Equinor, sistematicamente, faz uso da estratégia de 

combinar o código “reconhecer impacto do setor no processo de mudanças climáticas” com o 

código “destacar a importância do setor para o desenvolvimento socioeconômico”. Em 2010, a 

companhia sinalizou que a transição energética é necessária e desejada, porém o processo 

ocorrerá ao longo de décadas de forma a balancear os fatores ambientais e socioeconômicos 

(EQUINOR, 2011). Ainda em 2010, a empresa destaca a contribuição do setor de energias 

fósseis para ocupar a posição de suprimento estabilizador de fontes intermitentes, como a eólica 

e a solar, mitigando, dessa forma, o impacto socioeconômico de grandes oscilações nos custos 

de energia (EQUINOR, 2011). Em 2012, ela destacou sua contribuição para a economia 

norueguesa através da contratação de pessoal e serviços locais, além do pagamento de impostos 

(EQUINOR, 2013). Em 2014, a empresa destaca que a expectativa das organizações 

internacionais é que até 2050 a população mundial atinja 9,6 bilhões de habitantes e que a 

demanda por energia cresça 37% em relação ao patamar de 2014. Desse modo, argumenta a 

Equinor (2015, 2017), mesmo em um cenário acelerado de transição energética, as fontes de 

energia fósseis têm o seu papel no processo de desenvolvimento socioeconômico. Em 2018, a 

empresa destaca a relevância dos combustíveis fósseis para a viabilidade do setor de transportes, 

mesmo em um cenário em que a adoção de veículos elétricos avance rapidamente (EQUINOR, 

2019).  

A Petrochina (2015, 2017, 2019) destaca a importância dos seus produtos, produzidos 

no processo de desenvolvimento socioeconômico da China, em diversos pontos de seus 

relatórios de sustentabilidade. 

Na mesma direção, a Petrobras (2011, 2021) destaca a importância de seus produtos 

para a economia brasileira. Também ressalta o fato de que a produção de petróleo e gás natural 

e o refino em território nacional reduz a pressão sob a balança comercial brasileira 

(PETROBRAS, 2011).  

 

4.1.8 Suporte a políticas de compensação de carbono/precificação de carbono 

 



45 
 

 

 

 

Figura 10: Suporte a políticas de compensação de carbono/precificação de carbono 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

A Figura 10 apresenta a evolução do código “suporte a políticas de compensação de 

carbono/precificação de carbono” para as empresas selecionadas para a pesquisa. A estratégia 

de mitigação de estigma englobada por esse código é gerenciamento de impressões 

(SUCHMAN, 1995), visto que traz um caráter mais simbólico.  

O código apareceu mais vezes para Equinor. Em 2010, em seu relatório de 

sustentabilidade, esta destacou o financiamento de fundos de créditos de carbono geridos pelo 

Carbon Financial Unit (CFU) do World Bank. Ela também apoia projetos de redução de 

emissões de GEE através de investimentos no Community Development Carbon Fund (CDCF) 

com investimento de USD 2,5 milhões (EQUINOR, 2011). Observa-se que o nível de 

investimento no fundo é praticamente simbólico em relação ao faturamento total da companhia 

de USD 87,3 bilhões em 2010 (EQUINOR, 2011).  

Em 2012, a Equinor (2013) defendeu que um processo adequado para lidar com o 

processo de mudanças climáticas demandava o desenho de políticas internacionalmente aceitas 

que fossem previsíveis e transparentes. Nesse contexto, também defendeu a criação de mercado 

de créditos de carbono em que o emissor de GEE fosse compelido a arcar com o custo financeiro 

destes (EQUINOR, 2013). A empresa argumenta que um marco regulatório nessa direção já 

estava em funcionamento na Noruega desde 1991 e desde 2008 na União Europeia com o 

Regime Comunitário de Licenças de Emissão da União Europeia — Emission Trading System 

(ETS), com resultados favoráveis, como a redução de 60% das emissões por barril de óleo 

produzido na Noruega em relação aos níveis mundiais (EQUINOR, 2011). Em 2014 e 2016, a 

companhia divulga a colaboração com a International Emissions Trading Association, com o 
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objetivo de compartilhar experiências com países que desejem implantar mecanismos de 

precificação de carbono (EQUINOR, 2015, 2017).  

Como medida de resiliência para análise de novos projetos de produção de óleo e gás, a 

Equinor (2017, 2019, 2021) adota um preço de carbono de até USD 140 por tonelada de CO2eq, 

mesmo em jurisdições em que ainda não exista uma política definida de precificação de 

emissões de carbono. 

A Petrochina (2015) comenta superficialmente sobre a participação em esquemas de 

negociação de créditos de carbono na China e no exterior e detalha o projeto-piloto no campo 

de Daqing, que resultou na geração de 350 mil toneladas de reduções certificadas de emissões. 

Entre as ações para mitigar o impacto financeiro de novas regulações quanto a emissões de 

GEE, a companhia propõe ampliar a sua participação no mercado de crédito de carbono 

(PETROCHINA, 2021). Em 2020, a empresa reportou ser participante ativa do mercado de 

negociação de créditos de carbono chinês (PETROCHINA, 2021). 

Entre as empresas avaliadas, a Petrobras foi a que menos uso fez do código de suporte 

a políticas de precificação de carbono. Diferentemente do mercado de atuação da Equinor 

(Europa) e da Petrochina (China), no Brasil não há política pública geral em vigor referente à 

precificação de carbono até o presente momento (SANTOS; ANGELO; CORDEIRO, 2021). 

Esse fato pode ser um elemento para explicar o relativo desinteresse da Petrobras em relação 

aos mecanismos de precificação de carbono. Entre 2010 e 2018, os relatórios de 

sustentabilidade da empresa trazem referências escassas e genéricas sobre um hipotético 

balanço de riscos e oportunidades da implementação de mecanismos de precificação de carbono 

(PETROBRAS, 2011, 2015). Em 2020, a Petrobras (2021) destacou o papel do RENOVABIO 

como um programa de comercialização de créditos de carbono nacional com o objetivo de 

reduzir as emissões de GEE associados ao setor de transportes.  

 

4.2 Práticas defensivas 

 

4.2.1 Investimentos em gás natural/defesa do gás natural como combustível de 

transição 
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Figura 11: Investimentos em gás natural/defesa do gás natural como combustível de transição 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

Gás natural é um combustível fóssil com menor potencial poluidor, do ponto de vista de 

GEE, que o petróleo líquido. No contexto do processo de estigmatização das empresas devido 

ao processo de mudanças climáticas, os investimentos e a defesa do gás natural podem ser 

enquadrados como uma estratégia de adoção de práticas defensivas (CARBERRY; KING, 

2012). 

Conforme observado na Figura 11, as empresas analisadas nesta pesquisa apresentaram 

dois comportamentos distintos. Petrochina destacou a importância dos investimentos em gás 

natural como uma estratégia válida ao longo de todo o período de estudo. Por outro lado, para 

Equinor e Petrobras, nota-se uma redução da defesa do gás natural ao longo da década.  

Em relação à Petrochina, a defesa do gás natural parece estar relacionada ao alinhamento 

da empresa com as políticas ambientais do governo chinês. A China busca reduzir a 

participação relativa do carvão na matriz energética do país (TANG et al., 2015). O gás natural, 

amplamente disponível no país e menos poluidor que o carvão, é uma alternativa priorizada 

pelo país no sentido de equilibrar as demandas ambientais e de desenvolvimento econômico.  

Quanto à Petrobras, a promoção de investimentos em gás natural no período de 2010 e 

2012 está mais relacionada a questões de segurança energética do que necessariamente a uma 

política de mitigações de emissões de GEE. Conforme descrito por Santos, Rodrigues e 

Carniello (2021), a matriz energética brasileira é relativamente limpa quando comparada a 

outros países. Há grande participação de fontes hidroelétricas na geração de energia elétrica e 

penetração razoável de combustíveis renováveis no setor de transporte. Sendo assim, o enfoque 
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dado pela Petrobras aos investimentos em gás natural está, de forma geral, relacionado ao 

fornecimento de combustível às usinas termoelétricas e às indústrias, com o menor impacto do 

gás natural no processo de mudanças climática com uma importância secundária. 

Com relação à Equinor, no período entre 2010 e 2012, a companhia defendeu de forma 

ativa o papel do gás natural como um combustível de transição no processo de mudanças 

climáticas. Nos anos seguintes, essa estratégia perdeu relevância.  

 

4.2.2 Promoção/investimento em captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS) 

 

 

Figura 12: Promoção/investimento em captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS) 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

CCUS é uma tecnologia de redução de emissões atmosférica de GEE através da captura, 

transporte e armazenamento em subsuperfície de carbono. A adoção dessa tecnologia por parte 

das empresas de óleo e gás pode ser classificada como uma prática defensiva de mitigação de 

estigma no contexto definido por Carberry e King (2012), uma vez que essa tecnologia, ao 

mitigar as emissões de GEE dos processos tradicionais de produção de óleo e gás, recupera 

parte da legitimidade do setor.  

Conforme observado na Figura 12, o destaque relativo da CCUS pelas empresas 

analisadas nesta pesquisa variou ao longo do período. A tecnologia foi mais destaca no período 

inicial (2010) e final (2020).  
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Entre as empresas, observa-se que a Petrobras dá menos destaque para a tecnologia, com 

exceção do ano de 2016. Petrochina e, principalmente, Equinor dão maior ênfase ao 

desenvolvimento e à implantação de pilotos.  

Wang, Akimoto e Nemet (2021) destacam que uma parcela relevante dos projetos de 

CCUS iniciados entre 1995 e 2018 foi inviabilizada devido a questões econômicas. Segundo os 

autores, no atual estágio de desenvolvimento da tecnologia, a viabilidade econômica está 

relacionada com a disponibilidade de subsídios estatais. Possivelmente, esse é um fator 

explicativo para o destaque dado pelas empresas em 2010, quando estavam em vigor pacotes 

de recuperação econômica da crise de 2008, como, por exemplo, o European Economic 

Recovery Plan.  

A retomada do interesse no final da década pode ser explicada por um maior 

amadurecimento da tecnologia e do ambiente regulatório (WANG; AKIMOTO; NEMET, 

2021). Adicionalmente, as empresas de óleo e gás enxergam projetos de CCUS como um 

mitigador de riscos para o desenvolvimento futuro de campos de óleo e gás, visto que maior 

escrutínio público em relação ao processo de mudanças climáticas irá demandar a minimização 

de emissões de GEE.   

No relatório de sustentabilidade de 2020, a Petrobras (2021) se comprometeu a reinjetar 

40MM ton CO2 até 2025 em projetos de CCUS. 

 

4.2.3 Adoção de ações de eficiência energética 

 

 

Figura 13: Adoção de ações de eficiência energética 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
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A Figura 13 apresenta a evolução das citações de ações de eficiência energéticas 

adotadas pelas empresas analisadas nesta pesquisa.  

No setor de óleo e gás, medidas de eficiência energética estão associadas principalmente 

à otimização de processos, com o objetivo de redução de consumo de combustíveis e custos. 

No contexto das estratégias de mitigação de estigma discutidas anteriormente, a promoção de 

ações de eficiência energética é enquadrada na categoria de práticas defensivas.  

No período entre 2010 e 2014, principalmente nos relatórios disponibilizados pela 

Petrobras, houve bastante destaque às ações de eficiência energética. A partir de 2016, observa-

se redução do destaque a essas ações por parte das três empresas pesquisadas. 

No início da década, as ações de eficiência energética promovidas pela Petrobras 

aparentam ter como objetivo principal a redução de custos. O efeito positivo nas emissões de 

GEE é sinalizado como uma externalidade positiva do processo de otimização de custos da 

empresa.  

Ao longo da década, Equinor e Petrobras sistematicamente destacaram as emissões 

relativas do segmento de Exploração e Produção (E&P). O melhor desempenho dos indicadores 

de emissões relativas é explicado pelas companhias como parte do processo de otimização de 

processos produtivos. Petrochina não fez a divulgação de emissões relativas no período entre 

2010 e 2018, o que sugere a utilização de técnicas de ocultação conforme descrito por Hudson 

e Okhuysen (2009). Em 2020, a Petrochina publicou números de emissões relativas acima da 

média observada das instituições participantes da OGCI.  

É possível que a redução da ênfase em ações de eficiência energética ao longo da década 

esteja relacionada com uma alteração de atitude das empresas de buscar estratégias mais 

transformacionais em relação ao processo de mudanças climáticas. 

 

4.2.4  Mitigação de flaring/venting 
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Figura 14: Mitigação de flaring/venting 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

Flaring é o processo de enviar gases combustíveis, principalmente metano, para a 

queima em tocha. Parte das atividades de flaring é intrínseca ao processo de produção e refino 

de óleo e gás, como acontece durante a despressurização de vasos para a manutenção de 

equipamentos. Porém, parte relevante do processo de queima de gás em tocha ocorre 

continuamente devido às limitações de processo. Esse é o chamado flaring rotineiro. As 

empresas associadas à OGCI assumiram o compromisso de eliminar o flaring rotineiro em suas 

operações até 2030 (OGCI, 2021). A análise de dados coletados por satélite indica que, no 

mundo, aproximadamente 146 bilhões de metros cúbicos de gás foram queimados em tocha em 

2009 (EQUINOR, 2011). 

Venting é o processo de liberação, para o meio ambiente, de gases que não foram 

submetidos ao processo de combustão. No setor de óleo e gás, o principal gás liberado no 

processo de venting é o metano. Uma grave questão associada à liberação de metano na 

atmosfera é o alto potencial deste como um gás contribuidor para o processo do efeito estufa. 

Uma molécula de metano tem o impacto equivalente a 25 moléculas de gás carbônico no 

processo do efeito estufa (BRANDER; DAVIS, 2012). Segundo a OGCI (2021), 30% do efeito 

estufa observado na era industrial pode ser explicado pela liberação de metano para a atmosfera. 

Nos relatórios de sustentabilidade analisados, observam-se tendências mistas em relação 

à divulgação de atividades, com o objetivo de mitigar o flaring e o venting. No contexto das 

estratégias de mitigação de estigma discutidas anteriormente, mitigação de flaring/venting é 

coerente com o referencial de adoção de práticas defensivas (CARBERRY; KING, 2012).  
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Nos relatórios de sustentabilidade analisados, observam-se comportamentos distintos 

entre as empresas. No início da década, havia maior ênfase por parte da Equinor. No relatório 

de 2010, a companhia destacou a participação na Global Gas Flaring Reduction Partnership 

(GGFR), que tem por objetivo compartilhar as melhores práticas na redução de flaring entre os 

participantes da indústria de óleo e gás (EQUINOR, 2011). No mesmo documento, ela comenta 

que, desde a introdução de taxação de carbono na Noruega, em 1991, os processos produtivos 

da empresa vêm sendo otimizados para a mitigação de flaring/venting (EQUINOR, 2011).  

No relatório de sustentabilidade de 2014, a Equinor comemora o atingimento de 

intensidade de flaring de apenas 4 toneladas de gás por 1.000 toneladas de hidrocarbono 

produzido, consideravelmente abaixo da média de 15 ton gás/1.000 ton de HC da indústria de 

óleo e gás (EQUINOR, 2015, 2017). No mesmo documento, a Equinor se comprometeu 

publicamente a atingir intensidade de flaring abaixo de 2 toneladas de gás por 1.000 toneladas 

de hidrocarbono produzido até 2020 (EQUINOR, 2015).  

Em 2016, somente 14% das emissões por flaring da Equinor estavam associadas à 

flaring rotineiro (EQUINOR, 2017). As demais empresas da pesquisa, Petrochina e Petrobras, 

não apresentaram em nenhum dos relatórios esse nível de granularidade dos dados. Em 2018, 

a companhia informa que não há mais flaring rotineiro em suas operações na Noruega 

(EQUINOR, 2019). Em 2020, a companhia informa que a política de flaring rotineiro zero foi 

estendida para os ativos operados no Brasil e nos EUA offshore (EQUINOR, 2021).  

Em seu plano de ação climática de 2016, a Petrochina (2017) destaca a intenção de 

promover ações com o objetivo de, no segmento de refino, recuperar e utilizar o gás que seria 

descartado de outra forma para a atmosfera. Em 2018, as ações são estendidas para o segmento 

de exploração e produção, com a recuperação de gás em revestimento de poços e estabilização 

de fluido (PETROCHINA, 2019). Chama atenção o fato de a empresa não divulgar metas ou 

cronogramas para a implantação das ações, o que coloca em dúvida o compromisso efetivo 

desta para realizar esse procedimento ou se trata-se de mero expediente simbólico. Em 2020, 

há mudança qualitativa no posicionamento da Petrochina (2021) com a divulgação do Plano de 

controle de emissões de metano e o estabelecimento de metas de redução de intensidade de 

metano em aproximadamente 50% até 2025, comparado aos níveis de 2019. 

No início da década, parcela relevante das informações divulgadas pela Petrobras em 

relação ao processo de mitigação de flaring/venting está associada ao Plano de Otimização da 

Utilização de Gás na Bacia de Campos, que permitiu a companhia atingir fator de utilização do 

gás produzido de 91,2% em 2012 (PETROBRAS, 2011, 2013). Entre 2014 e 2018, foram 

parcos os desenvolvimentos citados pela companhia em relação à mitigação de flaring/venting. 
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No relatório de 2020, a Petrobras (2021) informa que foram queimados 5,7 milhões de m3/d de 

gás nas atividades operacionais, uma redução de 23% em relação ao observado em 2019, ainda 

que tenha ocorrido aumento da produção de hidrocarbonetos no período.  

O destaque relativamente maior nos relatórios de 2020 em relação aos processos de 

mitigação de flaring/venting aparenta estar relacionado com o estabelecimento das metas de 

intensidade de metano de no máximo 0,2% até 2025 e flaring rotineiro zero, estabelecidas no 

contexto da OGCI do qual as três empresas são membros (OGCI, 2021).  

  

4.2.5 Reflorestamento/proteção de florestas (NBS) 

 

 

Figura 15: Reflorestamento/proteção de florestas (NBS) 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

Nature-based solutions (NBS), no contexto de mudanças climáticas, envolvem 

atividades de reflorestamento e proteção de ambientes naturais com o objetivo de sequestrar 

CO2 (OGCI, 2021). Não há consenso na literatura em relação à efetividade desses métodos 

como ferramenta de combate ao processo de mudanças climáticas (SEDDON et al., 2020). 

Porém, na Figura 15, observa-se que esse tipo de estratégia vem sendo adotado de forma 

crescente pelas empresas selecionadas para a pesquisa.  

Entre as instituições avaliadas, a Equinor foi a que fez o menor uso de NBS como uma 

ferramenta para mitigação de emissões de GEE, ainda que esta veja potencial de contribuir com 

até 1/3 dos esforços de climáticos nas próximas décadas (EQUINOR, 2021). A companhia 
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argumenta que há interesse em ampliar os investimentos nesse tipo de solução, porém aguarda 

a definição do arcabouço legal (EQUINOR, 2019, 2021). 

A Petrochina (2015), no relatório de sustentabilidade de 2014, sinaliza que é usuária 

ativa do processo de reflorestamento como estratégia para a mitigação das emissões de GEE, 

porém, assim como a Equinor, a companhia argumenta que é necessária a criação de regulação 

legal para o pleno desenvolvimento dessa alternativa. A partir de 2016, foi desenvolvida 

parceria entre a Petrochina e a Administração Federal de Florestas da China com o objetivo de 

promover o reflorestamento (PETROCHINA, 2017).  

A Petrobras foi a empresa que fez uso mais agressivo da estratégia de NBS como uma 

ferramenta para captura natural de CO2. No relatório de sustentabilidade de 2016, esta comenta 

sobre 16 projetos de preservação e recuperação de áreas degradas, representando área total de 

1 milhão de hectares (PETROBRAS, 2017). Os projetos foram mantidos ao longo dos anos 

posteriores (PETROBRAS, 2019, 2021). A companhia estima que, até 2020, os projetos de 

preservação e recuperação de áreas degradas foram responsáveis pela fixação de 870 mil 

toneladas de CO2eq (PETROBRAS, 2021).  

No contexto das estratégias de redução de estigma, as NBS são enquadradas como 

práticas defensivas (CARBERRY; KING, 2012).  

 

4.3 Diversificação de categorias 

 

4.3.1 Investimento em energia eólica 

 

 

Figura 16: Investimentos em energia eólica 
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Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 
Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

A Figura 16 apresenta o destaque que foi dado por cada empresa da pesquisa para os 

investimentos em energia eólica. Investimentos em energias renováveis são classificados como 

estratégia de diversificação de categorias (VERGNE, 2012). Nesse sentido, as instituições 

buscam investir em energias renováveis para se associar a um setor que não sofre o estigma do 

setor de óleo e gás e, dessa forma, diminuir a objeção social às suas atividades como um todo.  

A Equinor faz grande destaque a seus investimentos em energia eólica. No início da 

década, o foco dela estava voltado para o segmento de eólicas offshore. Esta argumentava que 

poderia transferir conhecimentos adquiridos na exploração de óleo e gás offshore para o setor 

eólico. Adicionalmente, a empresa destacava a complementariedade de parques eólicos 

offshore com a produção de hidrocarbonetos em alto-mar, com a possibilidade de alimentação 

elétrica de plataformas produtoras de óleo e gás com energia proveniente de parques eólicos. 

No final da década, o desenvolvimento de parques eólicos, onshore e offshore, ganham destaque 

com o estabelecimento de uma divisão de negócios específica para energias renováveis.  

A Petrobras apresentou um modesto aumento na divulgação de investimentos em 

energia eólica a partir de 2018. Parte dos projetos da Petrobras é em parceria com a Equinor. 

Cunha et al. (2019) destacam que o Brasil apresenta um dos maiores potenciais para geração 

de energia eólica do planeta. É possível supor que o baixo interesse da Petrobras nessa fonte 

energética está relacionada ao maior enfoque dado à produção de óleo e gás devido à grave 

crise econômica pela qual a empresa passou ao longo da segunda metade do período de estudo.  

Em seus relatórios de sustentabilidade, a Petrochina não destacou investimentos no 

segmento de energia eólica. O maior destaque foi dado para o segmento de energia geotérmica 

(Figura 17). Nesse segmento, não foi sinalizado pela Petrobras nenhum investimento e houve 

modesta referência da Equinor em 2016 a projeto-piloto em fase de estudo.  
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Figura 17: Investimentos em energia geotérmica 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

4.3.2 Investimentos/incentivo ao uso de biocombustíveis e bioenergia 

 

 

Figura 18: Investimentos/incentivos ao uso de biocombustíveis e bioenergia 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
  

Assim como os investimentos em energia eólica, a divulgação de investimentos em 

biocombustíveis e bioenergia é classificada como uma estratégia de diversificação de categorias 

(VERGNE, 2012). A Figura 18 apresenta os dados divulgados por cada empresa analisada no 

período.  
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Em relação à Petrochina, observa-se que esse não é um segmento relevante. Foram 

sinalizadas algumas referências no relatório de sustentabilidade de 2016, porém praticamente 

não há referências nos demais relatórios analisados. No relatório de 2016, a Petrochina discorre 

sobre os avanços nas pesquisas relacionados ao desenvolvimento de bioquerosene de aviação 

(PETROCHINA, 2017).  

A Equinor tem comportamento parecido com a Petrochina, com exceção do ano de 

2010, em que a empresa destacou os estudos em desenvolvimento de biocombustíveis a partir 

de macroalgas e trigo, em parceria com organizações do setor de biotecnologia (EQUINOR, 

2011). A ausência de referências a esses projetos nos relatórios de sustentabilidade posteriores 

sugere que essas iniciativas foram descontinuadas. No relatório de 2020, a companhia faz 

menção a estudos preliminares sobre a utilização de biocombustíveis como complemento à 

carga de combustíveis fósseis nas refinarias e ao reaproveitamento de resíduos plásticos como 

forma de mitigar as emissões de CO2 (EQUINOR, 2021).  

Nos relatórios de sustentabilidade de 2010 e 2012, a Petrobras sinalizou, de forma 

bastante contundente, os investimentos no segmento de biocombustíveis. Nos relatórios 

seguintes, as referências foram mais modestas, mas, ainda assim, sempre mais representativas 

que a soma da Equinor e da Petrochina.  

Para a Petrobras, a maior relevância do tema biocombustíveis pode ser explicada pelo 

sistema de incentivos públicos e pelo grau de desenvolvimento do setor privado nesse âmbito 

(FLEXOR et al., 2018). Enquanto nos mercados de referência da Equinor (Europa) e da 

Petrochina (China) se faz necessário uma maior definição do arcabouço institucional para a 

produção de biocombustíveis em escala comercial, o Brasil tem programa nacional para 

regulamentar e estruturar esse mercado, como o PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso 

do Biodiesel).  

Nesse quesito, a Petrobras criou uma subsidiária integral, a Petrobras Biocombustíveis, 

para desenvolver a produção e a comercialização de biocombustíveis no Brasil. Em 2018, 

devido ao processo de reestruturação econômica da empresa, a área de biocombustíveis foi 

submetida a processo de otimização (PETROBRAS, 2019). 

 

 

4.3.3 Investimento em H2 
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Figura 19: Investimento em H2 

Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 
Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

O investimento em hidrogênio como fonte de energia, dentro do contexto das estratégias 

de mitigação de estigma apresentadas anteriormente, é enquadrado como uma estratégia de 

diversificação de categoria (VERGNE, 2012).  

A partir de 2016, a Equinor (2017) faz menção a estudos referentes à participação da 

empresa na cadeia de hidrogênio, porém essa ainda era considerada tecnologia imatura para o 

desenvolvimento em escala. No relatório de 2018, a companhia comenta sobre avaliações em 

andamento para a descarbonização de gás natural através da produção de hidrogênio associado 

a processo de CCUS (EQUINOR, 2019). Em 2020, a Equinor divulga informações sobre o 

projeto Hidrogênio para Humber Saltend. O objetivo do projeto é a produção de hidrogênio a 

partir de gás natural e o armazenamento do CO2 produzido em subsuperfície (EQUINOR, 

2021). Observa-se que a Equinor evoluiu de uma proposição meramente simbólica em 2016 

para um projeto de grande envergadura já em 2020. Adicionalmente, a empresa anunciou ações 

para a produção de hidrogênio a partir de parques eólicos no Mar do Norte e ainda ações para 

a conversão de navios movidos a óleo para hidrogênio líquido (EQUINOR, 2021). 

No relatório de sustentabilidade de 2018, a Petrochina (2019) comenta sobre a 

instalação, em caráter de teste, do primeiro posto de hidrogênio em Wuhan. A Petrochina (2019) 

participou do desenvolvimento de parte dos equipamentos. No relatório de sustentabilidade de 

2020, a companhia discorre sobre os investimentos na construção de plantas de teste para 

produção de hidrogênio. Além disso, enfoque especial é dado em tecnologias de produção de 

hidrogênio a partir de fontes renováveis (PETROCHINA, 2021). 
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Em nenhum dos relatórios analisados, a Petrobras faz referência a investimentos ou 

pesquisa na cadeia de valor do hidrogênio.  

 

4.3.4 Perspectiva em relação ao nível de investimentos 

Conforme observado por Li et al (2022), é possível que a posição em relação à transição 

energética adotada pelas produtoras de óleo e gás seja mais uma postura simbólica do que uma 

posição efetiva. Os autores propõem a análise dos gastos efetivos em energias renováveis em 

relação aos investimentos totais como uma forma de avaliar o grau de comprometimento da 

organização com a transição energética. Para o período abordado no estudo (2010-2020), as 

empresas selecionadas apresentaram graus variados de divulgações.  

A Figura 20 apresenta a razão entre o capital investido em energias renováveis e o 

volume de capital investido no desenvolvimento de projetos de produção de óleo e gás. Para a 

Petrochina, não foi possível a partir dos relatórios disponíveis publicamente, segregar os 

investimentos em energias renováveis dos investimentos em energias fósseis.  

Para a Petrobras, as informações foram divulgadas entre 2012 e 2018, sendo 

majoritariamente, concentrado em investimento em biocombustíveis. Ao longo do período, o 

investimento em energias renováveis perdeu relevância, uma vez que a empresa priorizou 

investimentos no desenvolvimento dos campos de óleo e gás do pré-sal (PETROBRAS, 2019). 

Em relação à Equinor, as informações estão disponíveis a partir do 2020, quando a 

empresa segregou seus investimentos em energias renováveis em uma unidade separada – REN 

(Equinor, 2021). É interessante destacar que a estratégia de transição energética da Equinor 

prevê a ampliação dos gastos em energias renováveis para 30% do total até 2025 e 50% até 

2030 (Equinor, 2021). Os investimentos da empresa estão concentrados em energia eólica, 

conforme apresentado na seção 4.3.1. 
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Figura 20: Investimentos em energias renováveis em relação ao CAPEX E&P.  
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

A Figura 21 apresenta a relação entre o volume anual de energia renovável produzida e 

o valor energético da produção de óleo e gás no mesmo período. Para a Petrochina, não foi 

possível segregar, a partir das fontes publicamente disponíveis, a parcela de origem em energias 

renováveis. Conforme observado anteriormente, ao longo do período de análise do estudo, a 

Petrochina desenvolveu poucos projetos de energias renováveis comerciais. Nos relatórios 

analisados, são destacados desenvolvimentos em P&D e instalações piloto.  

Quanto à Petrobras, observa-se uma redução relativa da participação das energias 

renováveis em relação ao total produzido pela empresa ao longo do período de estudo. Tal fato 

é justificado majoritariamente por dois movimentos: aumento acelerado da produção de óleo e 

gás e desinvestimento de parte dos projetos de energias renováveis.  

Em relação à Equinor, houve um crescimento contínuo na produção de energias 

renováveis. A produção deste tipo de energia está concentrada em projetos de parques eólicos 

offshore, tendo recentemente expandido para plantas comerciais de usinas fotovoltaicas 

(Equinor, 2021). Em 2020, a produção de energias renováveis pela Equinor atingiu 620.000 

MWh (Equinor, 2021). Para os anos futuros, a empresa destaca uma série plantas de energia 

eólica e solar que estão em etapa de avaliação de viabilidade com previsão de comissionamento 

entre 2025-2035. Tal fato indica que a curva de crescimento da participação de energias 

renováveis no portfólio da empresa deve continuar ascendente ao longo dos próximos anos. 
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Figura 21: Energia renovável produzida em relação ao valor energético da produção de óleo e gás. 
Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 

Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
 

 

4.4 Desinvestimento de ativos 

 

4.4.1  Desinvestimento/descomissionamento de campos ou unidades de produção com 

alto grau relativo de emissões de GEE 

 

 

Figura 22: Desinvestimento/descomissionamento de campos ou unidades de produção com alto grau 
relativo de emissões de GEE 

Fonte: Próprio autor (2022) com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021), 
Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2019, 2021) 
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A técnica mais extrema para a redução de estigma descrita anteriormente é a saída da 

organização do ativo estigmatizado (DURAND; VERGNE, 2015). Na Figura 22, são 

apresentadas as ocorrências em que as companhias selecionadas para o estudo fizeram 

referência a situações desse tipo. 

Em 2016, a Equinor (2017) cita o desinvestimento dos projetos de óleo pesado no 

Canadá. Ainda que a motivação apresentada tenha sido financeira, é razoável especular que 

considerações ambientais tiveram algum impacto na decisão. Desde a entrada no segmento de 

óleo pesado canadense, a empresa sofreu repetidas críticas da opinião pública norueguesa 

devido ao maior potencial relativo de emissões de GEE associados a esse tipo de 

desenvolvimento (BAE, 2012).  

Em relação à Petrochina (2015, 2019, 2021), nos relatórios de sustentabilidade de 2014, 

2018 e 2020, a companhia faz menção à desativação ou ao planejamento de desativação de 

instalações com baixo grau de eficiência e alto potencial poluidor relativamente à produção 

como uma estratégia de mitigação das emissões GEE.  

Quanto à Petrobras, o impacto dos processos de desinvestimento e desativação de 

instalações nas emissões de GEE da companhia foram aparentemente efeitos colaterais de 

decisões movidas por considerações primordialmente econômicas. Em 2016, parte da redução 

de emissões de GEE foi atribuída aos desinvestimentos de ativos, que objetivam reduzir a 

alavancagem financeira da empresa (PETROBRAS, 2017). Em 2020, parte dos ganhos obtidos 

na redução da intensidade de emissões de GEE no segmento de exploração e produção foi 

devida à hibernação da produção de campos com economicidade marginal, que se tornaram 

inviáveis devido à redução do preço do petróleo no mercado internacional devido à crise 

ocasionada pela pandemia de COVID-19 (PETROBRAS, 2021).  
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5  PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

O Quadro 5 apresenta a consolidação das estratégias de mitigação de estigma, devido 

ao impacto do setor de óleo e gás no processo de mudanças climáticas, observadas na análise 

de conteúdo, que foi realizada nos relatórios de sustentabilidade das empresas selecionadas no 

período compreendido entre 2010 e 2020.  

 

Estratégia de 
mitigação 

Categoria/subcategoria 

Gerenciamento de 
impressões 

Apoio explícito a políticas e acordos internacionais sobre mudanças 
climáticas 
Colaborações e parcerias com ONGs/iniciativas 
internacionais/indústria/centros de pesquisa 
Comprometimento com metas explícitas de redução de GEE 
Destacar a importância do setor/empresa para o desenvolvimento 
socioeconômico 
Monitorar e divulgar emissões de GEE 
Reconhecer o impacto do setor no processo de mudanças climáticas 
Reforçar comprometimento com questões ambientais de forma genérica 
Suporte a políticas de compensação de carbono/precificação de carbono 

Práticas 
defensivas 

Adoção de ações de eficiência energética 
Investimentos em gás natural/defesa do gás natural como combustível de 
transição 
Mitigação de flaring/venting 
Promoção/investimento em captura, uso e armazenamento de carbono 
(CCUS) 
Reflorestamento/proteção de florestas (NBS) 

Diversificação de 
categorias 

Investimento em energia eólica 
Investimento em H2 
Investimentos/incentivo ao uso de biocombustíveis e bioenergia 

Desinvestimento 
de ativos 

Desinvestimento/Descomissionamento de campos ou unidades de 
produção com alto grau relativo de emissões de GEE 

Quadro 5: Consolidação das estratégias observadas 
Fonte: Próprio autor com base nos relatórios de Equinor (2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021), 
Petrobras (2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021) e Petrochina (2015, 2017, 2018, 2019, 2021) 

 

Conforme observado no Quadro , as empresas selecionadas para o estudo adotaram um 

conjunto variado de métodos para lidar com o estigma associado ao setor de óleo e gás. As 

estratégias adotadas variam desde adoção de elementos simbólicos de comunicação até táticas 

mais transformacionais, tais como a entrada no setor de energias renováveis ou a saída de ativos 

com elevada intensidade de emissões de GEE. Ao longo dos anos, algumas estratégias perderam 
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relevância, enquanto outras ganharam espaço. Algumas diferenças relevantes na utilização de 

determinadas estratégias entre as companhias foram também observadas.  

As técnicas de gerenciamento de impressões envolveram a divulgação, em grau 

crescentemente detalhado, das emissões de GEE por parte das empresas. Auditorias internas e 

externas foram utilizadas como forma de legitimar os dados apresentados junto aos públicos de 

interesse (SUCHMAN, 1995). As organizações, em graus variados, formaram parcerias entre 

seus pares, ONGs e órgãos governamentais. Ao longo dos anos, a ênfase em minimizar as 

emissões do setor devido à relevante contribuição para o desenvolvimento socioeconômico 

perdeu espaço para a divulgação do comprometimento das empresas com o processo de 

mudanças climáticas e a adoção de metas explícitas de redução de emissões de GEE. 

Nas práticas defensivas adotadas, observa-se uma redução da ênfase ao longo da década 

em ações de aumento da eficiência energética das operações e de mitigação de flaring/venting. 

Por outro lado, há um aumento na adoção de estratégias envolvendo CCUS e na promoção de 

soluções baseadas na natureza (NBS) como a preservação de mata virgem e o reflorestamento 

de áreas degradadas.  

Em relação à diversificação de categorias, observa-se que determinadas estratégias 

foram mais enfatizadas por algumas empresas. Isso está possivelmente relacionado a fatores 

locais que influenciam a resposta destas. Nesse sentido, observa-se grande ênfase da Petrobras 

em investimentos em biocombustíveis, enquanto a Equinor concentrou investimentos em 

energia eólica. Nos últimos anos, observa-se um aumento considerável na cadeia de valor 

emergente do hidrogênio.  

Quando observado em relação à perspectiva de investimentos e participação das 

energias renováveis no portfólio das empresas, nota-se que a Equinor apresenta um 

compromisso maior em relação à transição energética que as demais empresas analisadas no 

estudo. Em 2020, a empresa investiu 4% do orçamento em projetos de energias renováveis e 

adotou o compromisso público de ampliar a fatia deste tipo de energia no portfólio de 

investimentos da empresa para até 30% em 2025 e 50% em 2030 (Equinor, 2021). Em seu 

relatório de sustentabilidade de 2020, a empresa apresenta um conjunto grande de projetos de 

energia eólica offshore e solar em fase de avaliação, com previsão de implantação entre 2025 e 

2035, indicando que a tendencia de crescimento da parcela da energia renovável no portfólio 

da empresa deve continuar no futuro. 

A Petrobras, quando analisada sob a perspectiva de investimentos e participação na 

efetiva produção de energias renováveis, demonstra que houve uma redução do interesse da 

empresa durante o período de análise. Os investimentos realizados são focados principalmente 
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na produção de biocombustíveis e em participação em join ventures para produção de energia 

eólica e solar no Brasil, porém em um ritmo de investimentos consideravelmente mais fraco 

que o da produção de combustíveis fósseis.  

Petrochina, sob o ponto de vista de investimentos e participação na produção de energias 

renováveis, parece realizar poucos avanços. Os dados disponibilizados, em fontes públicas, pela 

empresa são escassos. Porém, aparentemente, os investimentos e produção de renováveis 

durante o período do estudo estão concentrados em plantas experimentais e testes sem escala 

comercial.  

Em relação à estratégia de desvinculação de ativos estigmatizados, o mais extremo dos 

mecanismos de lidar com o estigma que sofre a organização, observa-se que esta foi utilizada 

de forma pontual pelas empresas ao longo do período analisado.   
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6  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As empresas selecionadas para o estudo utilizaram diversas estratégias de 

gerenciamento de impressões com o objetivo de mitigar os efeitos da estigmatização que o setor 

de óleo e gás sofre devido ao seu papel no processo de mudanças climáticas. De forma geral, 

observa-se que as companhias adotaram uma atitude positiva em relação às ações em 

elaboração para a mitigação do impacto dos GEE no clima. Elas buscaram enfatizar seu 

comprometimento com o processo através da criação de alianças e parcerias com diferentes 

públicos de interesse. Foi recorrente a sinalização aos tratados internacionais sobre os processos 

de mudanças climáticas, com destaque para o Acordo de Paris. A partir do ano da divulgação 

deste, observa-se uma aceleração das empresas em direção à maior transparência e 

granularidade nos dados disponibilizados sobre as emissões de GEE associados aos processos 

produtivos e combustíveis disponibilizados por elas. 

Indícios de usos de estratégias de ocultação foram raros, com destaque para a Petrochina 

que, até 2018, publicava dados sobre emissões de GEE com grau de granularidade muito abaixo 

do observado nos relatórios das demais empresas selecionadas para a pesquisa. Em 2020, o 

relatório da sustentabilidade da companhia chinesa trouxe informações mais próximas do grau 

de detalhamento dos dados que as demais instituições apresentam. É possível que a mudança 

de atitude dela esteja relacionada com o aumento de escrutínio público sobre o setor de óleo e 

gás. Conforme argumentam Blithe e Lanterman (2017), o uso de técnicas de ocultação em 

setores que estão sob foco do interesse da sociedade pode ser contraproducente, devido ao risco 

de perda de confiança do público nas informações apresentadas. De toda forma, chama a 

atenção que a Petrochina foi a única empresa do grupo que não realizou a divulgação das 

emissões de escopo 3, ou seja, aquelas associadas ao uso de seus produtos pelos consumidores.  

Com o objetivo de validar junto ao público externo as informações divulgadas nos 

relatórios, as instituições destacaram, em diversos momentos, que os dados fornecidos nos 

relatórios de sustentabilidade foram objeto de auditoria interna e externa. Adicionalmente, 

quando dados de anos anteriores eram recalculados devido a mudanças de metodologia de 

estimativa, as empresas faziam referência a esse fato. Conforme argumentam Jones, Comfort e 

Hillier (2016), a utilização de auditores externos é um mecanismo para reforçar a credibilidade 

das informações disponibilizadas. Os autores comentam que o uso de auditores internos 

também reforça a credibilidade das informações divulgadas, porém em um grau menor do que 

quando são utilizados auditores externos. Ainda como forma de aprimorar a imagem 

corporativa das empresas junto aos seus públicos de interesse, foi observada na análise de 
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conteúdo a divulgação de informações sobre prêmios e conquistas ambientais concedidas por 

organizações externas como ONGs e entidades governamentais. 

Ao longo da década, observou-se um aumento quantitativo e qualitativo nas 

informações disponibilizadas em relação às metas de redução de emissões de GEE. No início 

da década, observa-se que o enfoque das empresas era a redução da intensidade de emissões, 

com pouco destaque para as emissões absolutas. No final do período de análise, foram 

crescentes as ocorrências de sinalização de redução nas emissões líquidas absolutas, com 

empresas como a Equinor e Petrochina comprometendo-se ao atingimento de metas de emissões 

líquidas próximas de zero a médio-longo prazo (2030-2050). A estratégia de retórica de 

contrapor os efeitos negativos das empresas no processo de mudanças climáticos aos benefícios 

destas para o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que desenvolvem suas 

atividades foi perdendo força ao longo da década. É possível que essa tendência esteja associada 

à maior consciência ambiental dos consumidores, que demandam mais informações sobre o 

ciclo de vida dos produtos (LEE; KLASSEN, 2016) e, dessa forma, são menos sensibilizados 

por argumentos socioeconômicos quando não há o atingimento de uma expectativa mínima de 

padrão ambiental. 

Em termos de práticas defensivas, observa-se que, na primeira metade da década, foi 

dada grande ênfase pelas empresas em estratégias de promoção de eficiência energética e 

mitigação de flaring e venting. Abreu et al. (2021) comentam que promoção de eficiência 

energética é uma estratégia comum das companhias de óleo e gás para mitigar emissões de 

GEE. Nesse sentido, o enfoque das organizações estava na otimização e no aprimoramento de 

processos industriais. São destacadas ações em logística, processos em refinaria com 

recuperação de calor e vapor (EQUINOR, 2015; PETROBRAS, 2013; PETROCHINA, 2015). 

Com relação às atividades relacionadas à mitigação de flaring e venting, destacam-se a 

adequação de processos para reduzir o flaring rotineiro e o desenvolvimento de tecnologias 

para a detecção de emissões fugitivas (EQUINOR, 2015; PETROBRAS, 2011). Para a 

Petrochina, em termos de práticas defensivas, destaca-se ainda a veemente defesa do gás natural 

como um combustível relevante para a transição energética devido ao seu menor potencial 

poluidor em relação aos demais combustíveis fósseis. Essa linha de ação também foi promovida 

pela Equinor na primeira metade da década, porém perdeu relevância na segunda metade. Na 

segunda metade do período de estudo, a empresa intensificou o foco em atividades 

transformadoras como o investimento em energias renováveis e emergentes como éolica e 

hidrogênio.  
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No período entre 2016 e 2020, as práticas defensivas de CCUS e a promoção de soluções 

baseadas na natureza (NBS) ganharam importância relativa no conjunto das práticas defensivas. 

Em certas ocasiões, os investimentos em CCUS estão associados a projetos com natureza 

transformacional para as empresas envolvidas, como é o caso de Humber Saltend promovido 

pela Equinor. O projeto prevê a produção de hidrogênio a partir de gás natural e o 

armazenamento do CO2 gerado no processo em reservatório salino em subsuperfície 

(EQUINOR, 2021). Soluções de fixação de CO2 envolvendo proteção de matas e 

reflorestamento de regiões degradadas foram ativamente utilizadas por Petrobras e Petrochina. 

Equinor, ainda que uma participante menos relevante nesse mercado, reconhece a 

potencialidade dessas soluções e aguarda definição de arcabouço legal para ampliar os 

investimentos nesse tipo de alternativa (EQUINOR, 2019, 2021). As companhias não fazem 

referência ao debate em curso na academia sobre o real custo-benefício financeiro desse tipo de 

solução (SEDDON et al., 2020). Tal fato coloca em xeque o real interesse das empresas na 

implantação em larga escala da tecnologia em contraposição à divulgação meramente retórica 

em relatórios como forma de mitigar o estigma associado ao setor.    

Alexy e George (2013) argumentam que empresas utilizam a estratégia de diversificação 

de categorias como uma forma de diluir o estigma negativo de sua área de atuação principal 

com a participação em segmentos socialmente mais aceitáveis. Foi observado que as 

instituições, especialmente Equinor, estão inclinadas a realizar grandes transformações em suas 

organizações com o objetivo de responder às pressões sociais em relação ao processo de 

mudanças climáticas, adotando agressivamente estratégias desse tipo. Isso inclui o aumento 

relevante em investimentos em energias renováveis. Em 2020, menos de 1% da produção total 

de energia da empresa provinha de fontes renováveis (EQUINOR, 2021). Porém, com relação 

aos investimentos, em 2020, aproximadamente 32% deles foram realizados em tecnologias de 

baixo carbono e soluções baseadas na natureza, indicando que a participação de energias limpas 

no portfólio da empresa tende a crescer aceleradamente no futuro (EQUINOR, 2021). Com 

relação à Petrobras e Petrochina, também se observa, ao longo da década, um crescimento de 

adoção de estratégias de diversificação de categorias, ainda que com resultados mais modestos 

que o observado na companhia norueguesa.  

Entre as empresas selecionadas, foram observados níveis crescentes de interesse em 

energias alternativas ao longo da década. Curiosamente houve concentração de esforços em 

determinados segmentos, dependendo da especificidade da empresa e do seu ambiente de 

atuação. Petrobras concentrou seus investimentos no desenvolvimento e na produção de 

biocombustíveis, fazendo uso da tradição brasileira de implantação de biocombustíveis em 
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escala comercial. Já a Equinor focou suas energias no desenvolvimento de energia eólica, 

aproveitando o ambiente regulatório favorável da União Europeia para esse tipo de solução. 

Petrochina destacou-se na pesquisa para o desenvolvimento de energia geotérmica. As três 

empresas vêm realizando investimentos em pesquisa e desenvolvimento de energia solar, 

porém essa fonte renovável ainda ocupa um espaço de menor destaque no portfólio das 

companhias.  

Yavan (2021), em pesquisa envolvendo grandes companhias de óleo e gás privadas dos 

EUA e da Europa, observou que o investimento em startups que buscam desenvolver 

tecnologias de baixo carbono é um elemento relevante da estratégia de diversificação de 

categorias adotada pelas empresas como resposta ao processo de mudanças climática. Para as 

empresas selecionadas para a pesquisa, observa-se que a adoção desse tipo de estratégia foi 

modesta. A Equinor se destaca através de investimentos em fundos de desenvolvimento de 

soluções de baixo carbono a partir da segunda metade da década. Ainda assim, as instituições 

selecionadas para a pesquisa tendem a concentrar seus investimentos em seus próprios centros 

de pesquisa. É possível, que o fato de as empresas de capital misto estarem submetidas aos 

processos de controle e fiscalização de órgão governamentais, como TCU no Brasil, inibam a 

participação em startups.   

A partir da segunda metade da década, foram observadas ocasiões em que as empresas 

recorreram a estratégias mais agressivas para lidar com o estigma associado ao processo de 

mudanças climáticas, como o desinvestimento de ativos e a desinstalação de unidades de 

produção com elevado grau poluidor. Petrochina divulgou ao público, entre 2016 e 2020, as 

análises em andamento para desativação de instalações ineficientes do ponto de vista ambiental 

(PETROCHINA, 2015, 2019, 2021). Equinor, após forte pressão da opinião pública 

norueguesa, retirou-se do setor de exploração e produção de óleo pesado no Canadá 

(EQUINOR, 2017). As movimentações no portifólio de ativos da Petrobras aparentam estar 

relacionadas mais a questões financeiras, com a redução de emissões de GEE, sendo uma 

externalidade positiva do processo. Em relação à adoção de estratégia de 

desinvestimento/desativação, observou-se uma adoção consideravelmente mais tímida do que 

o observado por Yavan (2021) em análise do comportamento de empresas privadas. É possível 

argumentar que, para empresas de capital misto, há um maior custo político associado ao 

processo de desinvestimento/desativação de instalações devido ao impacto no nível de emprego 

e renda na região afetada.  

Bae (2014) e Yavan (2021) argumentam que empresas com controle estatal tem menor 

predisposição para a divulgação de informações ou adoção de ações não-mandatórias, ainda 
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que possam ter reflexo na percepção do público investidor em relação às organizações. Os 

autores argumentam que a maximização do valor de mercado pode não ser a função objetivo 

preponderante para este tipo de organização. Na presente pesquisa, observa-se que houve uma 

grande variação no comportamento das organizações selecionadas. Enquanto empresas com 

sede em países em desenvolvimento (Petrobras e Petrochina) adotaram estratégias mais 

simbólicas de lidar com estigma associado ao processo de mudanças climáticas, a Equinor 

(Noruega) adotou uma posição mais pró-ativa, compatível com o comportamento das 

organizações privadas, todas com sede em países desenvolvidos, pesquisados por Yavan 

(2021). Tal fato parece sinalizar que, ainda que a natureza do capital social da organização tenha 

alguma influência em seu comportamento, o ambiente em que a empresa está inserida é fator 

preponderante para o comportamento da mesma. Conforme descrito por Oberthür e Kelly 

(2008), Europa e EUA/Canada são as regiões líderes no processo definição das políticas 

climáticas.       

O presente trabalho demonstrou a aplicabilidade do framework de análise proposto por 

Yavan (2021) originalmente para empresas de óleo e gás transnacionais, também apresenta 

resultados consistente quando utilizado para empresas de controle estatal. A adoção de uma 

perspectiva de análise de investimentos em energias renováveis efetivamente realizados e da 

participação da produção deste tipo de energia em relação ao total, não utilizada por Yavan 

(2021), proporciona uma minimização do risco de tomar como uma efetiva estratégia de 

diversificação de categorias algo que pode ser melhor enquadrado como uma estratégia 

meramente retórica (greenwashing). 

   

6.1 Limitações e oportunidades de pesquisa futuras 

 

Entre as limitações da pesquisa, destaca-se o fato de os dados primários utilizados serem 

exclusivamente os relatórios de sustentabilidade disponibilizados voluntariamente pelas 

organizações participantes. A partir desse conjunto de dados, é improvável que o pesquisador 

consiga identificar táticas de gerenciamento de impressões furtivas passíveis de serem aplicadas 

pelas empresas, como a ocultação de informações e o greenwashing, conforme argumentam 

Brito et al. (2021). Especificamente no caso de ocultação de informações, foi identificada 

durante a pesquisa uma instância em que a empresa aparenta fazer uso dessa técnica através da 

comparação das informações disponibilizadas entre as diferentes companhias. Uma análise 

mais completa que inclua dados de organizações externas, como ONGs ambientalistas, pode 
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permitir uma visualização mais crítica das informações disponibilizadas pelas instituições 

envolvidas nesta pesquisa.  

Outra limitação está relacionada à seleção das organizações participantes. Foram 

selecionadas empresas de economia mista controladas por Estados nacionais que estivessem 

associadas à OGCI. Existem também aquelas de economia mista com elevada produção de óleo 

e gás, e, consequentemente, emissões de GEE que não foram selecionadas para o estudo. Nesse 

quesito, destacam-se a Saudi Aramco (Arábia Saudita), a Gazprom (Rússia) e a Rosneft 

(Rússia), que são controladas por seus respectivos estados nacionais e contam com participação 

privada em seu capital.  

Em termos de oportunidades de pesquisa futura, pode ser conveniente pesquisar a 

influência das estratégias de mitigação de estigma associada aos processos de mudanças 

climáticas pelas empresas de óleo e gás para os diferentes públicos de interesse (empregados, 

ambientalistas, consumidores, etc.). Dessa maneira, seria possível ter uma visão mais 

pormenorizada de como diferentes públicos percebem as mudanças pelas quais está passando 

o setor de óleo e gás. 

Adicionalmente, é possível utilizar o referencial teórico proposto para avaliar a 

utilização de estratégias de mitigação de estigma em outros segmentos e instituições como 

empresas de mineração ou partidos políticos. 
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7  CONCLUSÃO 

 

A pesquisa demonstrou como as empresas de capital misto controladas por entidades 

nacionais reagem ao processo de estigmatização que a indústria de óleo e gás sofre devido à 

sua contribuição para o processo de mudanças climáticas. 

A principal estratégia de gerenciamento de impressões adotada pelas instituições foi a 

divulgação das emissões de GEE oriundos das operações e do uso dos produtos produzidos por 

elas. Em linha com o aumento da consciência ambiental dos públicos de interesse, foi observado 

um aumento quantitativo e qualitativo das informações divulgadas, buscando reforçar a 

transparência e a confiança. As empresas destacaram seus esforços de formação de parcerias e 

alianças para propor soluções e compartilhar experiências sobre formas de mitigar o processo 

de mudanças climáticas. Ao longo da década analisada, declarações simbólicas sobre 

compromissos genéricos com o meio ambiente perderam espaço para proposição de metas 

explícitas de redução de emissões de GEE. 

Foi observado o uso extensivo de práticas defensivas com o objetivo de recuperar parte 

da legitimidade da atividade de produção de óleo e gás natural. Ocorreram variações de ênfase 

ao longo do período de 2010 a 2020, porém as principais estratégias defensivas utilizadas 

envolveram a promoção de eficiência energética, a mitigação de flaring/venting, a promoção 

de gás natural como um combustível de transição, investimentos em CCUS e o nascente campo 

de soluções baseadas na natureza.  

Desenvolvimentos e investimentos em energias renováveis foram estratégias comuns 

adotadas pelas empresas com o objetivo de diluir a percepção social prejudicada em relação às 

suas atividades principais de produção de energias fósseis. Em certos casos, foram observadas 

tentativas genuínas de transcender a produção de óleo e gás e transformar a instituição em uma 

verdadeira empresa de energia.  

Por fim, em grau mais limitado, foram observados o desinvestimento e a desativação de 

instalações como uma estratégia de mitigação de estigma associado ao processo de mudanças 

climáticas.  

Em relação a diferença na intensidade da adoção de estratégias mais transformadoras 

pela Equinor em relação a Petrobras/Petrochina, é possível que tal fato esteja associado ao 

ambiente em que as empresas estão inseridas. O posicionamento da Equinor, empresa com sede 

em país europeu, está consideravelmente mais próximo das empresas europeias e americanas 

analisadas por Yavan (2021) do que o observado nas empresas de capital misto (Petrobras e 

Petrochina), com sede em países em desenvolvimento.    
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A utilização de fontes de dados adicionais, como relatórios de terceiros que realizam 

análises críticas do desempenho climático das empresas, pode trazer revelações que não foram 

identificadas na presente pesquisa pelo fato de os dados utilizados terem sido oriundos de 

divulgações voluntárias das próprias instituições. Conforme Brito et al. (2021), a utilização de 

fontes de dados produzidos por entidades externas à organização sob análise, permite uma 

compreensão mais completa sobre o posicionamento da organização. 

Em relação à pesquisa desenvolvida por Yavan (2021), este trabalho contribui, entre 

outros pontos, com a demonstração da aplicabilidade do framework desenvolvido para 

empresas de controle estatal. Os dados coletados indicam que as diferenças de comportamento 

em relação ao processo de mudanças climáticas observadas entre as empresas pesquisadas por 

Yavan (2021), grande transnacionais de óleo e gás com sede na Europa e EUA e as empresas 

da presente pesquisa, estão mais relacionados com o ambiente em que a organização está 

inserida e não propriamente sua estrutura de capital, como postulam Yavan (2021) e Bae (2012). 

Equinor, com sede na Noruega, apresentou comportamento em linha com as empresas 

transnacionais europeias participantes da pesquisa de Yavan (2021).  

Outro ponto de avanço em relação ao trabalho desenvolvido por Yavan (2021) foi a 

incorporação de análise dos investimentos e participação na produção de energias renováveis 

efetivamente ocorridos no período de estudo. Tal abordagem permite ir um passo além da 

análise de conteúdo dos relatórios disponibilizados voluntariamente pelas empresas e 

vislumbrar se efetivamente as intenções transformacionais sinalizadas nos relatórios estão 

sendo traduzidas em ações reais. Li et al (2022) adotou esta estratégia para grandes empresas 

transnacionais de óleo e gás com sede na Europa e EUA, parte delas objeto de estudo de Yavan 

(2021). Mais uma vez, observa-se que as diferenças de comportamento entre as empresas não 

parecem estar relacionadas necessariamente à origem do capital da empresa, mas sim ao 

ambiente em que ela está inserida. Empresas com sede na Europa tanto privadas como estatais 

se mostraram mais propensas a investir e produzir energias renováveis do que empresas com 

sede nos EUA, enquanto empresas com sede em países em desenvolvimento, apresentaram um 

comportamento mais tímido neste aspecto. 

Esta pesquisa contribui com a literatura de estratégia de redução de estigma, 

particularmente no contexto de empresas do setor de óleo e gás controladas por Estados 

nacionais.   
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