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representado aqui pela Petrobras, e ainda buscar contribuições para o cenário
nacional por meio da investigação das práticas de uma corporação
internacional de porte semelhante ao Petrobras, a BP. O estudo foi feito
através da realização de uma pesquisa bibliográfica e de estudos de caso das
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comparar as diversas práticas adotadas.
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1

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

1.1

A QUESTÃO
O paradigma amplamente difundido e aceito de que o papel principal das

firmas se restringe a maximizar lucro tem sofrido críticas e já dá sinais de alteração1.
As inúmeras crises e conflitos pelos quais tem passado de maneira geral a
sociedade contemporânea vêm contribuindo para a difusão da idéia de que a
Responsabilidade Social das Empresas2 não se restringe apenas à geração de
renda e empregos, incluindo também questões como a conduta das organizações
frente a seus diversos públicos e a maneira com que distribuem a renda gerada
através de suas atividades.
A atuação das corporações no atual cenário de globalização dos mercados,
dependendo da postura adotada, pode tanto ampliar as possibilidades de trocas
internacionais, como impor barreiras nos campos cultural, político e comercial e até
inviabilizar a continuidade de suas atividades comerciais no longo prazo.
Assim, pode-se constatar que a Responsabilidade Social Corporativa3 tem
uma forte relação com as estratégias de sustentabilidade de longo prazo das
empresas no mercado, não se restringindo apenas a práticas de filantropia adotadas
já há algum tempo pela iniciativa privada. As metas deixam de englobar somente o
campo econômico e passam a almejar resultados economicamente, ambientalmente
e socialmente interligados.

1

Bibliografia sugerida para mais detalhes: ASHLEY (2000); CEBDS (2005); ELKINGTON (2002);
LETTIERI (2004); SILK, VOGEL (1976); VINHA (2000).
2
Segundo o Instituto Ethos, Responsabilidade Social Empresarial é “uma forma de conduzir os
negócios que torna a empresa parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A empresa
socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes
partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade,
governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando
atender às demandas de todos, não apenas dos acionistas ou proprietários”.
3
Nesse trabalho, os termos Responsabilidade Social Empresarial e Responsabilidade Social
Corporativa devem ser entendidos como sinônimos.

2

Dessa forma, o conceito de Responsabilidade Social Empresarial está
obrigatoriamente associado ao reconhecimento de que as atividades das
corporações afetam um universo de agentes sociais muito mais amplo do que o
composto simplesmente por seus sócios, acionistas, funcionários e clientes,
devendo

igualmente

serem

considerados

os

fornecedores,

colaboradores,

investidores, competidores, governos e comunidades envolvidos. Esse conceito
expressa ainda a adoção de compromissos pelas corporações que não se
restringem ao cumprimento das obrigações legalmente compulsórias, mas que
resultem na preservação e melhoria da qualidade de vida das sociedades.
1.2

RAZÕES QUE DETERMINARAM A ESCOLHA DO TEMA
Tendo em vista que o tema Responsabilidade Social Corporativa, por

representar um movimento recente, ainda se encontra em construção, considerou-se
que esse trabalho poderia contribuir para a compreensão do assunto, incentivar a
difusão de práticas socialmente responsáveis nas empresas brasileiras, sobretudo,
nas do setor de energia e, auxiliar no debate e pesquisas futuras.
O subsetor energético petróleo foi escolhido em função da sua ampla
relevância que permeia, além da esfera econômica, as esferas ambiental, social,
política e financeira4. A importância econômica do petróleo pode ser exemplificada
através da evolução na contribuição média desse setor ao Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro, que segundo Aragão (2005) foi de: 2,44% nos anos 60, 2,79% nos
anos 70, 4,20% nos anos 80, 3,36% de 1990/97 e 4,94% de 1998/2003. Além disso,
em 2002, o petróleo respondeu por 43% do total da energia final consumida
mundialmente (ARAGÃO, 2005), sendo ainda a principal fonte energética da
4

A influência do setor nas esferas política e financeira pode ser exemplificada através dos recentes
fatos ocorridos no Iraque e que têm causado altas sucessivas na cotação do petróleo no mercado
financeiro internacional.

3

atualidade e fonte de insumos, diretos ou indiretos, para praticamente todos os
setores econômicos.
Na esfera ambiental, há um complexo paradigma em relação ao consumo
dessa fonte de energia não-renovável versus os efeitos causados no meio ambiente.
A mesma energia que fornece conforto, através da locomoção, luz, controle térmico,
energia mecânica nas indústrias e outras inúmeras utilidades por meio de seus
derivados, causa uma ampla diversidade de impactos negativos ao meio ambiente
que vão desde os locais, com a emissão e descarga de poluentes, até os globais,
com as alterações na camada de ozônio e modificação do clima do planeta5. Outra
característica relevante do setor é que acidentes podem causar impactos de
dimensões catastróficas, principalmente, no Brasil, em função da característica de
centralização da produção e consumo do insumo, o que acentua os ricos de
transporte.
A Petrobras foi escolhida dentre as empresas do setor para análise devido a
sua magnitude e representatividade, visto que se trata da maior empresa brasileira,
além de em 2003, ocupar a posição de 15ª companhia de petróleo do mundo,
segundo a classificação da Petroleum Intelligence Weekly – PIW. Estima-se que, em
2004 no Brasil, o PIB petróleo tenha alcançado R$ 143 bilhões chegando a
representar 8,11% do PIBpm e 9,05% do PIBpb. Desses montantes, o PIB Petrobras
contribuiu com R$97,2 bilhões, ou 5,5% do PIBpm e 6,14% do PIBpb6 (ARAGÃO,
2005).

5

O Relatório Nosso Futuro Comum trata em detalhe esse paradigma (COMISSÃO MUNDIAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).
6
PIB a preços de mercado = PIB a preços básicos + Impostos Indiretos – Subsídios
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1.3

OBJETIVOS
Esse trabalho tem por objetivo analisar o estado da arte da Responsabilidade

Social Corporativa no setor energético nacional, representado aqui pela Petrobras, e
ainda buscar contribuições para o cenário brasileiro por meio da investigação das
práticas de uma corporação internacional de porte semelhante, ou superior, à
Petrobras. A companhia internacional escolhida foi a BP, que segundo os critérios
da Petroleum Intelligence Weekly – PIW ocupava, em 2003, a 5ª posição no ranking
das cinqüenta maiores companhias de petróleo. Cabe também destacar o relato feito
por Aragão sobre as respectivas companhias (2005, p.42): “Hoje, estatais como a
Petrobras, BP e a ENI conseguem concorrer em igualdade com multinacionais como
a Shell, a ExxonMobil e a ChevronTexaco em volume produzido de petróleo.”
1.4

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
A pesquisa teve caráter exploratório através da realização de uma pesquisa

bibliográfica e de estudos de caso das duas companhias de petróleo, a Petrobras e
a BP, com o objetivo de analisar e comparar as diversas práticas adotadas. Dentre
as diversas fontes de informação utilizadas para pesquisa e desenvolvimento da
dissertação pode-se citar:
▪

Análise crítica de livros, artigos, publicações e informações contidas em sites
institucionais das diversas organizações formadoras de opinião;

▪

Utilização de dados e relatórios divulgados publicamente pela Petrobras e
pela BP;

▪

Participação em seminários, cursos e eventos relacionados ao tema.

▪

Os dados utilizados na execução dos estudos de caso foram retirados
principalmente dos Balanços Sociais e dos Relatórios de Responsabilidade

5

Social, ou Relatórios de Sustentabilidade,7 das duas companhias analisadas
para o período de 1999 a 2003. Foi feita uma análise ao longo do tempo dos
indicadores quantitativos e qualitativos de sustentabilidade ambiental, social e
econômica da Petrobras.
Havia a intenção de realizar comparações entre as séries de indicadores das
duas companhias, no entanto, devido a padrões de publicação divergentes isso não
foi possível. Outra limitação do método encontrada foi a irregularidade na publicação
de alguns dados da Petrobras.
Assim, a dissertação tem a seguinte distribuição de capítulos:
▪

Capítulo 2: apresenta a revisão da literatura sobre o tema, sendo uma seção
dedicada especialmente ao surgimento e evolução do Balanço Social e, a
última seção à descrição das principais organizações formadoras de opinião;

▪

Capítulo 3: traz o estudo de caso realizado sobre a Petrobras, sendo
inicialmente descrita a Empresa e posteriormente são apresentados ano a ano
os principais indicadores e informações contidos nos relatórios analisados no
período de 1999 a 2003. Ao final desse capítulo é feita uma avaliação da
evolução ao longo do tempo dos indicadores apresentados anteriormente.

▪

Capítulo 4: é apresentado o estudo de caso sobre a BP, onde as informações
do período de 1999 a 2003 são apresentadas em conjunto.

▪

Capítulo

5:

são

descritas

as

conclusões

da

dissertação

e

feitas

recomendações, tanto para empresas, quanto para futuras pesquisas na área.

7

As denominações dos relatórios variam de acordo com o ano e a companhia analisada.
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2

REVISÃO DA LITERATURA
Esse capítulo tem o objetivo de apresentar o estado da arte da

Responsabilidade Social Corporativa por meio da revisão bibliográfica do tema. Na
seção 2.1 são apresentadas as contribuições de diversos autores e instituições
sobre o assunto. A seção 2.2 trata do surgimento e evolução do Balanço Social8 e a
seção 2.3 descreve as principais organizações formadoras de opinião citadas na
bibliografia analisada.
2.1

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E OS PRINCIPAIS AUTORES
O marco inicial da Responsabilidade Social Corporativa ocorreu com a

apresentação do conceito de desenvolvimento sustentável pela Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente, em abril de 1987, na Assembléia Geral das Nações Unidas.
O conceito foi posteriormente divulgado pela Comissão através do “Relatório Nosso
Futuro Comum”, também conhecido como “Relatório Brundtland”, onde o
desenvolvimento sustentável é apresentado como “o desenvolvimento que preenche
as necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras
de preencherem suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).
Também se atribui fundamental destaque à Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como “Cúpula da Terra”,
ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro. Tal reunião de cúpula é apontada como
responsável pela mudança de perspectivas em vários sentidos, quais sejam
(SCOTT, 2003):
8

Cabe ressaltar que o termo Balanço Social quando tratado de forma generalizada, nesse trabalho,
não deve ser entendido apenas como peça contábil, mas como um relatório que contenha as
informações e indicadores econômicos, ambientais e sociais.
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▪

O Desenvolvimento Sustentável não estaria relacionado apenas a questões
ambientais, mas visaria um equilíbrio entre aspectos ambientais, sociais e
econômicos;

▪

A regulação do tipo comando e controle não seria suficiente para o alcance da
sustentabilidade, e empresas “responsáveis”, sobretudo as multinacionais,
não poderiam mais usar o cumprimento das regras como escudo universal
contra as expectativas da sociedade civil.
Desde então, a sociedade tem sido estimulada por organizações não

governamentais e por pesquisadores a considerar as múltiplas esferas do
desenvolvimento, e não mais somente a esfera econômica. Nessa linha, o livro
“Cannibals with forks” do inglês John Elkington (1997), representou um importante
marco, pois destacou o papel das corporações na busca pela sustentabilidade
através da promoção de suas três bases interdependentes: prosperidade
econômica, qualidade ambiental e justiça social. Tachizawa (2002) alerta que nesse
novo contexto, as organizações necessitam partilhar do entendimento de que deve
existir um objetivo comum, e não um conflito, entre desenvolvimento econômico e
proteção ambiental, tanto para o momento presente como para as gerações futuras.
Essas mudanças têm levado as empresas a mudarem, gradualmente, a
definição das suas responsabilidades e, até mesmo, alterarem o modo como se
definem. A esse respeito, o Instituto Ethos (2004) declara que:
..., as empresas passam a investir em qualidade num aprendizado dinâmico
que se volta inicialmente para os produtos, evolui para a abordagem dos
processos, até chegar ao tratamento abrangente das relações
compreendidas na atividade empresarial com os empregados, os
fornecedores, os consumidores e clientes, a comunidade, a sociedade e o
meio ambiente.

8

De acordo com Amaral (2003, p. 2), “além das questões econômicofinanceiras, as variáveis social e ambiental da Sustentabilidade Empresarial são
atualmente contempladas, respectivamente, através das vertentes Responsabilidade
Social Corporativa e Ecoeficiência10.” A Responsabilidade Social Corporativa,
segundo o Instituto Ethos (2005), seria:
uma forma de conduzir os negócios que torna a empresa parceira e coresponsável pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente
responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das
diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço,
fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e
conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando
atender às demandas de todos, não apenas dos acionistas ou proprietários.

Segundo o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS, 2005), os aspectos sócio-ambientais têm exercido influência
crescente nas decisões das empresas, principalmente, por duas razões.
Primeiramente, porque os ativos intangíveis (marca e reputação, por exemplo) hoje
respondem por até 90% do valor das organizações e, em segundo lugar, devido à
percepção das empresas para os riscos, de caráter local e global, provocados por
problemas sociais e ambientais.
A respeito das motivações das empresas quanto à consideração de aspectos
sócio-ambientais e dos projetos de uma sociedade sustentável, Vinha (2000)
destaca o surgimento de duas correntes antagônicas - “a otimista, que aposta no
êxito, e a pessimista, no fracasso - penetradas ao passar do tempo por visões
intermediárias visando à conciliação dos opostos”. A autora retratou o discurso de
quatro

10

autores

“precursores

e

portadores

de

inovações

conceituais”

que

A Ecoeficiência, segundo Amaral (2003, p. 3), é alcançada mediante o fornecimento de bens e
serviços a preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de
vida, promovendo ao mesmo tempo uma redução progressiva dos impactos ambientais e da
intensidade do consumo de recursos ao longo do seu ciclo de vida, a um nível, no mínimo,
equivalente à capacidade de suporte estimada da Terra.

9

representam essas duas correntes: Stephan Schmidheiny,Thomas Gladwin, Paul
Hawken, John Elkington.
Stephan Schmidheiny, bem-sucedido industrial suíço, fundou o Business
Council for Sustainable Development (BCSD) ao ser convidado pelo Secretário Geral
da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
Maurice Strong, a ocupar o cargo de "Principal Advisor for Business and Industry" da
Conferência. Sua mais notória publicação, o livro Changing Course, foi resultado de
seminários, simpósios e workshops que antecederam a Conferência do Rio (VINHA,
2000). Vinha (2000) considera esse livro um marco na história do ambientalismo
empresarial por representar a primeira resposta consistente da comunidade
empresarial à causa ambiental. No entanto, a autora acredita que apesar de
Schmidheiny ter levantado a bandeira da eco-eficiência no setor empresarial, não
conseguiu superar este estágio inicial que não requer maior compromisso com a
causa do desenvolvimento sustentável. Schmidheiny considera que as empresas
seriam o segmento dirigente do movimento, falhando ao não reconhecer o legítimo e
insubstituível papel dos governos democráticos neste processo (VINHA, 2000).
O segundo autor, Thomas Gladwin, procura dosar pesquisa acadêmica com
filosofia e militância e defende o envolvimento da grande indústria como ator
privilegiado na construção do modelo de sociedade sustentável, contudo não deixa
de criticar o comportamento equivocado dos empresários supostamente convertidos
e alerta sobre a necessidade de uma transformação moral profunda, significando
para as empresas uma redefinição radical do contrato social através de um ampla
renegociação com a sociedade. Segundo Gladwin, o Estado teria perdido a
capacidade e a autoridade de gerenciamento efetivo de todas as dimensões - social,
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política, econômica e tecnológica - envolvidas no desenvolvimento sustentável por
estar envolvido com várias questões complexas (VINHA, 2000).
Um dos méritos do autor teria sido ter incluído na agenda da sustentabilidade
ambiental

o

tema

da

desigualdade

social,

entrelaçando-os,

teórica

e

operacionalmente, no arcabouço do conceito de desenvolvimento sustentável
(VINHA, 2000).
Vinha (2000) afirma que Gladwin é um dos poucos autores desta geração de
pensadores ambientalistas que é citado como uma referência obrigatória pelos
demais e o considera um dos mais lúcidos e consistentes teóricos da
sustentabilidade ambiental, no entanto, acredita que o conteúdo excessivamente
ideológico e acadêmico de sua obra diminui sua influência sobre os empresários e
as escolas de business.
O autor pessimista, Paul Hawken, acredita que o mundo continuará movendose em direção à degradação e ao colapso, não importando quantas entidades de
defesa ambiental sejam criadas ou o montante de recursos destinados a programas
ambientais, já que as grandes corporações são as mais poderosas forças de
destruição. Seu mais famoso livro The Ecology of Commerce, de 1993, é uma
espécie de manifesto contra o comportamento do empresariado em relação ao meio
ambiente (VINHA, 2000).
Em 1994, escreve num tom menos pessimista em parceria com William
McDonough o artigo, sugestivamente intitulado, Making Commerce Sustainable
indicando os possíveis caminhos para a reversão dos efeitos danosos do capitalismo
sobre o meio ambiente. Neste artigo o autor recomenda a restauração da
credibilidade social das corporações, fazendo com que os preços reflitam os custos
integrais (incluindo os custos do ar, da água e do solo), transformar a conservação

11

num negócio lucrativo e fortalecer a governabilidade institucional do setor público.
Em 1999, Hawken surpreende ainda mais com a publicação do artigo A Road Map
for Natural Capitalism11 na Harvard Business Rewiew, onde altera substancialmente
seu discurso e propõe um novo modelo de desenvolvimento sustentável baseado no
atual padrão econômico e sob a liderança das forças empresariais dominantes
(VINHA, 2000).
O quarto autor,John Elkington, em seu livro mais conhecido Cannibals with
forks" defende que as empresas capitalistas podem alterar suas atuações desde que
o capitalismo acione, simultaneamente, o que chama de “triple bottom line”, isto é:
prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social. O autor se propõe a
provar que é possível integrar as dimensões sociais e ambientais nas estratégias
econômicas, indo além da superficialidade do esverdeamento cosmético. Elkington
considera um marco o artigo de Stuart Hart, de 1997, publicado na Harvard Business
Review, em que Hart redirecionou o foco da questão para aquilo que mais interessa
ao empresariado: novas fontes de vantagem competitiva (VINHA, 2000).
Vinha (2000) acredita que embora Cannibals with Forks (1997) seja
consistente e muito bem documentado, Elkington impôs-se uma tarefa ambiciosa.
“São tantas as informações e variáveis que aborda, que podemos afirmar tratar-se
de um "manual" destinado a subsidiar as escolas de business, consultores e
executivos e, como tal, dá conta do recado”.
Ao se comparar as visões dos quatro autores, à primeira vista os discursos se
assemelham.

Todos

acreditam,

em

graus

variados,

na

viabilidade

do

desenvolvimento sustentável e apontam a progressiva adesão do setor industrial à
causa, no entanto numa análise mais detalhada observa-se diferenças substanciais

11

Esse artigo foi escrito em parceria com Amory e Hunter Lovins.
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nas opiniões quanto à necessidade e à profundidade de mudanças e quanto ao
agente social responsável pelo processo de construção de uma sociedade
sustentável.
No Brasil, a atuação social das corporações é predominantemente marcada
pela caridade e pelo atendimento de demandas vindas das comunidades ou, em
menor proporção, dos governos (PELIANO, 2005).
Segundo a pesquisa do IPEA intitulada “A Iniciativa Privada e o Espírito
Público12”, há um entendimento comum entre as empresas brasileiras de que o
enfretamento da questão social é tarefa, sobretudo, do poder público e de que o
investimento social privado não deve substituir a ação governamental.
No entanto, encontram-se percepções diferentes quanto ao papel do próprio
setor empresarial no combate à pobreza. A maior parte defende que o Estado
sozinho não é capaz de resolver os problemas sociais e que o setor empresarial
deve contribuir realizando ações que vão além de suas atividades tradicionais. Já
um grupamento menor de empresários se sente pressionado a atuar devido as
crescentes demandas dos consumidores e discorda que o poder público não tenha
condições para equacionar as mazelas sociais. Esses últimos acreditam que as
empresas ao cumprirem suas obrigações tradicionais; criar postos de trabalho, pagar
seus tributos e garantir a qualidade do que produzem; já estariam colaborando para
o bem-estar da população (PELIANO, 2005).
A esse respeito, Vinha (2000) defende que a magnitude do problema não
permite eleger um só grupo social ou um tipo particular de organização para
solucionar a questão, sendo a colaboração de todos os atores sociais imprescindível
e igualmente decisiva. Apesar da controvérsia no setor produtivo, os dados da
12

A pesquisa abrangeu as regiões Sudeste e Nordeste, onde se concentram cerca de 70% das
empresas do Brasil, e se refere ao ano de 2004 (PELIANO, 2005).

13

pesquisa do IPEA confirmam que o setor privado lucrativo brasileiro vem ganhando
cada vez mais espaço no que se refere ao combate à pobreza e à miséria.13
Contudo, conforme já mencionado anteriormente, a Responsabilidade Social
Corporativa não tem como objetivo único o combate à pobreza e à miséria, mas sim
a busca pelo desenvolvimento sustentável, que compreende outras esferas além da
econômica. A esse respeito cabe citar a opinião de Ashley (2000)14:
O conceito de Responsabilidade Social Corporativa não pode ser
fragmentariamente reduzido a uma dimensão “social” da empresa, mas
interpretado sob uma visão integrada das dimensões econômicas,
ambientais e sociais, que, reciprocamente se relacionam e se definem.

Ademais,

outra

característica

intrínseca

da

Responsabilidade

Social

Corporativa seria a consulta efetiva aos stakeholders15, característica essa que
Elkington (1997) considera parte chave da busca das corporações pelo
desenvolvimento sustentável. Vinha (2000) destaca que a interação entre a
corporação e seus stakeholders tem um componente de aprendizado para a
empresa que se traduz num ativo intangível por ser um processo nãocomercializável e não-codificável de percepção, interpretação e avaliação das
diversas demandas.
O diálogo com as partes interessadas tem a função de identificar e antecipar
problemas potenciais, apontar temas polêmicos e encaminhar soluções mediante a
comunicação entre as partes e da aplicação de técnicas de resolução de conflitos
(VINHA, 2003). Certamente, há uma elevação dos custos com a implantação dessa
nova ferramenta, no entanto, a ausência dessa pode gerar problemas complexos e

13

A pesquisa revela ainda que os benefícios fiscais pouco contribuem para financiar as ações sociais
dos empresários, pois esses acreditam que os incentivos são muito pequenos (PELIANO, 2005).
14
Nesse artigo, Ashley aponta ainda outras questões relevantes como a substituição do paradigma
antropocêntrico de gestão (voltada para o homem) das corporações para o ecocêntrico (gestão
voltada para o ecossistema) e, também, a responsabilidade no consumo.
15
A tradução mais próxima do termo seria partes interessadas.
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de solução muito mais dispendiosa. Em relação a esse aspecto, Lettieri16 (2004)
aponta que “a incapacidade de reconhecer e atender às aspirações de seus
públicos, efetivos ou potenciais, cria para as empresas uma crise de legitimidade e
gera ameaça de extinção.”
Martinelli (1999) enumera os seguintes ganhos advindos da prática da
Responsabilidade Social Corporativa:
-

Valor Agregado à imagem da empresa, sendo essa a base que
influencia comportamentos de fidelidade a produtos e marcas;
Nova fonte de motivação e escola de liderança para os funcionários, o
que leva a um aumento de rendimento e satisfação pessoal;
Desenvolvimento da comunidade reflete favoravelmente nos negócios,
uma vez que se atribui correlação positiva entre educação e consumo.

O mesmo autor chama a atenção para o caráter historicamente assistencialista
assumido no Brasil nas relações entre benfeitor e beneficiário, onde as partes pouco
se conhecem e as prioridades dos beneficiados não são totalmente consideradas.
Esse tipo de relação geraria dependência crônica, “quando não manipulação
intencional de um sobre o outro”.
Nessa seção foram apresentados os marcos históricos que mais influenciaram
o surgimento do conceito de Responsabilidade Social Corporativa, as contribuições
dos principais autores e instituições sobre o tema e uma caracterização do cenário
brasileiro quanto às motivações das organizações para alterarem suas atuações. A
seção seguinte aborda o surgimento e evolução do Balanço Social, considerado
nesse trabalho como principal fonte de informações sobre a gestão sócio-ambiental
das organizações para seus diversos públicos.

16

A autora descreve ainda três métodos de identificação de stakeholders, quais sejam: Preston &
Prost; Freeman & Gilbert; Mitchel, Agle & Wood (LETTIERI, 2004).
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2.2

O BALANÇO SOCIAL
Durante séculos, a contabilidade teve como principal objetivo informar o

proprietário sobre a evolução de seu patrimônio. No entanto, com o surgimento das
primeiras sociedades comerciais a partir do século XIV, com o objetivo de financiar
as expedições marítimas das descobertas do Novo Mundo, o número de usuários da
contabilidade amplia-se.
Não mais um único proprietário tinha interesse sobre a lucratividade do
negócio, mas a partir de então sócios, investidores, financiadores e até o Estado
passaram a utilizar esta ferramenta de informação. Ao implantar impostos que
incidiam sobre os resultados das expedições, o Estado passou a impor o uso de
registros para controle das operações realizadas, dando origem a uma contabilidade
mais efetiva e ampla em relação às informações e aos usuários (TINOCO, 2001).
Já no final do século XIX, a implantação de grandes empreendimentos como
ferrovias,

teares,

siderúrgicas

etc

requeria

investimentos

vultuosos

e

conseqüentemente a captação de novos investidores, o que resultou numa maior
abertura das organizações quanto à divulgação de informações econômicas e
financeiras que subsidiassem o processo de decisão dos possíveis investidores
(TINOCO, 2001).
Exigências passaram a ser feitas não só por investidores, mas também por
trabalhadores e consumidores a partir da década de 60 do século XX, sobretudo na
Europa e nos Estados Unidos, onde o foco deixa de estar somente no desempenho
econômico e financeiro, passando a englobar ainda o desempenho social das
organizações, especialmente nas questões relacionadas ao emprego e às condições
de trabalho (IBASE, 2004).
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Nesse contexto, surge na França em 1977 o Balanço Social através da Lei nº
77.769, que regulamentou sua publicação e evidencia basicamente questões
relacionadas aos recursos humanos das empresas (TINOCO, 2001).
No Brasil, os primeiros incentivos para a publicação de Balanços Sociais
ocorreram em 1977, quando a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas
(ADCE) organizou o 2º Encontro Nacional dos Dirigentes de Empresas, que teve
como tema central o Balanço Social da Empresa (TINOCO, 2001).
No entanto, somente na década de 90 o movimento começa a mostrar os
primeiros resultados com as publicações pioneiras da Telebrás e de algumas de
suas controladas em 1991, da CMTC – Cia. Municipal de Transportes Coletivos de
São Paulo em 1992 e do Banespa em 1993; além do surgimento de inúmeras
organizações não governamentais17 que vêm divulgando o tema (IBASE, 2004;
RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2005).
Ainda em 1991, um anteprojeto foi enviado ao Congresso pelo senador Valmor
Campelo propondo a publicação do Balanço Social pelas empresas, no entanto
mesmo tendo sido votado favoravelmente no Senado não foi aprovado na Câmara
dos Deputados (IBASE, 2004).
Contudo, a proposta só passou realmente a ter visibilidade nacional a partir de
junho de 1997, quando o sociólogo Herbert de Souza lança, por intermédio do Ibase,
uma campanha pela divulgação voluntária do Balanço Social das empresas. Quase
na mesma época, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) propôs, sob a forma de
uma minuta de instrução, a apresentação obrigatória do Balanço Social (IBASE,
2004).
17

O cenário político brasileiro das décadas de 70 e 80 pode ser considerado um fator que contribuiu
para a maior lentidão do movimento no país. Contudo, com o fim do regime militar e da repressão
política, o Brasil foi cenário de uma explosão de organizações civis e o exercício da cidadania, até
então reprimido, ganha novo impulso através da sociedade civil organizada (RESPONSABILIDADE
SOCIAL, 2005).
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Ainda no mesmo ano, o tema foi tratado no Projeto de Lei nº 3.116 de autoria
das deputadas federais Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra
Starling, estabelecendo a obrigatoriedade da publicação do Balanço Social para as
empresas privadas com mais de cem funcionários e para todas as empresas
públicas, concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Atualmente, o
projeto tramita na Câmara dos Deputados, após arquivamento temporário em função
do final das legislaturas passadas, tendo sido reapresentado pelo ex-deputado Paulo
Rocha (TINOCO, 2001; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005).
Diante da deficiência do Estado brasileiro em suprir as severas demandas
sociais, empresas atuam de forma cada vez mais proativa e incorporam um discurso
social mais justo18 (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2005). Dessa forma, o Balanço
Social passou a ser visto como ferramenta de prestação de contas e ampliação da
transparência da atuação das corporações, onde devem ser divulgados tanto pontos
positivos quanto negativos que legitimem o discurso sobre responsabilidade social
corporativa.
A falta de veracidade das informações contidas nos Balanços Sociais pode
torná-los ferramentas de mero suporte mercadológico, resultando em julgamentos
equivocados dos agentes sociais que o utilizam. Sobre a necessidade de verificação
das informações publicadas pode-se destacar a opinião de Silva (2002, p. 64):
Quanto à defesa do Balanço Social como matéria contábil, esta se dá na
medida que se define a contabilidade como um sistema estruturado e
formal, passível de fiscalização pelos órgãos competentes e auditoria
independente, que implica em responsabilidade legal para quem o assina,
conferindo-lhe uma importância maior e limitando seu uso como peça
marketing.

Mesmo em países onde não há obrigatoriedade legal, principalmente na
Europa, a publicação do Balanço Social já é uma prática difundida entre as grandes
18

Para exemplificar a evolução do movimento no Brasil, deve-se destacar que em 1998 apenas 35
empresas publicaram seus balanços sociais de acordo com as diretrizes do IBASE. Já em 2003, o
respectivo número subiu para 198 (IBASE, 2005).

18

corporações, sobretudo devido à globalização dos mercados que impõe a adoção de
estratégias competitivas e diferenciais para a sobrevivência das organizações
(SCOTT, 2003).
Esse cenário de alta competitividade dá destaque ao papel dos consumidores,
que deixaram de observar apenas questões relativas a preço e qualidade dos
produtos e passaram a considerar também o comportamento das empresas em
relação aos empregados, governo, comunidades locais, meio ambiente e sociedade
nas suas decisões de compra.
Assim, de maneira geral o Balanço Social teve seu público alvo e escopo de
informações ampliados, não se tratando apenas de um balanço contábil, mas de um
relatório que contenha informações quanto aos princípios seguidos pela empresa,
plano estratégico, metas atingidas e planejadas, principais ações, fatos positivos e
negativos19. A esse respeito, pode-se destacar a opinião de Tinoco (2001, p. 34, 43):
O balanço social dirige-se a muitos usuários, porém dentro destes alguns se
destacam, como:
• grupos cujos membros de uma forma pessoal e direta trabalham para a
empresa – os trabalhadores;
• grupos que se relacionam com a empresa – os clientes, pois de sua
confiança vive a empresa;
• acionistas que aportam recursos à empresa;
• sindicatos dos trabalhadores;
• instituições financeiras, fornecedores e credores;
• autoridades fiscais, monetárias e trabalhistas, o Estado;
• comunidade local;
• pesquisadores, professores, todos os formadores de opinião.

Tinoco (2001, p. 64) defende ainda que além dos relatórios contábeis
tradicionais, como balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, demonstração de origem, aplicação de recursos etc dever-se-ia incluir
também o Valor Adicionado ou Agregado ao escopo do Balanço Social, pois, de
acordo com o autor, tal informação ampliaria a capacidade de análise do
19

Esses relatórios têm recebido diversas denominações como: Relatório Social e Ambiental, Relatório
de Sustentabilidade, ou mesmo Balanço Social.
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desempenho econômico e social das organizações. O Valor Adicionado ou Valor
Agregado representa o valor econômico que é agregado aos bens e serviços
adquiridos de terceiros, ou seja, é o valor total da produção de bens e serviços de
um determinado período, menos o custo dos recursos adquiridos de terceiros
necessários à produção.
O desempenho social da organização pode ser avaliado através da forma em
que o Valor Adicionado é distribuído entre os diferentes grupos sociais que
interagem com suas atividades. Tinoco (2001, p. 66) cita os seguintes segmentos
beneficiários:
▪

funcionários, que recebem salários e benefícios sociais;

▪

acionistas, que recebem os dividendos [remuneração repartível] e se
beneficiam também através das reservas [remuneração não repartível], que
aumentam o Patrimônio Líquido da organização;

▪

o Estado, que recolhe o imposto de renda e outros impostos diretos, indiretos
e taxas;

▪

os financiadores, através da remuneração por juros do financiamento
concedido.
A tais beneficiários pode-se incluir ainda a sociedade, que é contemplada por

projetos culturais, ambientais, de saúde etc patrocinados por organizações que
compreendem que seus limites de atuação extrapolam as relações mercadológicas.
Tinoco (2001) ressalta ainda a importância da divulgação do Valor Agregado
das entidades, juntamente com as Demonstrações Contábeis tradicionais20, para o
aumento de precisão da contabilidade nacional, pois a soma dos valores agregados
em todas as etapas dos processos de produção do país, em um dado período de
20

Dessa forma, essas informações também estariam sujeitas a auditoria e a qualquer outro
procedimento de controle externo, reduzindo a possibilidade de ocorrência de falhas que prejudiquem
os agentes sociais que se relacionam com as entidades.
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tempo e excluídas as duplas contagens, nada mais é do que seu Produto Interno
Bruto. A maior confiabilidade nas contas nacionais seria alcançada ao se substituir a
atual metodologia de elaboração, que faz uso de dados estatísticos muitas vezes
estimados e que podem conter vieses.21
2.2.1 Balanço Ambiental
Na década de 90, a preservação ambiental passou a ser alvo de destaque
para a sociedade em geral, tendo sido alterada a forma de abordar o tema, sendo
antes predominante a visão de estrita proteção e com a difusão do paradigma do
desenvolvimento sustentável passou a ser de uso racional dos recursos naturais.
Sobre essa nova ordem, Tinoco (2001, p. 100) afirma que:
A Contabilidade, principal sistema de informação de uma organização, não
pode, nos dias atuais, desconhecer essa realidade. Esse assunto, porém,
por ser novo e complexo, implica uma série de dificuldades para os
contadores, especialmente no que tange as apropriações com os gastos
realizados ou a realizar para estabelecer o equilíbrio ambiental.

Outro obstáculo que a contabilidade ambiental enfrenta é a mensuração das
externalidades negativas provenientes da poluição gerada pelos empreendimentos.
Não há consenso entre os profissionais em como traduzir em custos os danos
temporários e permanentes causados à natureza.
Contudo, o autor se mostra otimista em relação à questão, pois acredita que a
substituição do atual padrão econômico baseado na maximização dos lucros
impulsionará o desenvolvimento de técnicas para a incorporação das questões
ambientais nos registros contábeis tradicionais.

21

Rahman (apud TINOCO, 2001, p. 66) ressalta também a importância da Demonstração do Valor
Adicionado na relação entre as empresas multinacionais e os países hospedeiros do capital
estrangeiro, por esta ferramenta representar uma oportunidade de apresentarem suas contribuições
aos respectivos locais.
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2.3

ORGANIZAÇÕES FORMADORAS DE OPINIÃO
Nessa seção é feita uma apresentação sucinta das principais organizações,

nacionais

e

internacionais,

que

têm

contribuído

para

a

disseminação

e

aprimoramento das práticas de Responsabilidade Social Corporativa no Brasil22.
2.3.1 Instituto Ethos
Segundo sua autodefinição, é uma organização não-governamental criada
com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas brasileiras a gerir seus
negócios de forma socialmente responsável23, tornando-as parceiras na construção
de uma sociedade sustentável e justa. Em 2004, contava com cerca de 800
empresas

associadas,

de

portes

e

setores

diversos,

que

representavam

aproximadamente 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (ETHOS, 2004).
A organização defende a participação de todos os atores num processo de
desenvolvimento que tenha como metas a preservação do meio ambiente e do
patrimônio cultural, a promoção dos direitos humanos e a construção de uma
sociedade economicamente próspera e socialmente justa. No entanto, acredita que
a participação do setor empresarial nesse processo é crucial, devido a sua
capacidade criadora, seus recursos e sua liderança.
Uma parte do Instituto é dedicada a estudos e pesquisas sobre
Responsabilidade Social, o UniEthos. Através desse canal são disponibilizadas

22

A apresentação dessas organizações não pode ser entendida como restritiva. Há, sem dúvida,
outras organizações formadoras de opinião, no entanto, essas foram escolhidas pela alta
representatividade apresentada na bibliografia analisada.
23
A Responsabilidade Social é vista pelo Instituto Ethos como uma estratégia de negócio que
contribui para a sustentabilidade da sociedade e das empresas.

22

diversas ferramentas de gestão24 como a Matriz de Evidências e o Guia de
Elaboração de Balanço Social. Através do Guia, o Instituto Ethos propõe a
padronização de relatórios para a apresentação de indicadores de Responsabilidade
Social, o que permitiria a comparação e o diálogo entre empresas do mesmo setor.
Nesse sentido, o Guia elaborado pelo Instituto Ethos agregou seus indicadores ao
Modelo Ibase de Balanço Social e ao Guia GRI (Ver seções seguintes). O Balanço
Social pode ainda ser utilizado como instrumento de diagnóstico e gestão, pois
possibilita o acompanhamento da evolução dos indicadores de uma mesma empresa
ao longo do tempo.
O portal do Instituto Ethos na internet disponibiliza uma ampla variedade de
informações sobre Responsabilidade Social Corporativa; através de publicações
como informativos, artigos, manuais e guias; para públicos diversos, embora, as
empresas sejam o público-alvo25.
2.3.2 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), criado em
1981, é uma instituição de utilidade pública federal, sem fins lucrativos,
comprometida com a defesa dos direitos humanos, a justiça, o bem-estar social e,
acima de tudo, com a participação de todos brasileiros na construção da democracia
(IBASE, 2004). O Ibase foi pioneiro no Brasil, em 1997, ao iniciar a discussão sobre
a divulgação de relatórios corporativos com enfoque social em um modelo único e
simples (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2005).

24

São instrumentos desenvolvidos para atender às necessidades da empresa nas diversas etapas de
gestão: diagnóstico; planejamento e implementação; benchmarking e avaliação; transparência e
aprendizagem.
25
Para mais detalhes consultar Ethos (2004).
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Dessa forma, o Instituto passou a propor um modelo contábil de Balanço
Social, que é um demonstrativo anual publicado pela empresa reunindo um conjunto
de informações sobre projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados,
investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. Esse modelo é hoje
hegemônico no Brasil e suas principais características são a simplicidade e o caráter
voluntário (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2005). No ANEXO A é apresentado o
Modelo Ibase de Balanço Social 2004.
2.3.3 Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), fundado em 1997, é uma coalisão de grupos empresariais do Brasil que
reunidos apresentam um faturamento anual correspondente a 40% do PIB nacional.
O Conselho tem como missão criar condições no meio empresarial e nos demais
segmentos da sociedade para que haja uma relação harmoniosa entre as três
dimensões da sustentabilidade: a econômica, a social e a ambiental. O CEBDS atua
também como representante no Brasil do World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) e integra uma rede global de mais de 50 conselhos
nacionais que têm como objetivo disseminar uma nova maneira de fazer negócios ao
redor do mundo (CEBDS, 2005).
Desde a sua criação, o CEBDS tem lançado, a cada dois anos, o seu Relatório
de Sustentabilidade Empresarial. Trata-se de um documento no qual as empresas
associadas expõem suas ações nas áreas de ecoeficiência e responsabilidade
social e demonstram a visão estratégica de seus negócios quanto ao
desenvolvimento sustentável. No Relatório de Sustentabilidade Empresarial 2004 foi
apresentada uma pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia Empresarial (CTE)
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da Fundação Dom Cabral para aprofundar o conhecimento sobre gestão de
empresas no ambiente competitivo. Um dos objetivos do trabalho foi o de formular
um amplo modelo de planejamento corporativo para auxiliar as empresas a rumarem
em direção a uma gestão competitiva e sustentável no século XXI.
De uma forma geral, a análise da pesquisa mostrou que as principais
motivações para o gerenciamento da sustentabilidade são a perenização e a
competitividade dos empreendimentos e que as empresas não estão apenas
interessadas em atuar nos temas inerentes à sustentabilidade, mas buscam também
divulgar seus feitos e gerar valor para sua marca.
A Petrobras está entre as trinta e duas organizações que tiveram suas ações e
estratégias divulgadas no Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2004. As
informações da empresa divulgadas nesse relatório do CEBDS seguem o mesmo
padrão e apresentam conteúdo semelhante às divulgadas no Balanço Social 2003.
Contudo, destaque especial foi dado às informações sobre o sistema de
gerenciamento de resíduos e áreas contaminadas e sobre o inventário de emissões,
ainda não totalmente implementado. O foco nessas informações tem relação com o
interesse da empresa em participar do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI),
que foi lançado em 1999 e acompanha a performance das empresas líderes em
termos de sustentabilidade.
As empresas selecionadas fazem parte do conjunto das 2.500 maiores
companhias globais de acordo com o Dow Jones Global Index. O DJSI é construído
a partir de um questionário, de documentos, relatórios de sustentabilidade, de saúde
e segurança e financeiros, entre outros, brochuras, websites e de informações
prestadas pela empresa a analistas, à imprensa e às partes interessadas. As
companhias são avaliadas sob os aspectos econômico, ambiental e social e têm de
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satisfazer a 33 critérios diferentes, que se dividem em critérios gerais, aplicáveis a
todas as indústrias, e critérios específicos, aplicáveis a certos setores (FGV, 2005).
A Dow Jones & Co define sustentabilidade corporativa como uma abordagem
de negócios para criar valor aos acionistas no longo prazo ao abraçar oportunidades
e administrar riscos derivados de elementos econômicos, ambientais e sociais (DJSI,
2004). Devido a essa visão voltada para a criação de valor, o DJSI tornou-se uma
referência importante para instituições administradoras de recursos estrangeiros.
Tais instituições baseiam-se na performance do índice para tomar decisões de
investimentos e oferecem produtos diversificados aos seus clientes tendo como base
as

ações

das

empresas

componentes

do

DJSI,

comprometidas

com

o

desenvolvimento social, ambiental e cultural.
De acordo com Vinha (2005), uma empresa listada no DJSI poderia obter os
seguintes benefícios:
▪

Facilitação no acesso a capital;

▪

Redução no prêmio de risco dos seguros;

▪

Vantagem

competitiva

(em

função

da

fidelização

de

consumidores,

fortalecimento da marca, melhoria no relacionamento com stakeholders);
▪

Aumento do valor da empresa (tanto do valor tangível pela valorização das
ações, quanto do intangível pela valorização da marca).

2.3.4 Global Reporting Initiative
O Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização multi-stakeholder26 que
tem como principal proposta desenvolver e disseminar diretrizes, que sejam

26

O GRI foi formado em 1997, tornando-se uma instituição independente em 2002. Atualmente, o
GRI é um colaborador oficial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) (GRI,
2005).
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globalmente

aplicáveis,

para

a

elaboração

voluntária

de

relatórios

de

sustentabilidade (GRI, 2004).
Segundo SCOTT (2003), o GRI assumiu a liderança mundial em estabelecer
um conjunto de guias para a execução de relatórios, também havendo a produção
de suplementos setoriais específicos, em função das diferenças inerentes a cada
setor (serviços financeiros, operadoras de turismo, automóveis e telecomunicações).
Lançado, em 2000 e revisado em 2002, o Guia GRI27 é considerado
atualmente um dos modelos mais completos de prestação de contas em ações
sócio-ambientais (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2005). A revisão da publicação
divulgada em 2002 foi traduzida pelo Instituto Ethos e com o título “Diretrizes para
Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative 2002”. Segundo o guia
há várias formas de utilizar as diretrizes, podendo a organização usá-las como uma
referência informal ou então incorporá-las de forma progressiva até atingir o nível
mais exigente, denominado “de acordo com”. Esse nível se baseia na transparência
para adequar as particularidades de cada relatório com os dois objetivos centrais da
estrutura da GRI: a comparabilidade de informações e a flexibilidade.
Quadro 2.1 – Petrobras versus GRI
A Petrobras tem ampliado ano a ano a adesão às diretrizes do GRI,
contudo mesmo no Relatório de 2004, que não é analisado nesse trabalho, não
alcançou a denominação “de acordo com”. Um dos avanços apresentados nesse
relatório é a expansão do inventário de emissões, que ainda não está completo,
o que limita a comparabilidade da gestão da empresa brasileira com outras
líderes do mercado internacional como a BP.

27

O Guia GRI contém 11 princípios, que devem ser seguidos na execução dos relatórios, e 97
indicadores de sustentabilidade (BP, 2004a).

27

Nesse capítulo foi feita uma síntese das contribuições dos principais autores
sobre o tema, apresentados o Balanço Social e as principais organizações,
nacionais

e

internacionais,

que

têm

colaborado

para

a

disseminação

e

aprimoramento das práticas de Responsabilidade Social Corporativa no Brasil. No
terceiro capítulo é apresentada a empresa brasileira do setor energético escolhida
para análise na primeira seção, a seguir é apresentada uma descrição dos
relatórios/balanços que serviram como fonte de dados e, finalmente, é feito um
exame desses dados e indicadores.
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3

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

3.1

A PETROBRAS
A década de 30 no Brasil foi marcada pela tendência à nacionalização dos

recursos do subsolo, tendência essa, que no ano de 1938, se confirmou pela edição
do Decreto-lei nº 366, que determinou que as jazidas de petróleo, embora ainda não
localizadas, passariam a pertencer à União e igualmente, pela edição do Decreto-lei
nº 395 que passou a considerar como de utilidade pública o abastecimento de
petróleo, impôs a nacionalização da indústria do refino e ainda criou o Conselho
Nacional do Petróleo (CNP) (BRASIL, 1938, 1938a; PETROBRAS, 2004b).
Em 1939, ocorreu a primeira descoberta de petróleo no país, em Lobato no
estado da Bahia, realizada pelos pioneiros Oscar Cordeiro e Manoel Inácio Bastos.
Apesar de ter sido considerada subcomercial, a descoberta incentivou novas
pesquisas do CNP na região do Recôncavo Baiano, onde ,em 1941, um dos poços
perfurados deu origem ao primeiro campo produtor brasileiro – Candeias (VALOIS,
2005).
Ao final dos anos 40, cresceu a polêmica sobre a melhor política a ser adotada
pelo Brasil em relação à exploração do petróleo, as opiniões se dividiam entre os
que defendiam o regime do monopólio estatal e os que pregavam a participação da
iniciativa privada.
Assim, após uma intensa campanha popular, o presidente Getúlio Vargas
sancionou em 3 de outubro de 1953 a Lei nº 2.004 que instituiu o monopólio da
União Federal sobre as atividades integrantes da indústria do petróleo e autorizou a
criação da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras como empresa estatal para execução
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das atividades do monopólio e de quaisquer atividades correlatas ou afins àquelas
monopolizadas28 (BRASIL, 1953; PETROBRAS, 2004b).
Na verdade, a definição mais completa da Petrobras é sociedade de economia
mista, que é uma espécie de empresa estatal onde há a participação do Poder
Público e de particulares na sua administração e no seu capital e tem como função a
realização de atividade econômica que o Estado reputa de relevante interesse
coletivo ou indispensável à segurança nacional. Esse tipo de empresa estatal é
sempre constituído sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a
voto pertençam na sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta
(MEIRELLES, 2002).
Apesar de integrarem a Administração Indireta do Estado, as sociedades de
economia mista admitem lucro e são regidas, de forma geral, pelas normas das
sociedades mercantis. O objetivo de tal descentralização administrativa é utilizar o
modelo empresarial privado para flexibilizar a atuação do Estado, seja para melhor
atendimento aos usuários, ou para maior rendimento na exploração da atividade
econômica.
Ao criar a Petrobras, o CNP manteve sua função fiscalizadora sobre o setor e
transferiu para a Empresa o acervo que se encontrava até então sob seu domínio. A
partir desse momento a Petróleo Brasileiro S.A. deu início às atividades de pesquisa
e lavra de jazidas de petróleo, transporte marítimo ou por meio de dutos do petróleo
bruto de origem nacional, assim como do gás natural e de derivados produzidos no
país e refino do petróleo nacional ou estrangeiro (PETROBRAS, 2004a).
Nesse período as atividades de importação e a exportação de petróleo e seus
derivados ainda não faziam parte do monopólio da União, tendo sido incluídas em
28

No entanto, a constituição da empresa teve início de fato em 12 de março de 1954, durante a 82ª
Sessão Extraordinária do extinto Conselho Nacional do Petróleo (CNP), sendo aprovada pelo
Governo Federal através do Decreto nº 35.308 em 2 de abril de 1954 (VALOIS, 2005).
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1963, contudo cabia ao CNP inspecionar todas as etapas do abastecimento
nacional, assim como a distribuição de combustíveis (VALOIS, 2005).
Foi em 1969 que ocorreu a primeira descoberta de um campo marítimo,
Guaricema, no litoral do estado de Sergipe. A segunda descoberta desse tipo
ocorreu na Bacia de Campos, no litoral do estado do Rio de Janeiro, com a
localização do campo Garoupa em 1974 (PETROBRAS, 2004b).
A década de 70 foi marcada pelos choques do petróleo, modo como ficou
conhecida a política de cotas e preços ditada pela Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), que elevaram acentuadamente os preços no
mercado internacional, em especial nos anos 1973 e 1979. Nesse período, o
balanço de pagamentos do Brasil foi duramente afetado, pois o consumo de
derivados de petróleo duplicou obrigando o país a aumentar as importações
(SIMÃO, 2001).
Em vista dos fatos mencionados, os investimentos da empresa nas atividades
de exploração e produção se tornaram prioritários e impulsionaram a estratégia
adotada a partir de meados da década de 80, que direcionou as atividades de
exploração para, primordialmente, as regiões de águas profundas da Bacia de
Campos (PETROBRAS, 2004b).
Tal estratégia foi muito bem-sucedida, visto que resultou em descobertas de
campos gigantes na Bacia de Campos, que é atualmente a maior província
produtora de petróleo do país, e no desenvolvimento pioneiro pela Petrobras da
tecnologia de exploração e produção de petróleo em águas profundas. Esses
resultados contribuíram para que a Petrobras viesse a ocupar no final da década de
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90 a posição de maior empresa brasileira e de 15a empresa de petróleo do mundo,
de acordo com os critérios da publicação Petroleum Intelligence Weekly - PIW29.
Em 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei nº 9.478
que trouxe alterações relevantes para a política energética nacional, sobretudo para
as atividades do monopólio do petróleo, e instituiu o Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) (BRASIL, 1997).
A mudança trazida pela Lei nº 9.478 de maior destaque foi a permissão da
presença de outras empresas para competir com a Petrobras em todos os ramos da
atividade petrolífera. Tal medida é comumente tratada como quebra do monopólio
do petróleo, todavia cabe esclarecer que o monopólio da União não foi extinto, mas
sim a presença onipotente da Petrobras para exercê-lo (VALOIS, 2005).
Nesse novo cenário, destacam-se dentre os objetivos da nova Política
Energética Nacional a promoção da livre concorrência, a atração de investimentos
para a produção de energia e a ampliação da competitividade do País no mercado
internacional. Ao permitir a entrada de novos agentes no mercado de petróleo, o
Governo também criou a Agência Nacional do Petróleo – ANP com a finalidade de
promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas
integrantes da indústria do petróleo.30
Os resultados da Empresa não sofreram declínio com a entrada de
concorrentes no mercado, tendo a Petrobras apresentado em 2003 o maior lucro
líquido da sua história, recorde entre as empresas brasileiras, e crescimento na
produção média diária de petróleo, contribuindo com 91% do abastecimento interno

29

Essa posição foi mantida até 2003 (Petroleum Intelligence Weekly, 2004).
A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, alterou o nome da agência para Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, acrescentando os biocombustíveis ao escopo de
suas atividades.
30
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de derivados do país, cuja dependência externa de petróleo e seus derivados em
2003 era de apenas 3,3% (PETROBRAS, 2004b; ANP, 2004).
A Empresa vem expandindo ano a ano sua atuação no Brasil e no exterior31
através do Sistema Petrobras composto por onze subsidiárias que atuam de forma
integrada e especializada nos seguintes segmentos: exploração e produção; refino,
transporte e comercialização, armazenamento de petróleo e gás; distribuição de
derivados; petroquímico, gás e energia (PETROBRAS, 2004a).
Abaixo é apresentado um quadro de comparação de parte do patrimônio da
Empresa desde a sua criação.
Quadro 3.1 – Patrimônio da Petrobras
BENS RECEBIDOS DO CNP EM 1953
Capacidade de produção de 2.700 bpd
Refinaria de Mataripe – BA com capacidade de
processamento de 5.000 bpd e Refinaria de
Cubatão – SP em fase de montagem.
20 petroleiros
Reservas recuperáveis de 15 milhões de barris
Fábrica de fertilizantes em construção em
Cubatão – SP.
Bens da Comissão de Industrialização do Xisto
Betuminoso

-

PATRIMÔNIO EM 2003
Capacidade de produção de 1,54 milhão bpd
16 refinarias com rendimento de 1,71 milhão bpd
Frota com 97 navios, sendo 54 próprios
Reservas recuperáveis de 11,6 bilhões barris de
óleo e gás equivalente (boe)
5 fábricas de fertilizantes

98 plataformas de produção, 35 sondas de
perfuração, 15.834 poços produtores e 27.120 km
de dutos

Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2004a, 2004b).
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Países de atuação: Angola, Argentina, Bolívia, Equador, Estados Unidos, Nigéria, Peru e
Venezuela.
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3.2

APRESENTAÇÃO DOS DADOS
Como já dito anteriormente, o balanço social é a principal ferramenta de

prestação de contas e transparência das atividades das corporações. Portanto, o
presente trabalho fez uso dos relatórios de responsabilidade social e dos balanços
sociais publicados pela Petrobras como principal fonte de dados para analisar a
evolução da gestão da Companhia.
Nessa seção serão apresentadas de forma resumida as informações de maior
relevância para análise do tema de Responsabilidade Social Corporativa contidas
nos relatórios e balanços publicados a partir de 1999 até o ano de 2003. Os
relatórios anuais da Petrobras passaram a ser divulgados em 1997, tendo como
público alvo os acionistas e não englobando balanços sociais, que só passaram a
ser publicados em 1999.
Na realidade, as publicações parecem ter sido destinadas unicamente aos
acionistas até o ano de 2001, uma vez que a seção inicial de cada uma delas era
designada “Carta/Mensagem aos Acionistas”. O Relatório de 2002 apresenta
característica intermediária, pois é aberto por uma mensagem sem destinação
específica do presidente, em 2003, José Eduardo Dutra, seguida pela “Carta aos
Acionistas”, assinada pelo presidente em 2002 Francisco Gros.
Em 1999 e em 2000 as informações foram divulgadas em Balanços Sociais,
sendo a denominação alterada em 2001, e mantida em 2002, para Relatório de
Responsabilidade Social. Novamente em 2003 a publicação foi chamada de Balanço
Social. Acredita-se que o conceito de balanço seria de fato mais apropriado ao
traduzir a idéia de que ocorrências e posturas tanto positivas quanto negativas
devem ser relatadas, demonstrando um comportamento transparente da corporação.
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Ao analisar as publicações uma a uma percebe-se claramente uma evolução
no escopo das informações e dos assuntos tratados, assim como da importância
dada ao tema pela Empresa, que passou a partir de 2001 a garantir a conformidade
das informações e conteúdo divulgados através da atuação de reconhecidas
consultorias independentes.32
Os relatórios contemplam, além das informações da holding, dados das
subsidiárias e da atuação internacional da Petrobras33. No entanto, será tomado
como foco de análise a atuação da Companhia apenas no Brasil e as ações
corporativas, que revelem o comportamento geral da Empresa, não sendo
observadas as ações de unidades específicas.

32

A evolução do tema Responsabilidade Social Corporativa na Companhia pode ser acompanhada
até mesmo pelas alterações ocorridas no projeto gráfico das publicações. No Balanço de 1999 as
fotos foram apresentadas em papel próprio e tinham função de destaque, tendo sido mantido padrão
semelhante até 2002. Já no Balanço Social 2003, o papel utilizado para impressão era reciclado e as
fotos eram escassas.
33
As informações relativas à Área Internacional passaram a ser divulgadas no Balanço Social 2003.
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3.2.1 Balanço Social 1999
Trata-se de uma publicação exígua, com apenas dezesseis páginas, que
dedica grande parte do seu conteúdo à divulgação dos programas sóciocomunitários, projetos culturais e ambientais apoiados pela Empresa, com a
descrição sucinta dos mais relevantes e apresentação de depoimentos de alguns
cidadãos beneficiários.
A parte final é dedicada a ações relacionadas com meio ambiente e segurança
industrial. Apesar de ter como período de análise o ano de 1999, é feita menção
sobre o acidente ocorrido em 18 de janeiro de 2000, que provocou o vazamento de
1,3 mil toneladas de óleo combustível na Baía de Guanabara, descrito como marco
inicial de um profundo processo de reestruturação dos processos de gestão
ambiental.
De acordo com a publicação, a Petrobras seria em 1999 a empresa do setor
de petróleo, em todo o mundo, com o maior número de certificações ambientais
pelas normas ISO 14.001, com toda a frota de petroleiros certificada pela mesma.
Temas como redução de efluentes e resíduos, ciclo de vida dos produtos e
treinamento e educação ambiental são mencionados, mas não há apresentação de
dados mais efetivos.
Devido à edição do Decreto 2.705 de 3 de agosto de 1998, que alterou os
critérios de cálculo e cobrança das participações governamentais, e ao aumento da
produção em 1999, as despesas com pagamento de royalties nesse ano teriam
triplicado (BRASIL, 1998). Em vista disso, foram apresentados no balanço os tributos
pagos pela Empresa em 1999/1998, que são reproduzidos no ANEXO B. A seguir,
na Tabela 3.1, é apresentado o Balanço Social propriamente dito, que recebeu a
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denominação Principais Indicadores. Os indicadores apresentados nessa tabela
serão analisados na seção 3.3.
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Tabela 3.1 - Principais Indicadores Petrobras 1999
1999
Valor (mil reais)
26.881.421
2.054.171
2.668.600

1998
Valor (mil reais)
15.829.260
1.520.396
3.269.395

Indicadores laboriais
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Educação
Creches / auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros benefícios
Total

Valor (R$)
78.698
1.057.989
601.350
195.646
29.777
4.002
88.570
2.221
2.058.253

Valor (R$)
86.439
1.109.601
633.217
204.094
31.226
4.632
72.542
2.429
2.071.638

Indicadores sociais
Tributos (excluídos encargos sociais)

10.834.214

10.638.826

Investimentos na cidadania (educação e
cultura, saúde e saneamento, habitação,
esporte e lazer, creches, alimentação)
Investimentos em meio ambiente

35.000.000
189.434

ND
179.173

35.891
889
3.981
8,01
16

38.225
1.237
4.168
7,93
45

Base de cálculo
Receita líquida
Lucro operacional
Folha de pagamento bruta

Indicadores do corpo funcional
N° de empregados ao final do período
N° de admissões durante o período
N° de mulheres que trabalham na Empresa
Cargos de chefia ocupados por mulheres (%)
N° de empregados portadores de deficiência
Fonte: Petrobras (2000)
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3.2.2 Balanço Social 2000
A publicação de 2000 apresenta características semelhantes à do ano anterior,
podendo-se resumir seu escopo basicamente à divulgação dos projetos ambientais,
sociais e culturais voltados para a sociedade e apoiados ou patrocinados pela
Petrobras e à divulgação de novas ações adotadas pela Empresa motivadas pelos
graves acidentes ocorridos no período.
O Balanço é aberto por uma mensagem do, então, presidente Philippe
Reichstul direcionada aos acionistas, que expõe a substituição do paradigma
dominante até o final do século XX sobre o papel das corporações. Segundo a
mensagem do presidente, a transparência e a legitimidade social passariam a ser os
impulsionadores do mercado no século que se inicia.
Dessa forma, defende que mecanismos de prestação de contas e abertura das
informações das empresas – accountability – devem ganhar importância crescente
num modelo globalizado de relações comerciais que desperta a cidadania dos
indivíduos, passando esses a exigir que as empresas gerem benefícios não só para
seus acionistas, mas também para a comunidade.
A seção seguinte é destinada ao tema segurança, meio ambiente e saúde e
aborda primordialmente os dois graves acidentes ocorridos em 2000 e as mudanças
adotadas na Empresa em função desses. O primeiro acidente ocorreu em 18 de
janeiro com o vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara, no
Rio de Janeiro, e o segundo aconteceu em julho na Refinaria de Araucária, no
Paraná, com vazamento de 4 milhões de litros de óleo para os rios Iguaçu e Birigui.
Segundo o Balanço, esses acidentes motivaram a reformulação de toda a
política de gestão de segurança e meio ambiente e a criação do Programa de
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Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional (Pegaso), que tem como
objetivos maximizar a segurança das atividades da Empresa, minimizar os efeitos
dos eventuais acidentes e contribuir para o desenvolvimento sustentável. As
principais metas do programa são descritas no Quadro 3.2 a seguir.
Quadro 3.2 – Principais Metas do Pegaso
2000

2001

- 100% das unidades
- 100% dos planos de operacionais com ISO
contingência revisados; 14.000 e BS-8.800;
- 100% dos dutos com
supervisão
automatizada34;
- 8 Centros de Defesa
Ambiental implantados; - 100% das unidades
com licenças ou
acordos específicos;

2002

2003

- 80% de redução de
resíduos;

- Aplicação de novas
tecnologias;

- Tratamento de
efluentes e controle de
emissões;

- Ações de melhoria
contínua;

Fonte: PETROBRAS (2001, p. 9).

Ainda na área de segurança, a Companhia teria implantado naquele ano em
todas suas unidades um programa para estimular os seus empregados adotarem
procedimentos cada vez mais seguros. De acordo com o Balanço, o programa
Vigilância Máxima tem resultado redução do número de horas não trabalhadas por
motivo de doença profissional.
Entre os projetos ambientais citados no Balanço que contam com a
participação da Petrobras estão:
▪

Projeto Tamar: o projeto conta com vinte bases em oito estados e 680
funcionários que atuam nas áreas de educação ambiental, estudos técnicocientíficos e atividades de preservação das tartarugas marinhas;

▪

Projeto Peixe-Boi/Ibama: o projeto tem o objetivo de estimular a conservação
do mamífero aquático mais ameaçado de extinção da fauna brasileira por
meio do envolvimento direto das comunidades litorâneas nas operações de

34

A supervisão e o controle automatizados de toda a malha principal de dutos da Petrobras só foi
atingida em 2003 (BALANÇO SOCIAL PETROBRAS 2004a, p. 57).
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resgate, pesquisa científica e divulgação das atividades de conservação da
espécie;
▪

Projeto Baleia Jubarte: o projeto visa estudar a espécie através da coleta de
dados comportamentais e de amostras para análise genética, estudos
bioacústicos e de um catálogo geral de identificação fotográfica com cerca de
1350 animais;

▪

Projeto Postos Ecológicos: a subsidiária BR Distribuidora é responsável por
este projeto, tendo realizado três mil testes de estanqueidade em estações de
serviço e substituição de mil tanques metálicos simples por modelos
jaquetados com investimento de R$ 7 milhões.
Além dos projetos descritos acima, foram citados os seguintes: Peixes nas

Plataformas, Programa de Capacitação de Pessoal para a Despoluição de Animais
Marinhos, Programa Remanescentes de Floresta Atlântica e Projeto de Preservação
do Lajedo da Soledade.
A atuação social da Empresa compreende áreas como educação, cultura,
saúde, geração de renda e empregos, esportes, ressocialização de jovens e
abastecimento de água inseridas num total de aproximadamente 280 projetos em
2000. A seguir, na Tabela 3.2, é reproduzido o Balanço Social Petrobras 2000 –
Modelo Ibase (Ver 2.3.2.)

41

Tabela 3.2 - Balanço Social Petrobras 2000
1
1.1
1.2
1.3

2000 - Valor (Mil Reais)
49.782.445
13.991.884
1.501.414

BASE DE CÁLCULO
Receita Líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2
INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
2.1 Alimentação
2.2 Encargos sociais compulsórios
2.3 Previdência privada
2.4 Saúde
2.5 Segurança e Medicina do Trabalho
2.6 Educação
2.7 Cultura
2.8 Capacitação e Desenvolvimento Profissional
2.9 Creche/Auxílio Creche
2.10 Participação nos resultados
2.11 Outros
Total

Valor (R$ Mil) % sobre FPB
96.417
6,42
1.219.738
81,24
1.355.385
90,27
247.404
16,48
621
0,04
40.334
2,69
158
0,01
2.234
0,15
3.497
0,23
209.598
13,96
2.452
0,16
3.177.838
211,66

% sobre RL
0,19
2,45
2,72
0,50
0,00
0,08
0,00
0,00
0,01
0,42
0
6,38

3
INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Valor (R$ Mil)
3.1 Contribuição para a sociedade (educação, cultura, saúde
e saneamento, habitação, esporte, lazer e diversão, creches,
alimentação e outros)
69.105
69.105
Total das Contribuições para a Sociedade
3.2 Tributos (excluídos Encargos Sociais)
18.947.404
3.3 Tributos Provisionados (excluídos Encargos Sociais)*
21.116.041
19.016.509
Total

% sobre RO

% sobre RL

0,49
0,49
135,42
150,92
135,91

0,14
0,14
38,06
42,42
38,20

4
INDICADORES AMBIENTAIS
4.1 Relacionados com a operação da Empresa e com
programas e/ou projetos externos
Total dos Investimentos em Meio Ambiente

Valor (R$ Mil)

% sobre RO

% sobre RL

573.000

4,10

1,15

573.000

4,10

1,15
Total
38.908
1.775
9.854
4.724
4,44
588

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
Nº de empregados ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na Empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de empregados portadores de deficiência

6

INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
22,74
153

Relação entre a maior e a menor remuneração na Empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Empresa
foram definidos pela:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos pela:

( ) direção
( x ) direção e gerência
( ) todos os empregados

A participação nos lucros ou resultados contempla:

( ) direção
( ) direção e gerência
( x ) todos os empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela Empresa:

( ) não são considerados
( x ) são exigidos

Quanto à participação dos empregados em programas de
trabalho voluntário, a Empresa:

( ) não se envolve
( ) organiza

* Tributos gerados pela Petrobras
** Este valor exclui as multas ambientais

Fonte: Petrobras (2001)

( ) direção
( x ) direção e gerência
( ) todos os empregados

( ) são sugeridos
( x ) apóia e incentiva
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Relatório de Responsabilidade Social 2001
O Relatório de Responsabilidade Social Petrobras 2001 teve seu escopo
ampliado, se comparado com os dos dois anos anteriores, passando a tratar de
temas como princípios que orientam as atividades da Companhia, transparência nas
relações, ecoeficiência e recursos humanos, além da divulgação dos projetos
patrocinados pela Petrobras.
O Balanço Social propriamente dito também passou por uma reformulação e
incorporou de forma parcial os indicadores do Global Reporting Initiative (GRI)35,
incluindo dados sobre os Desempenhos Social, Ambiental e Econômico da Empresa.
Outro indício de evolução da postura da Empresa foi a contratação de uma auditoria
independente, Bureau Veritas, para verificação de conformidade dos dados
divulgados e conteúdo do Relatório36.
A meta lançada em 2000 pelo Pegaso, quanto a certificações, foi cumprida
em 2001 com a certificação de todas as 35 unidades operacionais pelas normas ISO
14.001 e ISM Code e BS 8.800 ou OHSAS 18.001. Não obstante as certificações e
todos os investimentos e ações realizadas através do Pegaso após os acidentes
ocorridos em 2000, outro grave acidente ocorreu em 2001 com o naufrágio da
plataforma semi-submersível P-36 causando a morte de 11 empregados.
Outra meta da área de segurança e meio ambiente para o ano, a
automatização de toda a malha principal de dutos, não foi completamente
alcançada, tendo sido atingida 65% da supervisão automatizada dos dutos
prioritários da Petrobras37.

35

Para maiores informações sobre o GRI ver seção 2.3.4;
A Petrobras contou ainda com a colaboração do Instituto Ethos para a execução do Relatório.
37
O Relatório não menciona que a meta era automatizar toda a malha de dutos prioritários em 2001.
Essa informação consta no Balanço de 2000 (ver Quadro 4.2).
36
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Ainda tratando sobre os acidentes ocorridos, a Empresa incluiu no Relatório a
listagem de autuações aplicadas à Petrobras em função de sete acidentes com
vazamentos38. Essa medida fornece indícios que de fato a transparência nas
relações com a sociedade passou a ser requisito fundamental para as atividades da
Companhia.
De acordo com o Relatório, novas medidas continuam a ser adotadas com o
objetivo de aprimorar a segurança e a qualidade das operações da Empresa como o
lançamento do Programa de Excelência Operacional, voltado para a segurança das
atividades marítimas, e a realização do 1º Encontro Petrobras com empresas
contratadas, com a participação de 150 prestadoras de serviço para discussão do
tema.
Na área de conservação de energia a Petrobras declara que sempre teve
uma cultura voltada para o uso racional, tendo economizado nos últimos dez anos
um total acumulado de 640 milhões de metros cúbicos de gás natural, 680 mil
metros cúbicos de óleo combustível e 270 mil MWh no consumo efetivo de energia
elétrica39. Essa economia foi obtida através de um programa estruturado em
comissões internas que busca a eficiência energética dos processos.
As fontes renováveis de energia também têm sido alvo de estudos e projetos
da Companhia, sendo a utilização de painéis solares para aquecimento de água e
geração de eletricidade em plataformas de petróleo, refinarias e postos de
abastecimento, a instalação de sítios eólicos para geração de energia elétrica e
aproveitamento de biomassa as principais iniciativas.
Em 2001 as relações da Petrobras com seu público interno, funcionários,
receberam destaque no Relatório, que dedicou uma seção inteira a temas
38

A listagem com os fatos geradores das autuações está descrita no ANEXO C.
Os dados sobre a redução no consumo energético foram divulgados sem maiores detalhes sobre
os respectivos métodos de racionalização.

39
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relacionados. A estrutura corporativa de treinamento teria sido revista e aperfeiçoada
com a criação da Universidade Corporativa, permitindo a criação de um campus
virtual com o oferecimento de programas de capacitação à distância.
A política de remuneração dos funcionários também foi modificada, tendo sido
intensificado o programa de concessão de bônus relativo ao desempenho individual,
além de mantida a distribuição de uma cota da participação dos lucros e resultados.
Dessa forma, a participação de parcelas variáveis na remuneração dos empregados
passou de 7% a 12% em 2000 para valores entre 19% e 32% em 2001.
Outros benefícios oferecidos aos funcionários também foram relacionados
nessa seção como plano de previdência complementar, ações visando bem-estar e
qualidade de vida e assistência às famílias de vítimas de acidentes.
A atuação social da Companhia também passou por alterações, onde
segundo os novos critérios de aprovação das propostas de projetos de patrocínio, a
Empresa pretende passar a desempenhar papel de co-protagonista das ações,
transformando-se “em agente de desenvolvimento humano sustentável”. A
reestruturação da política de patrocínios resultou ainda numa ampliação das áreas
contempladas com a inclusão de programas voltados para cinema, artes visuais e
cênicas, literatura, música, patrimônio histórico e esportes.
Parte da ação social da Petrobras em 2001 foi dedicada especialmente às
áreas atingidas pelos dois graves acidentes ocorridos no ano anterior na Baía de
Guanabara, Rio de Janeiro, e em Araucária, Paraná. As ações têm como objetivo
“reparar, preservar, reformar, socializar experiências, fazer pensar e ensinar nas
áreas atingidas, mesmo naquelas afetadas remotamente”.
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A seção final do Relatório é dedicada a descrever uma amostra de projetos
patrocinados pela Companhia, selecionados entre cerca de 200 com investimentos
da ordem de R$ 130 milhões.
Nas áreas ambiental e social foram destacados os seguintes apoios:
construção de chafarizes, projeto de reciclagem de materiais em conjunto com a
Fundação Onda Azul, combate a doenças endêmicas em Coari/AM, Projeto Tamar,
Projeto Peixe-Boi, Projeto de Preservação do Lajedo e Projetos União Esportiva Vila
Olímpica da Maré e Educação para Crianças e Adolescentes da Maré.
Entre os patrocínios culturais foram descritos: Projeto Petrobras de Música,
de Artes Cênicas, Artes Visuais, de Cinema, Concerto MPBR, Teatro Rival BR,
Grupo Teatral Intrépida Trupe, Armazém Companhia de Teatro, Grupo Teatral Tapa
e Programa Artesanato Solidário.
Na Tabela 3.3 a seguir é reproduzido o Balanço Social Petrobras 2001, dados
complementares são apresentados no ANEXO D.
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Tabela 3.3 - Balanço Social Petrobras 2001
2001
Valor (R$ Mil)
57.511.593
12.654.526
2.236.171

BASE DE CÁLCULO
Receita LÍQUIDA (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

Valor (R$ Mil)
115.298
1.471.219
677.789
298.189
2.472
2.669
449
62.965
3.851
416.454
16.475
3.067.830

% sobre FPB
5,16
65,79
30,31
13,34
0,11
0,12
0,02
2,82
0,17
18,62
0,74
137,19

2001
% sobre RL
0,20
2,56
1,18
0,52
0
0
0
0,11
0,01
0,72
0,03
5,33

Valor (R$ Mil)
96.417
1.219.738
1.355.385
247.404
621
40.334
158
2.234
3.497
209.598
2.452
3.177.838

% sobre FPB
6,42
81,24
90,27
16,48
0,04
2,69
0,01
0,15
0,23
13,96
0,16
211,66

2000
% sobre RL
0,19
2,45
2,72
0,50
0,00
0,08
0,00
0,00
0,01
0,42
0
6,38

Valor (R$ Mil)

% sobre RO

2001
% sobre RL

Valor (R$ Mil)

% sobre RO

2000
% sobre RL

130.077

1,03

0,23

69.105

0,49

0,14

130.077
26.078.816

1,03
206,08

0,23
45,35

69.105
18.947.404

0,49
135,42

0,14
38,06

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e Medicina do Trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creche/auxílio creche
Participação nos resultados
Outros
Total
INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
Contribuição para a sociedade (educação,
cultura, saúde e saneamento, habitação,
esporte, lazer e diversão, creches, alimentação
e outros)
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Tributos provisionados (excluídos encargos
(1)
sociais)
Total

2000
Valor (R$ Mil)
49.782.445
13.991.884
1.501.414

28.640.649

226,33

49,8

21.116.041

150,92

42,42

26.208.893

207,11

45,57

19.016.509

135,91

38,2

Valor (R$ bilhão)

% sobre RO

2001
% sobre RL Valor (R$ bilhão)

% sobre RO

2000
% sobre RL

INDICADORES AMBIENTAIS
Relacionados com a operação da Empresa e
com programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente

1,1

8,7

1,91

0,57

4,1

1,15

1,1

8,7

1,91

0,57

4,1

1,15

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
Nº de empregados ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados terceirizados
Nº de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na Empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
(2)
Nº de negros que trabalham na Empresa
(2)
% de cargos de chefia ocupados por negros
Nº de empregados portadores de deficiência

2001
32.809
506
59.128
9.383
3.678
7,8
nd
nd
(3)
233

2000
38.908
1.775
49.217
9.854
4.724
4,44
nd
nd
588

2001

2000

32,3

22,7

INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO
EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL
Relação entre a maior e a menor remuneração
na Empresa
Número total de acidentes de trabalho

2,9

(4)

3,6

( x ) direção e gerência
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos ( ) direção
( ) todos os empregados
pela Empresa foram definidos pela:

( ) direção
( x ) direção e gerência
( ) todos os empregados

Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos pela:

( ) direção
( x ) direção e gerência
( ) todos os empregados

( ) direção
( ) todos os empregados

( x ) direção e gerência

A previdência privada contempla:

( ) direção
( ) direção e gerência
( x ) todos os empregados

( ) direção
( x ) todos os empregados

( ) direção e gerência

( ) direção
( ) direção e gerência
( x ) todos os empregados

( ) direção
( x ) todos os empregados

( ) direção e gerência

( ) não são considerados
( x ) são exigidos

( ) não são considerados
( x )são exigidos

( ) são sugeridos

A participação nos lucros ou resultados
contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela Empresa:
Quanto à participação dos empregados em
programas de trabalho voluntário, a Empresa:

( ) não se envolve
( ) organiza e incentiva

( ) são sugeridos

( x ) apóia

( ) não se envolve
( ) organiza e incentiva

( x ) apóia

(1) Tributos gerados pela Petrobras, (2) A Petrobras não considera diferença de raça; (3) Holding; (4) Taxa de freqüência de acidentados com afastamento (empregados e
contratados).

(4)
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Relatório de Responsabilidade Social 2002
O relatório de 2002, intitulado Energia Para o Desenvolvimento Humano
Sustentável – Trabalho e Geração de Riqueza, é introduzido com uma mensagem
do presidente em exercício em 2003, José Eduardo Dutra. Nessa mensagem, o
presidente destaca que por se tratar de uma sociedade de economia mista, ou seja,
de uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, a Petrobras tem como
responsabilidade específica contribuir para o desenvolvimento do País e, dessa
forma, suas atividades devem ser conduzidas visando não somente o desempenho
econômico e financeiro.
Devido a essa característica, que a diferencia das outras empresas do
mercado, a Empresa parece confrontar-se com uma dualidade de papéis: resultados
econômicos positivos, benefícios aos acionistas, retorno de investimentos num
mercado altamente competitivo versus contribuição para o desenvolvimento
nacional. Ainda nessa linha, o presidente reconhece que os impactos da atuação da
Empresa ultrapassam os limites de suas atividades e, como conseqüência, “a
Petrobras tem como missão tornar-se referência pela mais rigorosa observação dos
princípios que definem o conceito de responsabilidade social” (Relatório de
Responsabilidade Social 2002, p. 2).
Logo a seguir, a Carta aos Acionistas apresenta duas características que
merecem destaque. Primeiro por ser assinada pelo presidente do exercício a que se
refere o relatório, Francisco Gros, o que indica que as diretrizes que norteiam a
Empresa não são completamente alteradas de um mandato para outro, o que
freqüentemente é observado na administração pública. E segundo, por não ressaltar
somente os aspectos e resultados positivos das atividades da Empresa, mas
evidenciar os respectivos impactos negativos.
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Dentre os aspectos positivos citados nessa seção deve-se ressaltar que a
Petrobras foi a empresa brasileira que mais investiu em 2002 em projetos sociais,
culturais, esportivos e ambientais, ação compatível com a sua posição de maior
empresa brasileira. Além disso, obteve certificação pelas normas ISO 14001 e BS
8800, nesse mesmo ano, para todas as unidades operacionais da Companhia,
sendo a primeira empresa de petróleo do mundo a ter todas a suas Unidades de
Negócio certificadas por normas internacionalmente aceitas40. Quanto aos pontos
negativos, foram apresentados dados relacionados aos vazamentos de óleo
ocorridos e aos acidentes, inclusive com vítimas fatais.
Na descrição do perfil da Companhia maior ênfase é dada à parte privada da
sociedade, pois a Empresa é apresentada como uma sociedade anônima de capital
aberto, não explicitando que se trata de uma sociedade de economia mista, onde o
controle é exercido pelo Governo. A omissão dessa informação fundamental fornece
indícios de que a missão de contribuir para o desenvolvimento do país pode, em
situações específicas, ficar em segundo plano em relação aos interesses dos
acionistas.
Devido aos relevantes acidentes e vazamentos ocorridos nos anos anteriores
grande destaque foi atribuído em 2002 à segurança do trabalho e do meio ambiente,
através das ações implementadas pelo Programa de Excelência em Gestão
Ambiental e Segurança Operacional (Pegaso). Dentre os resultados alcançados
nesse exercício destacam-se:

40

▪

automação de 75% dos dutos prioritários;

▪

instalação de nove Centros de Defesa Ambiental no País;

Cabe ressaltar que, à época, a Petrobras possuía apenas 35 unidades operacionais, enquanto
outras companhias maiores de energia possuíam centenas de unidades operacionais, como é o caso
da BP que contava com 104 unidades (Vide Capítulo 4 – Quadro 4.1).
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▪

redução em cerca de 90% do estoque de resíduos, superando a meta
estabelecida em 10%;

▪

certificação integrada de todas as Unidades de Negócio pelas Normas ISO
14001 e BS 8800 ou OSHAS 18001.

Além disso, foi contabilizado um dos menores volumes de vazamento de óleo em
meio século de atividade da Empresa, 197 metros cúbicos, contra 3.018 metros
cúbicos em 2001 e 5.983 metros cúbicos em 2000. No entanto, relata-se somente a
ocorrência de “dois vazamentos relevantes”, ambos ocorridos no Terminal da Baía
de Ilha Grande em Angra dos Reis, num total de apenas 17 metros cúbicos. Não é
feita menção no relatório sobre as causas e os locais dos outros 180 metros cúbicos
de óleo vazados.
O acidente ocorrido com o navio-plataforma P-34 Prudente de Moraes, em 13
de outubro na Bacia de Campos, não resultou em vazamentos de produtos, nem em
acidentes pessoais dos 76 funcionários que estavam a bordo quando uma falha no
sistema elétrico provocou o adernamento da estrutura em 32 graus. O plano de
contingência foi acionado e após quatro dias, a plataforma de 240 metros de
comprimento foi estabilizada.
Seguindo a tendência de ampliar os canais de comunicação e de se ajustar à
maior transparência cobrada pelos diversos públicos das grandes corporações, foi
criada em maio de 2002 a Ouvidoria Geral da Petrobras que tem como objetivo ser
um espaço de diálogo, controle e participação social e dessa forma, estreitar as
relações da Empresa com os atores sociais internos e externos.
Com relação à contratação de serviços, e dando prosseguimento à ação
iniciada em 2001 voltada para a análise e gestão do processo de contratação de
empresas, foi criado o Fórum de Terceirização com o objetivo de delinear o formato
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das parcerias da Empresa e tentar estabelecer um padrão aplicável a todas as
unidades. De fato, essa é uma ação imprescindível para o sucesso das atividades da
Petrobras, desde que 70% do total da força de trabalho em 2002 era terceirizada.
Ainda no sentido de uniformização foi implantado um processo de gestão
visando a incorporação por toda a força de trabalho da cultura de Segurança
Operacional, Meio Ambiente e Saúde e a meta para 2004 é que todos os
empregados terceirizados estejam certificados pelas respectivas normas afins. Os
contratos foram revistos e determinados níveis de especialização passaram a ser
exigidos das empresas contratadas, de acordo com o relatório, com uma certa
flexibilização dos novos parâmetros para permitir a adaptação.
Essas medidas de padronização têm dois lados, a provável melhoria nos
níveis de qualidade e segurança das atividades, com a possível redução de
acidentes e vazamentos, mas de outra forma, a criação de uma barreira estrutural à
entrada de empresas não certificadas para prestação de serviços.
A qualificação constante da força de trabalho, tanto própria quanto
terceirizada, esteve entre as prioridades da Empresa, sobretudo por se tratar de um
setor que exige elevado grau tecnológico. As ações voltadas para os funcionários
são coordenadas pela Universidade Corporativa, que se consolidou em 2002 e
expandiu a abrangência de seus projetos. As principais ações e resultados são
apresentados a seguir:
▪

Programa Trainee Petrobras: com duração de seis meses a um ano, teve a
participação de 813 novos empregados de nível superior;

▪

Especialização em gestão empresarial: 15 programas foram implementados
em parcerias com universidades brasileiras nas áreas de Marketing, Gestão
Estratégica de Negócios, Finanças, Direito do Petróleo e do Gás Natural,
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Negócios Internacionais, Mercado e Gestão de Riscos e Gestão de Ativos e
Parcerias;
▪

Educação à distância: educação via intranet através de 184 cursos ativos e
aproximadamente 48 mil matrículas, com a participação de cerca de 12 mil
empregados;

▪

TV Universitária: com quatro canais e 72 horas diárias de programação
educativa disponível em todas as unidades da Empresa e em grande parte
das instalações offshore.

Constata-se ainda que há envolvimento direto da Empresa na qualificação dos
terceirizados através de seminários, workshops e cursos por todas as unidades. As
seguintes ações direcionadas são destacadas no relatório:
▪

Implantação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho na Refinaria Duque de Caxias, em parceria com a
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), na Refinaria Landulpho
Alves, na Refinaria de Capuava e na Unidade de Negócio da Bacia de
Campos;

▪

Contratação de consultorias para assessorar na gestão de Saúde, Meio
Ambiente e Segurança e sistematizar as auditorias em todas as Unidades de
Negócio;

▪

Pré-qualificação de prestadoras de serviço;

▪

Implantação do Programa de Excelência Operacional das Unidades Marítimas
com o intuito de aprimorar a escolaridade e qualificação da mão-de-obra
contratada através da parceria com o poder público.
Em relação aos projetos financiados pela Petrobras, o relatório destaca que

os patrocínios voltados para a área social são gerenciados pelo Programa Petrobras
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Social que contemplou 290 projetos, com custo total de R$ 45 milhões, divididos em
quatro áreas: Geração de Paz, Voluntariado Social, Empreendimento Social e Fundo
da Criança e Adolescente. Abaixo é apresentado o Quadro 3.3 com as informações
disponíveis no relatório sobre os projetos.
Quadro 3.3– Programa Petrobras Social 2002
Descrição

Geração da Paz

Início

2001

Atuação

Através de
Organizações
governamentais e
nãogovernamentais,
comunitárias e
associativas

Público Alvo

Jovens e
adolescentes em
situação de risco
social

Abrangência

38 projetos, com
custo de R$ 8
milhões, que
utilizam o esporte, a
cultura e a
educação como
fatores de
integração social

Empreendimento
Social
Não disponível
Através das
Unidades de
Negócio, integrar
os projetos sociais
aos objetivos
estratégicos da
Empresa e
promover a
inclusão na
sociedade
Comunidades
localizadas nas
áreas de
influência da
Companhia,
inclusive pessoas
portadoras de
necessidades
especiais

Não disponível

Fundo da Criança e do
Adolescente
2001

Não disponível

Crianças e adolescentes

Investimento total de R$9,2
milhões

Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2003).

A diversidade das demandas regionais parece se fazer presente nos projetos
sociais, como exemplo pode-se citar o Projeto Atos que visa prevenir a violência
doméstica em Pernambuco interferindo sempre que necessário; o Projeto Esporte à
Meia-Noite que tem o objetivo de combater a criminalidade na periferia de Brasília e
funciona no horário noturno de 23 às 2 horas; e o Projeto de Preservação do Lajedo,
que é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, localizado em Apodi
– RN.
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Um aspecto importante da concessão de patrocínios para projetos sociais pela
Petrobras é a obrigatoriedade de avaliação dos resultados dos mesmos, pois a
Empresa não se preocupa somente em fornecer recursos, mas exige a adoção de
pelo menos um dos três indicadores que compõe o Índice de Desenvolvimento
Humano da ONU: renda, saúde e educação, para análise dos resultados obtidos por
tais projetos.
Com relação à preservação do meio ambiente e socorro a espécies
ameaçadas de extinção foram contemplados 158 projetos com um investimento de
cerca de R$ 67,5 milhões. Os principais projetos destacados no relatório, já descritos
na seção 3.2.3, são Projeto Tamar, Peixe-Boi/Ibama, Baleia Jubarte e Postos
Ecológicos.
Já a área cultural foi contemplada com o maior aporte de investimentos,
aproximadamente R$ 136 milhões, divididos em todas as etapas de produção
cultural de projetos de artes cênicas, cinema, música, literatura, artes visuais e
patrimônio histórico. De acordo com o relatório, há preocupação com a diversidade
cultural e regional, sendo apoiadas as mais variadas manifestações em todo o
território nacional.
No cinema, entre os títulos patrocinados estão Janela da Alma, Cidade de
Deus, Lara, Desmundo, Dois Perdidos numa Noite Suja e Carandiru. A Empresa
também patrocina os festivais Anima Mundi, Rio BR e Programa Petrobras Cinema e
apóia o Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo.
A Orquestra Sinfônica Petrobras Pró Música, patrocinada integralmente pela
Empresa há quinze anos, realizou em 2002 dez concertos no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro a preços populares e criou a Escola Pró Música de Formação de
Jovens, voltada para jovens de comunidades carentes.
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Foram também contemplados doze projetos divididos em preservação do
patrimônio histórico, restauração de edificações tombadas pela União e manutenção
de acervos, com destaque para a reforma do complexo de prédios do Arquivo
Nacional no Centro do Rio de Janeiro.
Ainda na área cultural há o Programa Petrobras Artes Cênicas, composto por
seis projetos distribuídos em dança, teatro e circo, e o patrocínio exclusivo do Grupo
Corpo, do Grupo Teatral Galpão, da Companhia de Dança Deborah Colker e do
Corpo de Dança da Maré.
Seguindo a tendência de ampliar as informações divulgadas, a Petrobras deu
um importante passo, pois, além de manter o modelo de Balanço Social sugerido
pelo Ibase, consolidou o processo de adoção, iniciado em 2001, dos Indicadores do
Instituto Ethos, tendo sido apresentado no relatório o questionário elaborado por
essa organização seguido das respectivas posições da Empresa. A seguir é
reproduzido o Balanço Social 2002 na Tabela 3.4 e são feitas algumas observações
sobre os Indicadores de Responsabilidade Social apresentados.
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A seguir são apresentados os Quadros 3.4 e 3.5 que resumem os Indicadores
Ethos apresentados no relatório. As informações do Quadro 3.4 são apresentadas
no relatório basicamente através de perguntas e respostas, que traduzem o
comportamento da Empresa frente aos seus diversos públicos, ao passo que as
informações sobre os desempenhos econômicos, ambientais e sociais são ilustradas
por valores numéricos dos períodos de 2001 e 2002.
Indicadores

Quadro 3.4 – Indicadores Ethos
Análise da Conduta da Empresa

Auto-regulação
da
conduta: Relações transparentes com a
éticos
e sociedade: diálogo com as partes
e compromissos
enraizamento
na
cultura interessadas, relações com a
organizacional.
concorrência e balanço social.
Diálogo
e Respeito
ao Respeito
ao
trabalhador:
comportamento
frente
a
participação:
indivíduo:
demissões, compromisso com o
relações
com compromisso
sindicatos,
com o futuro das desenvolvimento profissional e a
gestão
crianças
e empregabilidade, cuidado com a
Público Interno
participativa,
valorização da saúde, segurança e condições de
trabalho, preparação para a
participação nos diversidade.
aposentadoria.
resultados
e
bonificação.
Gerenciamento
do
impacto Relações transparentes com a
ambiental:
gerenciamento
do sociedade: comprometimento da
impacto no meio ambiente e do empresa com a causa ambiental e
Meio Ambiente
ciclo de vida de produtos e educação ambiental.
serviços, minimização de entradas
e saídas de materiais.
Seleção, avaliação e parceria com fornecedores: critérios de seleção
e avaliação de fornecedores, trabalho infantil na cadeia produtiva,
Fornecedores
relações com trabalhadores terceirizados e apoio ao desenvolvimento
de fornecedores.
Dimensão social do consumo: política de marketing e comunicação,
Consumidores/Clientes excelência do atendimento e conhecimento dos danos potenciais dos
produtos e serviços.
Relações com a comunidade Ação
social: Trabalho
local: gerenciamento do impacto gestão da ação voluntário:
ao
da empresa na comunidade do social, foco e estímulo
entorno
e
relações
com alcance da ação voluntariado.
Comunidade
organizações locais.
social,
integração entre
empresa e ação
social.
Transparência
política: Liderança Social: liderança e
contribuições para campanhas influência social e participação em
Governo e Sociedade
políticas e práticas anticorrupção e projetos sociais e governamentais.
propina.
Valores
Transparência

Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2003).

A seguir são feitas algumas observações sobre a análise dos indicadores:
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-

De acordo com o tema Relações com a Concorrência, contido no indicador
Valores e Transparência, a Petrobras declara nunca ter sido denunciada e/ou
processada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica41 (Cade) por
práticas

de

concorrência

desleal.

Contudo,

ao

tratar

do

Indicador

Consumidores/Clientes a Empresa declara existir quatro processos em
andamento no Cade, na Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério
da Justiça e na Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do
Ministério da Fazenda em relação a violações do Código de Defesa do
Consumidor.
-

Ao tratar da Valorização da Diversidade – Indicador Público Interno – a
Empresa declara não fazer diferença de raças e por isso não divulga
informações referentes a indivíduos negros e pardos isoladamente. No
entanto, no mesmo item divulgou os salários médios mensais em cargos
gerenciais de mulheres e homens brancos. Uma disparidade é observada,
pois se a Petrobras realmente não fizesse distinção entre as raças, como
poderia ter ciência dos dados dos indivíduos brancos?

-

Em relação ao Indicador Comunidade há dois pontos relevantes: o primeiro é
que a Empresa reconhece a existência de conflitos com comunidades do
entorno de suas instalações ao relatar o recebimento de reclamações e a
existência de manifestações dessas comunidades em relação à poluição de
causas diversas. E o segundo ponto de destaque é a declaração da inclusão
da ação social e dos seus responsáveis no processo geral de planejamento
estratégico corporativo. Tais ações dão indícios de que a Empresa reconhece
os impactos negativos locais gerados por sua atuação e não utiliza sua ação

41

Ao Cade cabe zelar pela livre concorrência, difundir a cultura da concorrência por meio de
esclarecimentos ao público sobre as formas de infração à ordem econômica e decidir questões
relativas às mesmas infrações.
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social apenas como ferramenta de marketing, pois essa faz parte de fato das
decisões estratégicas tomadas.
Como dito anteriormente, o Quadro 3.5 a seguir resume os Indicadores Ethos
contidos no relatório, sendo essas informações apresentadas em valores numéricos
dos períodos de 2001 e 2002.
Quadro 3.5 – Indicadores de Desempenho Ethos
Indicadores Numéricos 2001/2002
- Lucros bruto e líquido, margem bruta, retorno médio do capital investido e
dividendos;
- Bens intangíveis: ações e ADRs, capital humano, pesquisa e desenvolvimento,
outros investimentos de capital e razão entre endividamento líquido e patrimônio
Desempenho
líquido;
Econômico
- Salários e benefícios;
- Impostos;
- Investimentos sociais: programas culturais, educacionais, ambientais, sociais e
esportivos.
- Compromisso com o futuro das crianças; - Excelência no atendimento;
- Compromisso com o desenvolvimento - Número de greves;
Desempenho profissional e a empregabilidade;
- Participação nos resultados e na
- Cuidado com a saúde, segurança e bonificação;
Social
condições de trabalho;
- Valorização da diversidade;
- Trabalho infantil;
- Indicadores do corpo funcional.
- Consumo total de energia;
- Prêmios por reconhecimento ao
- Volume da eletricidade por fonte primária desempenho da gestão ambiental;
de combustível;
- Certificações de sistemas de gestão
ambiental e/ou integrados, acreditados
Desempenho - Consumo total de combustível;
- Redução de emissões;
nacional e internacionalmente (ISO
Ambiental
- Acidentes com vazamentos;
14001, BS 8800, OSHAS 18001, ISM
- Parâmetros ambientais;
Code*);
- Políticas ambientais;
- Consumo anual de água.
* ISM Code é uma norma que trata da gestão da segurança de embarcações.
Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2003).
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3.2.3 Balanço Social 2003
A

publicação

intitulada

Balanço

Social

2003

apresentou

mudanças

significativas tanto no padrão do relatório, quanto nas ações da Empresa divulgadas
através desse. Dentre as iniciativas de maior destaque está a adesão formal da
Petrobras ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas42 (ONU), composto
por dez princípios, que devem ser incorporados à missão e ao programa de
desenvolvimento da empresa signatária, e serviram como guia de elaboração do
Balanço Social 2003.
Em relação às informações divulgadas houve uma ampliação expressiva no
escopo de assuntos tratados e de acordo com o balanço, uma consolidação dos
diferentes modelos e indicadores de relatório de responsabilidade social corporativa
sugeridos no Brasil e no exterior, como Ethos, Ibase, Cebds, GRI43 e Dow Jones
Sustainability Index.
A verificação de conformidade das informações divulgadas, que demonstra um
comportamento ético e transparente, foi esse ano atribuída à auditoria Ernest &
Young, que também auditou o Relatório de Demonstrações Financeiras. Uma
inovação trazida pelo Balanço, que deve ser seguida, foi a inclusão uma matriz
integradora dos diferentes modelos e indicadores de responsabilidade social
corporativa (Ethos, Ibase, Cebds, GRI e DJSI)44 com a localização de cada item no
relatório e o respectivo aval da auditoria.
O processo de seleção pública que passou a ser adotado pela Petrobras para
escolha das ações a serem patrocinadas compreende a convocação de inscrições,
42

Vide ANEXO E – PACTO GLOBAL.
O Guia GRI foi utilizado de forma parcial (GRI, 2005).
44
Algumas normas da ANP também foram consideradas na matriz, no entanto, como próprio nome
diz, são normas ditadas pelo órgão regulador e não indicadores ou modelos sugeridos por instituições
independentes.
43
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baseada em editais e regulamentos elaborados por especialistas e empregados,
análise técnica e seleção final, também com participação externa. Esse processo
deve ser visto como exemplo para outras grandes corporações, visto que garante a
transparência do processo de julgamento e a democratização de recursos e ainda
amplia as oportunidades para divulgação dos trabalhos.
Outros dois importantes programas internos foram criados, o Programa de
Gestão de Fornecedores (Progefe), com o objetivo de monitorar o desempenho dos
fornecedores da área técnica quanto a critérios técnicos, econômicos, legais, de
segurança, meio-ambiente, saúde e responsabilidade social, e o Programa de
Voluntariado Corporativo.
A seção dedicada especificamente a características e ações da Empresa teve
seu escopo significativamente ampliado tratando tanto de temas já esperados, como
Missão, Visão e Estratégia, Valores e Perfil do Sistema, quanto de inovações como
Demonstração do Valor Adicionado, Influência na Economia Brasileira, Aprovação
de Projetos de Investimento, Objetivos e Ações quanto à Sustentabilidade, Avaliação
do Desempenho e Relações com as Partes Interessadas.
A seguir, um trecho do documento que traduz o amadurecimento do tema na
Empresa e mostra o reconhecimento da importância da sociedade no controle das
atividades e a preocupação com as gerações futuras:
A natureza das atividades da Petrobras torna necessário o monitoramento
constante dos impactos sobre o meio ambiente e o bem-estar social das
comunidades onde mantém operações. Nesse sentido, os desafios da
consolidação da liderança da Empresa, da auto-suficiência na produção de
petróleo e da expansão das atividades de gás natural e petroquímica devem
se dar sob vigilância da sociedade, respaldada pelos compromissos de
responsabilidade social e ambiental, da crescente eficiência energética e do
uso de fontes de energia mais limpas.(BALANÇO SOCIAL 2003, p. 14)

Ao tratar da relação com as partes interessadas a Empresa declara que a
preocupação e o compromisso com os stakeholders permeiam todo o Plano
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Estratégico e são refletidos em sua Missão, Valores, Políticas Corporativas,
Objetivos e Ações45.
A partir de 2001 a Petrobras passou a monitorar a percepção dos seus
diversos públicos através do Sistema de Monitoramento da Imagem Corporativa –
Sísmico. O Sistema é composto pela avaliação de dezoito indicadores medidos junto
às partes interessadas, que contemplam a gestão, competitividade, crescimento,
atuação no exterior, visão de futuro, apoio social, ética, responsabilidade social e
ambiental.
Os indicadores são classificados em gerais, sendo pesquisados junto a todos
os segmentos, complementares, pesquisados junto a determinados segmentos, e
específicos, pesquisados junto a um segmento46. O indicador geral é calculado pela
média ponderada das pontuações dos indicadores no segmento opinião pública, por
refletir, de acordo com a Empresa, o pensamento geral da sociedade (Quadro 3.8).
Nos Quadros 3.6 e 3.7 são apresentados alguns valores que revelam a queda
do indicador geral e dos indicadores de responsabilidade social, visão de futuro,
qualidade e confiança em 2002. Segundo o Balanço, a queda deve ser atribuída aos
acidentes ocorridos nesse ano.
Quadro 3.6 – Indicador Geral
Ano
2001
2002
2003

Pontuação
77
74
77

Fonte: PETROBRAS (2004a).

45

O Plano Estratégico, que contém missão, visão e estratégias, o Estatuto Social, o Código de Ética,
as Diretrizes de Governança Corporativa e o Código de Boas Práticas estão disponíveis na página da
internet da Petrobras.
46
São realizadas pesquisas anuais voltadas para a opinião pública, os empregados, a imprensa e os
acionistas. E de dois em dois anos são analisadas as opiniões dos clientes, dos fornecedores, do
terceiro setor, das comunidades em torno das unidades e do poder público (PETROBRAS, 2004a).
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Quadro 3.7 – Indicador Opinião Pública / Temas da Responsabilidade Social
Indicador
Responsabilidade Social
Responsabilidade Ambiental
Diversificação/energia
Apoio social
Condições de trabalho
Visão de futuro
Qualidade dos produtos
Transparência
Ética
Confiança

2001
69
64
67
59
70
80
88
Nd
52
87

2002
60
63
69
61
70
79
82
36
62*
86

2003
65
64
68
64
71
81
85
48
56**
88

* Inclui uma nova pergunta. ** Valor ajustado ao número de perguntas.
Fonte: PETROBRAS (2004a).

De maneira geral os indicadores apresentaram elevação em 2003, havendo
recuperação das quedas ocorridas no ano anterior e até superação dos valores
referentes a 2001. Infere-se da observação do quadro 3.7 que os indicadores
relativos à ética e transparência são os que apresentam os valores mais baixos.
Observa-se também que os indicadores qualidade dos produtos e responsabilidade
social em 2003 ainda não recuperaram os níveis de 2001, o que pode ser explicado
pelo amadurecimento e conscientização dos entrevistados quanto aos temas, pois
não ocorreram fatos que justificassem as quedas.
Quadro 3.8 – Indicador Responsabilidade Social e Índice Geral por Segmento
Segmento
Opinião Pública
Empregados*
Acionistas
Imprensa*
Terceiro Setor*
Fornecedores
Comunidades*
Poder Público

Índice Relativo aos Temas de Responsabilidade Social
65
92
77
Nd
62
Nd
66
68

Índice Geral
77
83
83
75
62
85
74
76

*Dados referentes à pesquisa de 2002, esses segmentos não foram pesquisados em 2003.
Fonte: PETROBRAS (2004a).

O relacionamento da Petrobras com seu público interno – funcionários –
igualmente apresenta indícios de evolução, pois, de acordo com os dados
divulgados no Balanço da Pesquisa de Ambiência Organizacional, o nível de
satisfação dos empregados subiu de 62% em 2002 para 68% em 2003. Esse
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aumento no índice geral tem relação com as melhorias observadas pelos
funcionários nas remunerações e benefícios concedidos47.
A postura da Companhia em relação à Aids é, de forma corporativa, promover
atividades educativas apoiando campanhas públicas e oferecer reembolso de 70%
do valor gasto com medicamentos necessários ao tratamento de portadores,
funcionários ou dependentes, que não queiram participar dos programas públicos de
fornecimento dos remédios. Algumas Unidades da Empresa desenvolvem
programas locais de controle e acompanhamento dos casos.
Uma série de ações vem sendo desenvolvidas com o objetivo de oferecer
melhores condições de segurança e trabalho aos empregados das empresas
prestadoras de serviços, entre as quais se destacam:
▪

Projetos de qualificação e certificação relacionados à Segurança, Meio
Ambiente e Saúde (SMS);

▪

Adequação das instalações das contratadas a padrão equivalente ao da
Empresa;

▪

Compartilhamento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho;

▪

Realização de auditoria da qualidade da terceirização;

▪

Articulação com entidades externas para elevar a qualificação da mão-deobra;

▪

Promoção de encontros regionais de SMS entre empresas contratadas e do
presidente da Petrobras com os presidentes de empresas contratadas.

47

Entre os benefícios adicionais oferecidos aos funcionários estão a Assistência Multidisciplinar de
Saúde, com serviços não convencionais como os psicoterápicos, complementares de diagnóstico e
tratamentos custosos como transplantes e HIV, auxílios acompanhante, creche, pré-escolar e ensino
fundamental, previdência privada e seguro de vida.
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A Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento (TFCA) dos
trabalhadores contratados é superior a dos empregados próprios da Empresa, de
acordo com o Quadro 3.9. Mesmo os terceirizados sendo maioria, cerca de 70% da
força de trabalho (Ver Gráficos 3.6 e 3.7), o número de mortes desses funcionários
ultrapassa essa proporção, correspondendo a aproximadamente 84% do total. No
entanto, como não há divulgação da distribuição, entre empregados próprios e
contratados, das atividades exercidas e cargos ocupados, não se pode fazer
análises mais profundas sobre o tema.
Quadro 3.9 – Acidentes de Trabalho
Empregados próprios
Contratados
Consolidado

Nº de acidentados
de trabalho1
118
393
511

Nº de mortes
relacionadas2
3
16
19

TFCA3
1,17
1,25
1,23

1

Trabalhadores afastados devido a acidentes classificados como típicos.
Mortes originadas por acidentes típicos.
3
A Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento é calculada com base em um milhão de homens-hora de
exposição ao risco.
FONTE: PETROBRAS (2004a, p. 37).
2

Ainda com relação à contratação de serviços e bens, há um padrão contratual
estabelecido pelo Jurídico da Empresa, que contém cláusulas específicas quanto à
obrigatoriedade de apresentação das carteiras de trabalho dos empregados
terceirizados e dos cumprimentos mensais de toda responsabilidade trabalhista.
A crescente atenção destinada a questões do meio ambiente e segurança
operacional, colocada em prática a partir de 2000 através da implantação do
Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional (Pegaso),
resultou em ganhos financeiros em 2003 na renovação do seguro de operação das
refinarias e plataformas.
Apesar do aumento de cerca de 17% do montante segurado, a Empresa
obteve uma redução de 42% do custo de renovação do seguro e atribuiu esse fato
aos investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em meio ambiente (cerca de R$ 948

66

milhões nos projetos relacionados ao Pegaso) e à redução dos níveis de vazamento
e taxas de acidentes alcançados (Ver Gráficos 3.1 e 3.15).
De fato, de acordo com o Gráfico 3.1, os valores dos vazamentos ocorridos
em 2002 e 2003 são significativamente inferiores aos ocorridos até 2001 e, segundo
a Petrobras, correspondem a “índices significativamente baixos e menores que a
média internacional de empresas de mesmo porte”48. No entanto, em 2003 houve
uma elevação de 40% da quantidade vazada em relação ao ano anterior, cujas
causas não foram explicitadas pelo documento em questão49.
Gráfico 3.1 – Vazamentos de óleo (m3)
5.983

6.000
5.000
4.000

3.018

2.850

3.000
2.000
1.000

197

276

0
97 - 99

2000

2001
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Notas:- Os valores de 1997 a 1999 correspondem à média desses anos;
- O valor apresentado no relatório para 2001 (2.619) é inferior ao divulgado
anteriormente no relatório de 2002 (3.018);
Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2000, 2001, 2002, 2003, 2004a).

Ainda com relação à proteção ambiental e segurança operacional, uma
questão que merece ser analisada é a construção e operação, pela subsidiária
Transpetro, da malha de cerca de 7 mil quilômetros de gasodutos e oleodutos.
Sobretudo por atravessarem as mais diversas áreas, como reservas biológicas ou de
interesse ambiental50, áreas rurais ou núcleos urbanos, os dutos certamente
interferem e interessam de maneiras distintas vários stakeholders.
O relacionamento da Companhia com essas diversas partes interessadas é
fundamental para a segurança ambiental e da sociedade, uma vez que apresenta
48

Vide Capítulo 4.
Não é feita especificação dos produtos vazados.
50
O ANEXO F contém uma lista de áreas protegidas que são cortadas por gasodutos ou oleodutos.
49
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relação direta com a ocupação e o uso do solo nas áreas no entorno. A Petrobras
declara compreender essa relação e por isso destinar à questão tratamento
multidisciplinar e desenvolvimento de ações proativas.
Por considerar que o engajamento das comunidades do entorno é essencial
para a manutenção da integridade dos dutos foi desenvolvido pela Empresa o Plano
de Comunicação de Convivência e Co-Responsabilidade das Comunidades do
Entorno das Faixas de Dutos com a função de estimular a participação dos
indivíduos num compromisso coletivo.
Duas características desse plano que devem servir de modelo para outros
são a participação da sociedade no processo de discussão com a Companhia
quanto aos usos possíveis das faixas de exclusão definidas para os dutos e a
transmissão de informações sobre as atividades de operação e seus respectivos
impactos no meio ambiente.
Tratando ainda do relacionamento com as diversas partes interessadas, a
Empresa disponibiliza canais de comunicação direcionados a cada público. Para
atender aos anseios dos clientes diretos há o Canal Cliente, através de um site
exclusivo na internet51, voltado para consumidores e para comunidade há o Serviço
de Atendimento ao Consumidor Petrobras (SAC), via telefone ou e-mail, e ainda
telefones especialmente destinados às comunidades do entorno das unidades
operacionais para casos de emergência e/ou reclamações.
Os funcionários contam ainda com dois canais, o Fale Conosco RH,
especialmente desenvolvido para o registro de suas manifestações, e a Ouvidoria
Geral, que é um instrumento que visa garantir a transparência na Empresa e está
aberto ao diálogo com todos os públicos. De acordo com a Empresa, a adoção da

51

Canal Cliente (www.canalcliente.com.br).
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transparência, preservação das pessoas e garantia dos direitos como princípios,
desde a criação da Ouvidoria em 2002, permitiu que se tornasse um canal de escuta
sensível, acolhendo demandas não previstas nos modelos convencionais de gestão
empresarial. A Petrobras de fato inovou ao implantar a Ouvidoria, uma vez que foi a
primeira empresa de petróleo do mundo a ter cargo de ouvidor52.
Em 2003, a distribuição dos recursos investidos em projetos ambientais,
sociais, culturais e esportivos privilegiou a área cultural, que recebeu 47% do
montante total de R$ 322 milhões (Ver Gráfico 3.2). Foram escolhidos 141 projetos
por meio de seleção pública nas áreas de Música, Patrimônio e Produção de
Cinema. Outras 48 iniciativas nas áreas de formação, difusão e reflexão foram
contempladas por convite direto da Empresa.
Gráfico 3.2 – Distribuição dos recursos investidos em projetos
7% 1%
35%
47%
10%
Sociais

Ambientais

Culturais

Esportivos

Outros

FONTE: PETROBRAS (2004a, p. 29).

Na área social, a política de investimentos da Empresa adotou como foco o
combate à exclusão e à luta pela erradicação da fome e da miséria no Brasil, se
alinhando à política pública ao lançar o Programa Petrobras Fome Zero.

52

Foi a primeira a implantar e até 2002 era a única a possuir o cargo de ouvidor (PETROBRAS,
2004a, p. 25; BP, 2004a).
Cabe ressaltar que foi feito contato com o SAC Petrobras, via e-mail, com o intuito de obter
exemplares dos Balanços da Empresa, tendo o e-mail sido respondido imediatamente, no entanto
não atendido num prazo superior a dois meses. Por esse motivo, a Ouvidora Maria Augusta foi
contatada, respondendo de imediato e solucionando, através de sua equipe, o pedido no prazo de
quinze dias. Surpreendentemente, seis meses decorridos do primeiro contato, o SAC enviou uma
mensagem alertando que o pedido não pôde ser atendido devido a uma falha no sistema e
questionando o possível interesse sobre o mesmo.
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No

entanto,

as

diretrizes

adotadas

pela

Companhia

apresentam

características menos assistencialistas que o Programa do Governo Federal,
buscando substituir a função de simples financiadora e fiscalizadora de projetos
sociais por um papel de parceria com a sociedade, estimulando a coresponsabilidade a fim de assegurar autonomia e sustentabilidade dos resultados.
As linhas de ação do Programa Petrobras incluem educação, qualificação
profissional, geração de emprego e renda, garantia de direitos da criança e do
adolescente, empreendimentos sociais e voluntariado53.
Um aspecto relevante, já destacado anteriormente, dos projetos sociais
apoiados pela Empresa é o processo de avaliação e acompanhamento dos mesmos,
que consiste no monitoramento das ações através de relatórios periódicos
elaborados pelos gestores das iniciativas, visitas dos empregados responsáveis
pelos projetos e reuniões com a participação a comunidade afetada, representantes
da sociedade civil e dos poderes públicos municipais.
Em relação aos investimentos ambientais, a Petrobras declara que busca
contemplar projetos que ampliem o conhecimento sobre os recursos naturais
nacionais, desenvolvam tecnologias de preservação e contribuam com as questões
ambientais brasileiras. Nessa linha, o Programa Petrobras Ambiental 2003 escolheu
como tema a água, compreendendo corpos de água doce, salgada e suas
biodiversidades, para seleção pública de projetos.
Além do Programa Petrobras Ambiental, destacam-se projetos permanentes
destinados à preservação de espécies ameaçadas, como a tartaruga marinha, o
peixe-boi, as baleias jubarte e franca, projetos de educação ambiental e apoio às
unidades de conservação.
53

Apesar do Programa Petrobras Fome Zero ter sido aprovado em Ata de 13 de maio de 2004, esse
foi incluído no Balanço 2003.
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Ainda com relação à racionalização do uso da água, a Empresa vem
implantando um sistema de gestão dos recursos hídricos e efluentes – Data-Hidro –
que consolidará os dados de consumo em todas as instalações da Companhia.
Como fase inicial desse processo foi elaborado entre os anos de 2002 e 2003 um
levantamento da disponibilidade e utilização dos recursos hídricos nas regiões em
que se localizam as seis refinarias, o terminal Cabiúnas e a Unidade de Negócio da
Bacia de Campos.
Através do levantamento da disponibilidade de água no cenário atual e da
projeção em cenários futuros, a Empresa visa antecipar a ocorrência de restrições
no seu consumo e a implantação das respectivas medidas preventivas, evitando ao
mesmo tempo impactos sobre os usos essenciais da água como dessedentação
humana e de animais e agricultura.
Igualmente em implantação está o Sistema de Inventário de Emissões
Atmosféricas

da

Companhia,

que

permitirá

a

cada

unidade

consolidar

sistematicamente os dados de emissão dos principais gases de efeito estufa, dióxido
de carbono, metano e ácido nitroso, gases queimados em tochas e ainda dos que
afetam a qualidade local do ar, como monóxido de carbono, óxidos de enxofre,
nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e material particulado.
Também integra a gestão ambiental da Petrobras um sistema corporativo
informatizado de gerenciamento de resíduos e das áreas contaminadas por suas
atividades, que classifica os resíduos conforme o grau de periculosidade e registra
as quantidades produzidas, tratadas, reutilizadas ou estocadas. A abrangência do
sistema em 2003 não era total, englobando toda a área de abastecimento e
transporte, 80% da exploração e produção e 30% das atividades internacionais.
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Outro indício da mudança de visão ocorrida na Companhia recentemente é a
autodefinição empresa de energia e não mais empresa de petróleo, definindo
igualmente que as fontes de energia renováveis serão uma das bases para a
sustentabilidade futura de seu negócio.
A Companhia declara que os investimentos em projetos de energia renováveis
têm favorecido os que permitem agregar valor à sua cadeia de negócios ou que
contribuem para o desenvolvimento sustentável do País. Para tal são fixadas taxas
mínimas de atratividade inferiores às normalmente praticadas e considerada a
possibilidade de retornos como a utilização do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo do Protocolo de Quioto.
Além do desenvolvimento de projetos de energia solar fotovoltaica e
termossolar, energia eólica e geração em pontos isolados com sistemas mistos
(eólica, fotovoltaica e diesel), especial atenção tem sido destinada a projetos que
utilizam biomassa e biocombustíveis, por serem vinculados à lógica da cadeia de
negócios da Companhia.
Uma postura que havia sido abandonada desde 2001, e que demonstra maior
transparência nas atividades da Empresa, foi retomada com a divulgação das multas
aplicadas à Petrobras decorrentes de problemas ambientais54. Apesar da
divulgação, a Petrobras declara não reconhecer sua responsabilidade e estar
recorrendo da decisão em todos os casos.
Outro exemplo positivo anunciado através do Balanço foi a adoção de um
programa de conformidade com a legislação de defesa da concorrência através do
Código de Conduta Concorrencial da Petrobras. A Companhia reconhece sua
posição dominante em diversos mercados e busca evitar e prevenir, através do

54

A listagem das multas é apresentada no ANEXO G.
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Código, ações que desrespeitem à legislação brasileira de defesa da concorrência e
os princípios e objetivos da Política Energética Nacional, instituída pela Lei n°9.478.
A seguir é reproduzido na Tabela 3.5 o Balanço Social Petrobras 2003,
baseado no modelo Ibase. A Demonstração do Valor Adicionado é apresentada no
ANEXO H.
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Ta be la 3 .5 - B alanç o S o cial P etrob ras 20 03
1 - B a se d e C álcu lo
R e ceita líqu ida (R L)
R e sulta do o pe ra cion al (R O )
F o lh a de pa g am en to bru ta (F P B )
2 - In d ic a d o res S o ciais In te rn o s
A lim en ta ção
E nca rg os socia is com pu lsórios
P re vid ên cia p rivad a
S aú de
S eg uran ça e m e dicina n o trab alho
E du caçã o
C u ltura
C a pa citaçã o e d ese nvolvim en to p ro fission al
C rech es ou a uxílio-crech e
P articipa ção n os lu cro s o u re sulta do s
O utro s
To ta l - In dicad ore s so cia is inte rno s
3 - In d ic a d o res S o ciais E xte rn o s
E du caçã o
C u ltura
S aú de e san ea m en to
E spo rte
C o m b ate à fom e e se g uran ça alim e n tar
O utro s
To ta l da s co ntribu içõe s p ara a so cied ad e
Trib uto s (excluído s en ca rg os sociais)
To ta l - In dicad ore s so cia is exte rno s
4 - In d ic a d o res A m b ie n tais
In ve stim e n tos re lacion ad o s com a p ro d uçã o / op era ção d a e m pre sa
In ve stim e n tos em p ro g ra m as e /o u proje tos exte rno s
To ta l do s investim e nto s e m m e io am bie nte

V AL O R (M IL )
24 5.23 3
1 .58 2.65 4
33 1.09 9
42 9.12 9
7 6.99 1
1 8.53 1
14 8.55 6
27 5.10 5
4 1.86 8
89 4.44 2
5 5.56 7
4 .09 9.17 5
V AL O R (M IL )
2 8.16 6
14 8.74 7
nd
2 1.63 3
1 7.79 6
7 4.00 8
29 0.35 0
4 2 .23 9.72 9
4 2 .53 0.07 9
V AL O R (M IL )
2 .24 9.75 1
4 2.00 0
2 .29 1.75 1

2 00 3 V A L O R (M IL R E AIS )
95 .7 42 .7 02
27 .8 73 .8 25
3.3 62 .0 66
% SOBRE FPB
% SOBRE RL
7
0
47
2
10
0
13
1
2
0
1
0
4
0
8
0
1
0
27
1
2
0
12 2
4
% SOBRE RO
% SOBRE RL
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
15 2
44
15 3
44
% SOBRE RO
% SOBRE RL
8
2
0
0
8
2

Q ua nto a o esta be lecim en to de "m e tas an ua is" pa ra m inim iza r re síd uo s, o co nsu m o e m ge ral
(X) nã o po ssui m etas
( ) cum p re d e 51 a 75 %
n a p rod uçã o / o pe ra ção e a um en ta r a eficá cia n a u tilizaçã o de recu rsos n atura is, a em pre sa
( ) cu m pre de 0 a 50 % ( ) cu m p re de 76 a 1 00 %
(ve r ob s. ***)
5 - In d ic a d o res d o C o rp o F u n cio n al
N º d e em p re ga do s(as) a o fina l do p erío do
N º d e ad m issõ es du ra n te o p erío d o (ve r o bs. ****)
N º d e em p re ga do s(as) terceiriza do s(a s) (ve r ob s. ****)
N º d e estag iá rio s(as)
N º d e em p re ga do s(as) a cim a d e 45 an os (ver o bs. ****)
N º d e m ulhe res q ue tra ba lha m na e m p resa (ve r ob s. ****)
% de carg os de che fia ocu pa do s p or m u lh ere s (ve r ob s. ****)
N º d e ne gro s(a s) q ue trab alh am n a em pre sa
% de carg os de che fia ocu pa do s p or n eg ros(as)
N º d e po rtad ore s(as) d e d eficiê ncia ou n ece ssid ad e s esp ecia is
6 - In fo rm aç õ es re le van tes q u a n to a o ex ercício d a cid a d an ia em p res arial
R e la ção e ntre a m aior e a m en or re m un era ção na e m p resa
N ú m e ro total d e a cide ntes d e trab alh o (ve r o bs. **)

V AL O R (M IL )
1 65 .5 01
1.2 90 .8 06
2 75 .4 46
3 14 .9 16
35 .6 65
3 .3 07
2 84
1 30 .0 65
4 .1 21
4 44 .0 94
28 .1 20
2.6 92 .3 25
V AL O R (M IL )
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2 54 .0 02
3 9.7 36 .1 47
3 9.9 90 .1 49
V AL O R (M IL )
1.9 00 .0 00
68 .2 63
1.9 68 .2 63

20 02 V AL O R (M IL R E AIS )
6 9.17 6.1 55
1 1.46 4.4 24
2.66 6.0 9 4
% SOBRE FPB
% SOBRE RL
6
0
48
2
10
0
12
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
17
1
1
0
10 1
3
% SOBRE RO
% SOBRE RL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
34 7
57
34 9
58
% SOBRE RO
% SOBRE RL
17
3
1
0
18
3

( ) n ão po ssui m e ta s
( ) cu m pre de 51 a 7 5%
( ) cu m p re d e 0 a 5 0% (X) cu m p re d e 76 a 10 0%
48 .7 99
2 .3 89
1 23 .2 66
ND
13 .2 29
4 .4 06
9,1 2%
ND
ND
ND
20 03
41
5 11

4 7.7 2 3
2.9 43
12 1.0 00
ND
1 3.0 1 0
4.7 65
7,50 %
ND
ND
233
M E T AS 20 0 4
41
nd

74
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por:

( ) direção

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

( x ) direção e
gerências
( ) não se
envolve

A previdência privada contempla: (ver obs. *)

( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:

( ) direção

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:

( ) não são
considerados
( ) não se
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa:
envolve
na empresa
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
3.974
na empresa
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
90,02%
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
EM 2003
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) todos(as)
( ) todos(as) +
empregados(as)
Cipa
( ) segue as normas da ( x ) incentiva e
OIT
segue a OIT
( x ) todos(as)
( ) direção e gerências
empregados(as)
( x ) todos(as)
( ) direção e gerências
empregados(as)

( x ) direção e gerências

( ) direção

( x ) direção e gerências

( x ) direção e
gerências
( ) não se
envolverá

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) seguirá as normas
da OIT

( ) direção

( ) direção e gerências

( ) direção

( ) direção e gerências

( ) não serão
( ) são sugeridos
( x ) são exigidos
considerados
( x ) organiza e
( ) não se
( ) apóia
incentiva
envolverá
na empresa
no Procon
ND
na Justiça
ND
ND
na empresa
no Procon
ND
na Justiça
ND
ND
80.996.341
EM 2002

65% governo 6% colaboradores(as)
8% acionistas 6% terceiros

15% retido

61% governo
3% acionistas

( ) serão sugeridos
( ) apoiará

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) todos(as) +
Cipa
( x ) incentivará e
seguirá a OIT
( x ) todos(as)
empregados(as)
( x ) todos(as)
empregados(as)
( x ) serão
exigidos
( x ) organizará e
incentivará

no Procon

ND

na Justiça

ND

no Procon

ND

na Justiça

ND

65.715.377
5% colaboradores(as)
23% terceiros

8% retido

7 - Outras Informações
1) Responsável pelas informações: Wilson Santarosa - Gerente Executivo da Comunicação Institucional - Telefone (21) 2534 1009 - e mail: santarosa@petrobras.com.br
2) Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo.
(*) A Companhia constitui em 2003 um grupo de trabalho, onde participam também representantes da FUP e da Petros, com o objetivo de propor alternativas para o modelo de previdência complementar. Os novos
empregados dispõe de um seguro de vida, contratado e custeado pela companhia, que possui vigência até que se defina o novo modelo de previdência privada da Companhia.
(**) A Companhia não estabelece metas para número de acidentes. A meta relacionada ao tema, que inclusive consta no Plano Estratégico da Petrobras, refere-se à TFCA - Taxa de Freqüência de Acidentados com
Afastamento, que indica o número de acidentados (empregados e contratados) afastados do trabalho por 1 milhão de homens-horas de exposição ao risco. Esse indicador é, de certa forma, padronizado
internacionalmente e tem como meta na Petrobras para 2004 o valor de 1,05.
(***) Não temos atualmente nenhuma meta definida corporativamente para resíduos. A meta que destacamos em relatórios anteriores foi estabelecida quando da implantação do Programa Pegaso e previa a
eliminação de 80% do estoque de resíduos contabilizado durante as auditorias realizadas em 2000. Tal meta foi atingida e superada no final de 2002, com a eliminação de 100% do estoque que estava acumulado.
Por sua própria natureza, essa meta não poderá ser repetida. O que podemos acrescentar é que, graças ao sistema corporativo de gestão de resíduos e áreas impactadas que hoje temos em operação, estamos
passando a dispor de uma base de dados que permitirá o estabelecimento no futuro de metas consistentes para a gestão de resíduos sólidos na Companhia.
(****) Dados relativos à Petrobras Holding , ou seja, não inclui as subsidiárias e empresas da área internacional.
Fonte: Petrobras (2004)
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3.3

ANÁLISE DOS DADOS
Nesta seção serão analisados em conjunto os dados apresentados

separadamente nos relatórios dos anos de 2000 a 2003. Tal agrupamento é
imprescindível para que se possa analisar a continuidade e a significância das ações
adotadas pela Empresa. A esse respeito Tinoco destaca que:
... para fins estatísticos, tanto no âmbito organizacional, como no
macroeconômico, importa acompanhar a evolução e fazer análises e
comparações. Para isso, os dados fornecidos devem levar em consideração
o exercício contábil do ano em pauta, bem como dos dois anos anteriores
(pelo menos) para, dessa forma, extrair e analisar as tendências.(TINOCO,
2001, p.45)

Os dados do exercício de 1999 não foram considerados, uma vez que ao serem
relacionados com os dados dos anos posteriores apresentaram medidas
comparativas insignificantes. De acordo com os balanços, a receita líquida teria
crescido cerca de 85% de 1999 a 2000 e a folha de pagamento bruta teria sofrido
uma redução de aproximadamente 55% no mesmo período. Vale ainda destacar que
o Balanço Social de 2000 não apresentou os dados de 1999, sendo o único a omitir
os dados do ano anterior.
Essas observações induzem à constatação da ocorrência de erros na
elaboração do Balanço de 1999, pois se de fato houvesse ocorrido tamanho
crescimento na produtividade da Empresa (crescimento da receita com redução da
mão de obra) era de se esperar que tal fato fosse amplamente divulgado e não
omitido, como constatado.
No período de análise a Petrobras apresentou receitas líquidas crescentes, em
especial no período de 2002-2003 com crescimento de 38,4%, no entanto, os
resultados operacionais não apresentaram o mesmo desempenho, ocorrendo
quedas sucessivas em 2001 e 2002, tendo sido amplamente recuperado no
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exercício social seguinte. Já a folha de pagamento bruta teve acréscimos
significativos nos anos 2001 e 2003 (Vide Gráfico 3.3).
Gráfico 3.3 - Evolução das Receitas e da Folha de Pagamento Bruta
120
95,74

Bilhões R$

100
80
60

69,18

57,51

49,78
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1,50
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27,87
3,36

2002

2003

RL

Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
Notas:- Folha de pagamento bruta (FPB), Receita Operacional (RO) e Receita Líquida (RL).
- Definições no ANEXO A.

Em relação aos indicadores do corpo funcional da Empresa não houve
compatibilidade total dos dados, pois os dados apresentados no Balanço de 2003
tratavam em sua maioria apenas da holding, ao passo que nos outros balanços
eram também incluídos os dados das subsidiárias.
A seguir são apresentados os Gráficos 3.4 e 3.5 com as respectivas evoluções
do número de funcionários próprios e terceirizados contratados pela Empresa.
Gráfico 3.4 - Funcionários Próprios

60.000

38.908

38.483

47.723

48.799

40.000
20.000
0
2000

2001

2002

2003

Dados referentes ao total do sistema.
Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
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Gráfico 3.5 - Funcionários Terceirizados
150.000
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100.000
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*O dado de 2003 refere-se apenas à holding.
Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).

Com base nos gráficos apresentados observa-se que o número de funcionários
próprios tem crescido de forma gradual, ao passo que a política de contratação de
funcionários terceirizados tem sido historicamente ampliada na Petrobras. Para
melhor comparação da formação do quadro de funcionários da Empresa é
apresentada a evolução percentual nos Gráfico 3.6 e 3.7.
Gráfico 3.6 - Composição do Quadro de Funcionários
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61%
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28%
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Gráfico 3.7 - Composição do Quadro de Funcionários da Holding em 2003
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Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).

Conforme já mencionado anteriormente a Petrobras é uma sociedade de
economia mista. Portanto, uma entidade da administração pública indireta e dessa
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forma deve respeitar os princípios da administração pública ditados pela Carta
Constitucional no seu artigo 37. Dentre esses princípios cabe destacar o disposto no
inciso II:
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração (BRASIL, 1988).

É inegável que o setor de petróleo requer atualização tecnológica constante e
serviços altamente especializados, o que pode não ser obtido através de concursos
públicos e, dessa forma, há de fato a necessidade de contratação direta nesses
casos específicos. No entanto, parece haver uma política de contratação que não
respeita os princípios da administração pública quando o número de funcionários
terceirizados cresce a cada ano e chega a ultrapassar dois terços do número total
(Ver Gráficos 3.6 e 3.7).
A relação entre a maior e a menor remuneração da Empresa vem crescendo
ano a ano, como pode ser visualizado no Gráfico 3.8. Houve um aumento de cerca
de 80% nessa relação entre 2000 e 2003. Contudo, esse dado isolado não fornece
informações suficientes para a caracterização da folha de pagamento da Petrobras.
Outros indicadores deveriam também ser divulgados como, por exemplo, o desvio
padrão da distribuição das remunerações. Essa medida de dispersão não é
influenciada pelos extremos da amostra, mas leva em consideração a totalidade dos
valores, o que caracterizaria melhor a folha de pagamento da Companhia.
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Gráfico 3.8 - Relação Entre a Maior e a Menor Remuneração da Empresa
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Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
O dado divulgado de 2002 refere-se apenas à holding, por isso não foi incluído.

Ainda tratando do público interno da Petrobras, os Balanços reproduzidos ao
longo desse trabalho apresentaram como Indicadores Sociais Internos dados sobre
alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança
e medicina no trabalho, educação, cultura, capacitação e desenvolvimento
profissional, creches ou auxílios similares, participação nos lucros ou resultados e
outros.
Os valores referentes à previdência privada, por apresentarem uma tendência
de queda ao longo do período de análise, foram analisados separadamente dos
demais indicadores (Gráfico 3.9).
Gráfico 3.9 – Previdência Privada
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Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
Notas:- Folha de pagamento bruta (FPB) e Receita Líquida (RL).

De acordo com o Relatório de Responsabilidade Social 2003, os funcionários
que foram admitidos até o ano de 2002 poderiam optar pela adesão ao plano de
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previdência privada da Empresa – Petros. Esse plano está sendo reformulado e,
portanto, não estão sendo aceitas novas adesões.
Assim, os demais funcionários passaram a ter direito a um seguro de vida até
que o novo modelo esteja definido, ficando de certa forma desamparados no que
tange à previdência, pois o sistema público - INSS - tem apresentado nos últimos
tempos sinais de fragilidade. Apesar do relato da mudança se referir a 2002, a
análise dos dados do Gráfico 3.9 mostra que houve uma queda brusca nos gastos
em previdência privada em 2001, não havendo nenhuma indicação das causas
desse fato.
A seguir, no Gráfico 3.10, foram agrupados todos os indicadores sociais
internos, com exceção dos dados da previdência privada, já analisados, e dos
encargos sociais, que por serem de natureza compulsória não refletem as possíveis
alterações e melhorias voluntárias na gestão dos recursos humanos da Companhia.
Gráfico 3.10 – Indicadores Sociais Internos
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Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
Notas:- Folha de pagamento bruta (FPB) e Receita Líquida (RL).

Os valores do gráfico acima apresentam uma tendência de crescimento nos
gastos com os funcionários, tendo ocorrido um substancial aumento no ano de 2003,
explicado principalmente pelos investimentos realizados em cultura1, que passaram
de R$ 284 mil em 2002 para R$ 148 milhões em 2003, capacitação e
1

Gastos com eventos e manifestações artísticas e culturais (música, teatro, cinema, literatura e
outras artes).
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desenvolvimento, segurança e medicina do trabalho e na maior participação nos
lucros ou resultados, que obtiveram um crescimento superior a 100% em relação a
2002.
A análise dos valores de 2001 revela que esse ano foi marcado por uma
elevada intensificação nos investimentos em capacitação e desenvolvimento
profissional, de R$ 2,23 milhões em 2000 para R$ 62,96 milhões em 2001, e em
segurança e medicina do trabalho, de R$ 621 mil em 2000 para R$ 2,47 milhões.
Esses foram apenas os primeiros passos de uma forte e contínua política de
investimentos internos adotada pela Petrobras desde então, que ressalta a hipótese
de uma mudança de estratégia e valores da Companhia com maior valorização do
seu público interno. A título de comparação, os valores de 2003 dos dois indicadores
citados acima, capacitação e desenvolvimento profissional, e segurança e medicina
do trabalho, foram respectivamente R$ 275,1 e R$ 76,99 milhões.
O modelo Ibase de balanço social, seguido pela Petrobras, define como
indicadores sociais externos os investimentos e valores destinados à sociedade
através de projetos de educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à
fome e segurança alimentar2. Apesar da Companhia seguir o modelo Ibase desde
1999, esses valores só foram descritos por áreas em 2003, não permitindo a análise
da participação de cada área na evolução dos investimentos.
Além dos indicadores que revelam as contribuições para a sociedade, o
modelo adotado também considera os tributos pagos pela Empresa como indicador
social externo. De fato esse dado é de grande valia, visto que permite avaliar a
participação da Petrobras no financiamento dos gastos públicos. No entanto, essa é
uma contribuição compulsória que não reflete mudanças corporativas voluntárias.
2

Os projetos que não se encaixarem em nenhum dos indicadores citados devem ser agrupados e
definidos como outros.
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Levando esse fato em consideração, aliado às escalas desproporcionais dos
valores, milhões para contribuições e bilhões para tributos, preferiu-se apresentar os
indicadores separadamente.
Gráfico 3.11 – Total das Contribuições Sociais
290,35

300

Milhões R$

254,00

2,22%
2%

200

1,04%

1,03%

130,08
100

3%

1%

69,11

0,49%

0,23%

0,14%

0,37%

0,30%

0%
2000

0
2000

2001

2002

2003

2001

% SOBRE RO

2002

2003

% SOBRE RL

Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
Notas:- Receita Operacional (RO) e Receita Líquida (RL).

De acordo com o Gráfico 3.11, o valor nominal das contribuições para a
sociedade vem crescendo ano a ano. Porém, quando observados os percentuais
sobre a Receita Líquida, verifica-se uma queda em 2003. O mesmo é observado no
Gráfico 3.12 com os valores dos tributos arrecadados; contudo, a escala de recursos
é de bilhões de Reais.
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Notas:- Os valores não incluem os encargos sociais.
- Receita Operacional (RO) e Receita Líquida (RL).

Em relação aos indicadores ambientais, o modelo de balanço adotado faz
distinção entre investimentos ambientais relacionados com a operação da empresa e
os investimentos em projetos/programas externos. No entanto, tal separação de
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valores só foi efetivamente adotada a partir do Balanço Social 2002, sendo esses
dados apresentados no Gráfico 3.13.
Gráfico 3.13 – Indicadores Ambientais
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Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2003, 2004a).
Notas:- Receita Operacional (RO) e Receita Líquida (RL).

Como esperado, a Empresa destina a maior parte dos recursos para projetos
e programas que estão relacionados com as suas atividades; cerca de 96,5% de R$
1,97 bilhão em 2002 e 98,2% de R$ 2,29 bilhões em 2003. O Gráfico 3.14 apresenta
a evolução dos investimentos em meio ambiente, onde são considerados em
conjunto os gastos internos e externos.
Gráfico 3.14 – Total dos Investimentos em Meio Ambiente
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Elaboração própria a partir de PETROBRAS (2001, 2002, 2003, 2004a).
Notas:- Receita Operacional (RO) e Receita Líquida (RL).

A elevação dos gastos observada a partir de 2000 no gráfico coincide com a
criação do Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional
(Pegaso). Apesar dos valores nominais serem crescentes no período de análise, o
percentual dos investimentos sobre a Receita Líquida em 2003 apresentou queda.
Talvez essa queda possa ser explicada pelo alcance da maior parte das metas do
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Programa, como descrito nas seções anteriores, e dessa forma os investimentos se
estabilizariam nos períodos seguintes.
Um bom indicador de resultado dos investimentos feitos em projetos e/ou
programas ambientais e de segurança voltados para a operação da Companhia é a
Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento, que é calculada com base
em um milhão de homens-hora de exposição ao risco. Os valores da TFCA para o
período de análise são apresentados no Gráfico 3.15.
Gráfico 3.15 - Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento
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FONTE: Relatório de Responsabilidade Social 2001 p.13, 2002 p. 84
e Balanço Social 2003 p. 37.

E, finalmente, são apresentadas no Gráfico 3.16 as distribuições do valor
adicionado pelas atividades da Petrobras do período de 2001 a 2003 (não foi
divulgada a Demonstração de Valor Adicionado para 2000). Cabe esclarecer que se
deve entender por:
▪

Governo: gasto com impostos, taxas e contribuições (de todas as espécies,
inclusive patrocínios e apoios) e as participações governamentais instituídas
por lei;

▪

Colaboradores: gastos com salários, vantagens, encargos sociais e
participações;

▪

Terceiros: gastos como as instituições financeiras e fornecedores.
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Gráfico 3.16 - Distribuição do Valor Adicionado
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De acordo com o Gráfico 3.16, percebe-se que o Governo tem se apropriado
nos últimos anos de fatias cada vez maiores da renda gerada pela Petrobras.
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4

PRÁTICAS INTERNACIONAIS: ATUAÇÃO DA BP

Com o objetivo de buscar práticas internacionais que pudessem contribuir com
o cenário brasileiro de gestão corporativa de Responsabilidade Social foi feita uma
análise da atuação da BP, que é uma companhia de energia que atua nas mesmas
áreas que a Petrobras, a saber, exploração e produção, transporte e refino de
petróleo e gás, petroquímica e energias renováveis.
A Companhia multinacional foi escolhida para análise por operar em cerca de
cem países com negócios estabelecidos na América do Norte e do Sul, Europa,
África e Ásia e pelo seu porte (BP, 2005). Segundo a publicação Petroleum
Intelligence Weekly, a BP ocupava em 2003 a quinta posição no ranking das
cinqüenta maiores companhias de petróleo do mundo3.
A principal fonte de dados utilizada foram os relatórios ambientais e sociais
divulgados pela BP dos anos de 1999 a 20034. Apesar de a Companhia ter
divulgado seu primeiro relatório desse tipo em 1998, apenas foram consideradas as
publicações relacionadas ao período de 1999 a 2003 para que houvesse
similaridade no período de análise em relação aos relatórios divulgados pela
Petrobras.
As características bastante diversas dos principais locais de atuação das duas
Companhias, Estados Unidos e Inglaterra versus Brasil, também se fazem presentes
nas principais questões abordadas por ambas. O discurso da companhia inglesa é
pautado em seus valores centrais: integridade, honestidade, igualdade e respeito

3

Nesse mesmo ano, a Petrobras ocupava a 15ª posição no ranking. Esse ranking é baseado em seis
critérios operacionais e não considera dados financeiros, devido às diferentes práticas e definições
contábeis adotadas por cada país (Petroleum Intelligence Weekly, 2004).
4
Os relatórios da BP referentes aos anos de 1999 a 2002 apresentam apenas as principais
informações sobre a performance ambiental e social da companhia, tendo sido disponibilizadas
informações mais detalhadas nos relatórios corporativos e regionais na página do grupo na internet.
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nos relacionamentos, vantagem mútua em todas as relações e contribuição para o
progresso humano, e questões complexas são abordadas, como meio ambiente,
mudanças climáticas, transporte sustentável, direitos humanos, entre outras5.
Os investimentos sociais, que no Brasil recebem destaque em função da
ampla necessidade desses recursos, têm importância semelhante a outros temas na
gestão da BP. Seus programas de investimento social ao redor do mundo
compreendem um amplo número de iniciativas condizentes com as circunstâncias
locais e têm assumido uma abordagem comum: proporcionar vantagem mútua para
a comunidade envolvida e para o negócio da Companhia.
Nessa nova abordagem, a filantropia pura perde lugar para projetos que
ajudem a criar comunidades estáveis, abertas e prósperas que forneçam as
melhores condições para o sucesso do negócio. Nesse sentido, a maior parte dos
investimentos sociais da BP está voltada para programas de desenvolvimento de
comunidades, sendo seguidos pelos projetos educacionais, ambientais e de saúde6
(BP, 2000, p.3 e 2004a, p.36).
A Companhia declara, num discurso aberto e direto, que questões ambientais,
sociais e éticas são consideradas na construção da estratégia do negócio, cujo
objetivo fundamental é maximizar valor no longo prazo dos acionistas. E para
alcançar tal objetivo, afirma ainda que a estratégia adotada deverá trazer vantagem
competitiva e criar valor para a Companhia, buscando sempre estar à frente do
mercado em padrões, negócios, produtos e serviços (BP, 2004a, p.7).

5

Um tema abordado no relatório de 2003, e que não é geralmente tratado apesar da sua relevância,
é o descomissionamento de plataformas (remoção de instalações offshore e restauração dos locais) e
a remediação dos terrenos (envolve a proteção do terreno utilizado e a restauração desse para outros
usos após o fechamento de um local de produção, fábrica, refinaria ou posto de abastecimento) (BP,
2004a, p.15).
6
A Petrobras não utiliza o desenvolvimento comunitário como um dos seus indicadores sociais. A
gestão dos investimentos sociais da companhia brasileira tem privilegiado os projetos ambientais e
culturais na distribuição dos recursos.
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Ao tratar do benefício econômico proporcionado à sociedade, a Companhia
inglesa direciona o foco para os benefícios gerados por suas atividades centrais,
citando apenas em segundo plano os investimentos em programas ambientais,
comunitários, culturais, educacionais e de saúde (BP, 2004a, p.9).
A BP apresenta como meta própria possibilitar que energia seja produzida e
consumida de forma que não cause danos no longo prazo para o planeta ou para a
população, criando condições para que a Empresa continue a operar: “uma
companhia sustentável atuando num mundo sustentável”7. A Companhia declara
lidar com o tema desenvolvimento sustentável como um imperativo ético e como
uma oportunidade de negócio, onde aqueles que se anteciparem com as mudanças
requeridas obterão vantagem competitiva sem penalizar a performance financeira
(BP, 2001, p.8 e 2004a, p.1).
As informações apresentadas nos relatórios são verificadas por uma auditoria
independente, assim como ocorre na Petrobras. Uma característica diferencial no
processo de auditoria que a BP se submete é a inserção ao longo dos relatórios de
notas da empresa auditora, tanto apontando pontos favoráveis, quanto apontando
questões que devem ser aprimoradas. Essa peculiaridade demonstra transparência
e maior liberdade no processo de verificação das informações e indica que a
honestidade e respeito nos relacionamentos fazem parte de fato dos valores centrais
do grupo inglês.
Os relatórios analisados seguem um padrão, não havendo mudanças
significativas nos assuntos tratados e na forma de apresentação das informações, o
que facilita o acompanhamento ao longo do tempo da gestão da Companhia. Há
também uma seção destinada à divulgação das conquistas, onde são listados
7

Desenvolvimento Sustentável, para a BP, seria uma questão estratégica de longo prazo que
envolveria o negócio em considerações além das suas responsabilidades normais (BP, 2001, p.7).
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exemplos de sucesso financeiro e operacional, assim como de avanços nas áreas
ambiental, ética, social e de pessoal. Da mesma forma, outra seção trata das
principais dificuldades enfrentadas e dos desafios esperados no futuro nessas áreas.
Outro exemplo positivo é a divulgação, desde 1997, de relatórios locais que
ilustram como a corporação põe em prática suas políticas em alguns dos muitos
locais em que atua e, além disso, apresentam opiniões de stakeholders coletadas
independentemente. Esses relatórios locais são disponibilizados na página oficial da
BP na internet (BP, 2005), assim como o detalhamento dos assuntos tratados no
relatório ambiental e social (BP, 2001).
A BP reconhece o paradoxo em que a energia que fornece conforto térmico,
luz e mobilidade à sociedade, abastecendo o crescimento econômico e
desenvolvimento, simultaneamente nos impõe sérios desafios ambientais e sociais,
tanto causando impactos locais, quanto alterando o clima do planeta pela emissão
de gases de efeito estufa na atmosfera. E declara ainda que fugir desses desafios
não é uma opção para uma companhia de energia que planeja ser bem-sucedida no
longo prazo, devendo as conseqüências da produção e consumo de energia ser
consideradas (BP, 2004a, p.4).
Tratando dos impactos negativos trazidos pela expansão da exploração de
petróleo, a Companhia menciona o caso específico de alguns países em
desenvolvimento e especificidades negativas desses como, por exemplo, a possível
valorização cambial, que prejudica a exportação de outros setores como agricultura,
distribuição desigual da renda devido à corrupção e inexperiência dos governos em
administrar grande quantidade de recursos (BP, 2004a, p.5) Nesse sentido, defende
que a transparência é importante para garantir que investimentos internacionais em
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economias emergentes proporcionem benefícios de forma generalizada para a
sociedade (BP, 2002, p.5).
Em 2002, a corporação assumiu publicamente a ocorrência da prática de
pagamentos de facilitação no passado, que definiu como pequenos pagamentos
feitos a autoridades de baixo escalão com a finalidade de obter serviços rotineiros,
proibindo, desde então, a adoção dessa medida por seus funcionários (BP, 2003,
p.1 e 5).
Em relação aos seus recursos humanos, a BP trata com destaque a atração e
retenção dos melhores profissionais, homens e mulheres, através da busca da
diversidade de conhecimento, idade, religião, origem étnica, nacionalidade,
deficiência e orientação sexual nas contratações de pessoal. A inclusão, que é
descrita como um de seus maiores desafios, é vista como um objetivo do negócio e
não apenas como um princípio, sendo descrita como a capacidade de valorizar e
estimular os funcionários de modo que possam alcançar seus potenciais como
indivíduos e empregados8 (BP, 2004a, p. 19).
Em 2003, houve uma intensa reformulação do quadro de funcionários que
acarretou na demissão de mais de onze mil empregados, o que correspondia a
aproximadamente dez por cento do total da força de trabalho da Companhia naquele
ano. Segundo a BP, as demissões ocorreram em função da venda e racionalização
de unidades produtivas e onde a transferência de funcionários não foi possível,
ofereceu-se um programa de demissão voluntária para minimizar o impacto nas
famílias e comunidades, assim como um serviço de suporte aos demitidos, incluindo
o auxílio para o reposicionamento no mercado de trabalho (BP, 2004a, p.1 e 16).

8

Somente em 2003 foi lançado um canal único de ouvidoria do grupo, anteriormente esses serviços
eram regionais e nacionais, e nesse mesmo ano, as diretrizes do Global Reporting Initiative foram
adotadas por completo (BP, 2004a; GRI, 2004).
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Ao tratar sobre meio ambiente, direciona seu foco para mudanças climáticas e
emissão de gases de efeito estufa, relacionando as medidas que vêm sendo
adotadas pela Companhia nas suas atividades numa posição de precaução, uma
vez que a Empresa acredita que o entendimento científico sobre o tema ainda se
encontra em construção. Um exemplo de seu pioneirismo nesse campo é a
divulgação de metas de suas emissões de gases de efeito estufa a partir de 1997,
que têm sido cumpridas e redefinidas desde então, gerando não só benefícios
ambientais,

mas

também

ganhos

financeiros

pelo

aumento

da

eficiência

operacional9 (BP, 2004a, p.23).
A BP vem ainda promovendo a aplicação de mecanismos de mercado, como
comércio de emissões e o mecanismo de desenvolvimento limpo. Para tanto, tem se
preparado, através do desenvolvimento de uma metodologia que quantifique a
contribuição do uso de produtos mais limpos, desenvolvidos pela Companhia, para a
redução de emissões de gases de efeito estufa10 (BP, 2004a, p.24).
A Companhia reconhece a essencialidade de pesquisa de ponta para dar
conta do complexo desafio de compreender e solucionar a mudança climática global
e, para tanto, se associa a importantes centros de pesquisa, como a Universidade de
Princeton, a Universidade de Stanford, a Escola Imperial de Londres, a Academia de
Ciências da China e a Universidade de Tsinghua, através de programas de
patrocínio (BP, 2004a, p.25).
Ainda tratando de desafios globais, a BP reserva uma seção do seu relatório
para falar sobre a questão transportes versus meio ambiente, onde aponta o setor
9

Em 1997, a BP anunciou como meta para 2010 uma redução de dez por cento, em relação ao nível
de 1990, nas suas emissões de gases de efeito estufa. No entanto, essa meta foi alcançada no final
de 2001, quando uma nova foi lançada: estabilização das emissões líquidas ao nível de 2001 até
2012.
10
Considerando que todos os produtos comercializados pela BP em 2003 foram consumidos e
convertidos em gás carbônico, as emissões desses totalizaram 1,298 bilhão de toneladas, o que
corresponde à cerca de quinze vezes o total de emissões decorrentes das atividades operacionais da
companhia e 5% das emissões mundiais (BP, 2004a, P.22).
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de transportes como responsável por um-quarto do total das emissões de gases de
efeito estufa11.
Como resposta a esse desafio, a Companhia apresenta como alternativa de
longo prazo o desenvolvimento e teste de soluções baseadas em hidrogênio, nas
quais se considera líder, e ainda um escopo de ações de curto prazo, entre as quais
estão o desenvolvimento e comercialização de combustíveis e lubrificantes mais
limpos, de biocombustíveis e fornecimento de energia renovável através da
tecnologia fotovoltaica (BP, 2004a, p.27).
À primeira vista parece contraditório uma corporação cujos principais produtos
são derivados de petróleo abordar em detalhes os impactos negativos do uso
desses produtos. No entanto, ao indicar a necessidade de melhoria na qualidade e
eficiência dos combustíveis, de redução na demanda total por transporte e a maior
eficiência deste serviço, indica que seu discurso está alinhado aos princípios que
norteiam as atividades de uma corporação socialmente responsável.
O sistema de gestão ambiental ISO 14001 vem sendo implantado nas
unidades operacionais da BP, tendo feito progresso ano a ano como mostra o
quadro 4.1 a seguir:

Ano
1999
2000
2001
2002
2003

Quadro 4.1 – Evolução da certificação ISO 14001 - BP
Total de unidades Total de unidades
%
operacionais
certificadas
50
139
60
43
116
85
73
104
96
92
86
85
99*

Fonte: (BP, 2000, p.3; 2001, p.24; 2002, p.11; 2003, p.3; 2004a, p.2);
*Apesar da porcentagem de certificações ter sido de 99% em 2003, o número total de unidades certificadas caiu de 96, em
2002, para 85, em 2003. Não há informações mais detalhadas sobre a redução desse número.

11

Motores de combustão interna, movidos à gasolina ou diesel, representam a vasta maioria e são
responsáveis não só pela emissão de gases de efeito estufa, mas também por outros poluentes como
monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e particulados, que afetam a qualidade local e global do ar
(BP, 2004a, p.26).
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A Petrobras divulgou em 2002 que havia obtido certificação para todas as
suas unidades operacionais, sendo a primeira companhia de energia a alcançar tal
feito. No entanto, nesse mesmo ano a Empresa brasileira contava com apenas 35
unidades, número significativamente menor do que as 96 unidades certificadas da
BP naquele ano.
Quanto ao relacionamento da BP com a sociedade, a Companhia declara
buscar vantagem mútua em todas as suas relações e para isso necessita entender
as necessidades dos indivíduos, clientes, fornecedores, contratados, parceiros,
comunidades, governos e organizações não-governamentais. Declara ainda que a
construção das relações é baseada em: abertura e flexibilidade, interdependência,
compartilhamento do sucesso, cumprimento das promessas, padrões de alta
performance e aprendizado com terceiros (BP, 2003, p.8).
Em seu discurso, a Companhia reconhece a ampliação de seu papel e
responsabilidades como uma das maiores fornecedoras de energia do planeta.
Afirma que possui um papel subsidiário aos governos na defesa da lei e da ordem,
da segurança e dos direitos dos indivíduos e grupos, devendo atuar através da
formação de parcerias, particularmente com organizações não-governamentais,
organismos multilaterais e departamentos de governo, com o objetivo de
complementar conhecimento e experiência (BP, 2003, p. 6 e 15).
Ao final do relatório de 2003 foi apresentada uma tabela-resumo, reproduzida
no ANEXO I, dos dados do desempenho da BP referentes ao período de 1999 a
200312. Havia a intenção de realizar comparações entre os investimentos ambientais
e sociais do grupo inglês com os respectivos montantes da Petrobras, usando como
base os percentuais da receita líquida e do resultado operacional, assim como
12

Os dados contidos nessa tabela-resumo eram disponibilizados, em sua maioria, ao longo do texto e
através de gráficos de barras, que não apresentavam o valor direto das variáveis, apenas intervalos
de variação, nos respectivos relatórios de cada ano.

94

apresentado na seção 3.3. No entanto, tais comparações não puderam ser
realizadas em função dos padrões contábeis divergentes adotados no Brasil e no
Reino Unido, o que causa discrepância na forma de cálculo dessas variáveis
contábeis (CVM, 2005).
Cabe ressaltar que os indicadores de performance apresentados pela BP, que
de acordo com a Companhia foram escolhidos através da contribuição de
stakeholders13, são substancialmente diferentes dos adotados pela Petrobras, que
segue o modelo Ibase de balanço social. Da mesma forma, tal divergência
prejudicou a comparabilidade das gestões das respectivas companhias de energia.
No quadro 4.2 a seguir são reproduzidas informações relacionadas à
segurança do trabalho na BP.
Quadro 4.2 – Indicadores de Segurança do Trabalho na BP
Indicadores
1999
2000
2001
2002
2003
Total de empregados
80.400 107.200 110.150 115.250 103.700
Total de contratados1
Mortes – empregados
10
10
5
3
5
Mortes – contratados
20
13
11
10
15
Casos de afastamento do trabalho –
175
184
138
100
106
empregados
Casos de afastamento do trabalho –
286
266
189
172
146
contratados
Acidentes registrados – empregados
1.118
947
935
898
7012
Acidentes registrados – contratados
1.478
1.779
1.457
1.114
9032
Horas trabalhadas – empregados (milhões)
204
245
244
250
247
Horas trabalhadas – contratados (milhões)
162
219
259
276
280
Fonte: (BP, 2004a, p.44);
1
Informação não-disponível;
2
Antes de 2003, os acidentes registrados incluíam doenças e ferimentos. Em 2003, essa categoria apresenta apenas
ferimentos e o número de doenças registradas foi de 73;

Utilizando-se os indicadores do quadro 4.2 foram calculadas as Taxas de
Freqüência de Acidentados com Afastamento (TFCA) para a BP, apresentadas no
Quadro 4.3. A Companhia divulga uma taxa diversa que considera a exposição ao
risco de 200 mil horas, enquanto a TFCA, que é a taxa oficialmente adotada no
Brasil, considera a exposição ao risco de um milhão de horas.

13

(BP, 2004a, p.44);
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Quadro 4.3 – Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento - BP
TFCA1
Empregados
Contratados
Total

1999
0,86
1,76
1,25

2000
0,75
1,21
0,97

2001
0,56
0,73
0,65

2002
0,40
0,62
0,52

2003
0,43
0,52
0,49

1

TFCA = (nº de afastamentos causados por acidentes x 1.000.000)/ nº de horas homem de exposição ao risco
Fonte: (Ministério do Trabalho e Emprego, 2005).

Da análise do quadro 4.3 observa-se que os valores da TFCA para os
contratados da BP são sempre mais elevados do que para os empregados. No
entanto, não se pode inferir que os contratados estão menos preparados quanto a
normas de segurança, pois não há informações em relação à distribuição da
ocupação dos empregados próprios e dos contratados.
A título de comparação, são apresentados a seguir, no quadro 4.4, os valores
da TFCA relativos à gestão da Petrobras para o mesmo período. Nota-se que os
valores da TFCA da Petrobras são significativamente superiores aos respectivos
valores da BP, tendo a Empresa brasileira atingido somente em 2003 o patamar
apresentado em 1999 pela companhia inglesa. Contudo, não se pode fazer análises
mais detalhadas sobre essa discrepância entre a TFCA das duas companhias, já
que não há informações sobre a distribuição dos postos de trabalho entre as
diversas áreas da Empresa e sua localização, em terra ou offshore.
Quadro 4.4 – Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento - Petrobras
TFCA
Petrobras1

1999
4,2

2000
3,6

2001
2,9

2002
1,5

2003
1,2

FONTE: (Petrobras 2002 p.13, 2003 p. 84, 2004a p. 37);
Considera funcionários e contratados. Os valores, com exceção de 2003, foram apresentados com uma casa
decimal.
1

Ainda tratando sobre segurança, os balanços ambientais, tanto da Petrobras
como da BP, apresentam o indicador volume anual de vazamentos de óleo e
produtos químicos. No entanto, esse indicador não traduz completamente os índices
de segurança alcançados, pois trata-se apenas de um valor global não relacionado
com a produção anual da respectiva companhia. Dessa forma, sugere-se a adoção
de um novo indicador: vazamento por m3 produzido.
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A seguir, o gráfico 4.1 apresenta o indicador vazamento/m3 produzido
relacionado respectivamente à gestão da Petrobras e à BP para o período de 2000 a
200314.
Gráfico 4.1 – Vazamento por m3 produzido: Petrobras versus BP
80

77,89

(E-06)

60
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37,71

40
20
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2,80

0
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Elaboração própria a partir dos valores da produção total de óleo, LGN
e vazamentos.
Fontes: (BP, 2004b; Petrobras, 2004b);

Observa-se que nos anos 2000 e 2001 os valores do indicador vazamento/m3
produzido da Petrobras são significativamente superiores aos da BP. Porém nos
dois anos seguintes a Empresa brasileira obteve uma redução considerável no seu
indicador, demonstrando que a Petrobras realmente tem apresentado índices de
vazamentos menores que a média internacional de empresas de mesmo porte15.
A seguir são listados alguns indicadores e informações retirados dos
relatórios analisados que devem servir como exemplo para as empresas brasileiras
de energia devido à simplicidade e esclarecimento proporcionado:
Gráficos ou tabelas contendo:
▪

a distribuição por segmento do negócio e por região do resultado operacional
e dos investimentos;

▪

14

a nacionalidade dos acionistas;

O valor do indicador para o ano de 1999 não foi incluído, pois a Petrobras apenas divulgou o valor
médio de vazamentos do período de 1997 a 1999, não tendo sido publicado o valor absoluto desse
último ano.
15
Vide Seção 3.2.5.
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▪

a produção de óleo e gás por região, assim como o total;

▪

a produção dos principais produtos refinados (BP, 2004a, p.18);

▪

a distribuição do número de empregos gerados por segmento de negócio do
grupo (BP, 2004a, p.16);

▪

dados relacionados a segurança do trabalho, tanto dos funcionários como dos
contratados, como: número de mortes, casos de afastamento do trabalho por
acidente, acidentes registrados e horas trabalhadas;

▪

as emissões diretas e indiretas de gás carbônico, metano etc;

▪

o número de vazamentos de petróleo e produtos químicos, os volumes vazado
e o não-recuperado, assim como o meio atingido (terra ou água);

▪

a contribuição das emissões de gases de efeito estufa das atividades e
produtos da companhia para as emissões globais (BP, 2004a, p.22);

E uma pesquisa de opinião da sociedade, em seus diversos locais de atuação, sobre
a integridade, honestidade e esforço real da corporação em proteger o meio
ambiente, relacionando essas informações com as respectivas opiniões sobre a
marca líder ou a segunda marca, nos casos onde a companhia é a líder (BP, 2001,
p.16).
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Esse trabalho teve como objetivo contribuir para a compreensão da
Responsabilidade Social Corporativa, incentivar a difusão de práticas socialmente
responsáveis nas empresas brasileiras, sobretudo, nas do setor de energia e,
auxiliar no debate e pesquisas futuras.
A seguir serão resumidas e listadas ordenadamente as principais conclusões e
sugestões por capítulo da dissertação:

Capítulo 2 – Revisão da Literatura:
▪

A revisão da literatura buscou mostrar que, quaisquer que sejam as
motivações, as empresas no Brasil têm modificado e ampliado gradualmente o
escopo das suas responsabilidades. Além da esfera econômica, as esferas
ambiental e social passam a ser consideradas, fator esse que é fundamental
para a construção de uma sociedade sustentável.

▪

Ao tratar, na seção 2.2, sobre o Balanço Social, destacou-se a relevância da
divulgação pelas organizações da Demonstração do Valor Adicionado.
Sugere-se a inclusão da sociedade, que tem sido contemplada por projetos
culturais, ambientais, de saúde etc patrocinados por organizações, entre os
segmentos beneficiários (funcionários, acionistas, Estado e financiadores).

Capítulo 3 – Estudo de Caso da Petrobras:
▪

A análise dos Balanços Sociais e Relatórios de Responsabilidade Social da
Petrobras, referentes ao período de 1999 a 2003, revela uma evolução no
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escopo das informações e dos assuntos tratados, assim como da importância
dada ao tema pela Empresa.
▪

Alguns fatos observados indicam que a Empresa parece confrontar-se com
uma dualidade de papéis: resultados econômicos positivos, benefícios aos
acionistas, retorno de investimentos num mercado altamente competitivo
versus contribuição para o desenvolvimento nacional. Esse suposto conflito
pode ser explicado pelo controle acionário da Empresa que é partilhado entre
o Governo, que detém a maior parte das ações, e os acionistas privados.

▪

O processo de seleção pública adotado pela Petrobras para escolha das
ações a serem patrocinadas deve ser visto como exemplo para outras
grandes corporações, visto que garante a transparência no julgamento das
propostas, a democratização de recursos e ainda amplia as oportunidades
para divulgação dos trabalhos. Outro aspecto importante da concessão de
patrocínios é a obrigatoriedade de avaliação e acompanhamento dos
resultados dos mesmos por meio de relatórios periódicos, elaborados pelos
gestores das iniciativas, visitas dos empregados da Petrobras responsáveis
pelos projetos e reuniões com a participação a comunidade afetada,
representantes da sociedade civil e dos poderes públicos municipais.

▪

Em 2003, os temas tratados no Balanço Social foram ampliados e questões
relevantes foram discutidas como, por exemplo: Demonstração do Valor
Adicionado, Influência na Economia Brasileira, Aprovação de Projetos de
Investimento, Objetivos e Ações Quanto à Sustentabilidade, Avaliação do
Desempenho e Relações com as Partes Interessadas.

▪

Um exemplo que comprova que a adoção de um sistema integrado de gestão
ambiental gera redução de custos de gerenciamento no longo prazo foi a
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queda, em 2003, do gasto em renovação do seguro dos seus ativos em 42%,
apesar do aumento de cerca de 17% do montante segurado. A Empresa
atribuiu esse fato aos investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em meio
ambiente (cerca de R$ 948 milhões nos projetos relacionados ao Pegaso) e à
redução dos níveis de vazamento e taxas de acidentes alcançados.
▪

Para que a contribuição das empresas na promoção do desenvolvimento
sustentável se torne mais eficaz, é necessário caminhar na direção de uma
estratégia integrada de enfrentamento das questões, na qual a participação
crescente do setor empresarial não signifique superposição ou paralelismo ao
poder público e, sim, uma complementação efetiva de esforços. As empresas
devem substituir a função de simples financiadoras e fiscalizadoras de
projetos sociais por um papel de parceria com a sociedade; onde os
beneficiários devem participar tanto da identificação dos problemas como das
suas possíveis soluções; estimulando, assim, a co-responsabilidade a fim de
assegurar autonomia e sustentabilidade dos resultados. A política de
patrocínio da Petrobras passou a adotar essa estratégia em 2003, quando foi
declarado que os projetos promovidos e apoiados pela Empresa deverão
estar alinhados com as políticas estruturais onde predominem ações
educativas e de geração de renda, de forma convergente, e capazes de gerar
autonomia e sustentabilidade.

Capítulo 4 – Estudo de Caso da BP:
▪

Uma característica diferencial no processo de auditoria que a BP se submete
é a inserção ao longo dos relatórios de notas da empresa auditora, tanto
apontando pontos favoráveis, quanto apontando questões que devem ser
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aprimoradas. Essa peculiaridade demonstra transparência e maior liberdade
no processo de verificação das informações.
▪

Os relatórios da BP seguem um padrão, não havendo mudanças significativas
nos assuntos tratados e na forma de apresentação das informações, o que
facilita o acompanhamento ao longo do tempo da gestão da Companhia. Há
também uma seção destinada à divulgação das conquistas, onde são listados
exemplos de sucesso, e outra seção onde são descritas as principais
dificuldades e os desafios esperados no futuro.

▪

Um exemplo de pioneirismo da companhia inglesa é a divulgação de metas
das emissões de gases de efeito estufa desde 1997, que têm sido cumpridas
e redefinidas desde então, gerando não só benefícios ambientais, mas
também ganhos financeiros pelo aumento da eficiência operacional.

▪

Quanto ao relacionamento da BP com a sociedade, a Companhia declara
buscar vantagem mútua em todas as suas relações e para isso necessita
entender as necessidades dos indivíduos, clientes, fornecedores, contratados,
parceiros, comunidades, governos e organizações não-governamentais.
Declara ainda que a construção das relações é baseada em: abertura e
flexibilidade, interdependência, compartilhamento do sucesso, cumprimento
das promessas, padrões de alta performance e aprendizado com terceiros.

▪

Dentre as informações e indicadores apresentados pela BP, destacam-se os
seguintes: a distribuição por segmento do negócio e por região do resultado
operacional e dos investimentos; a nacionalidade dos acionistas; a produção
de óleo e gás por região, assim como o total; a produção dos principais
produtos refinados; a distribuição do número de empregos gerados por
segmento de negócio do grupo e por localização, em terra ou offshore; dados
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relacionados a segurança do trabalho, tanto dos funcionários como dos
contratados, como: número de mortes, casos de afastamento do trabalho por
acidente, acidentes registrados e horas trabalhadas; as emissões diretas e
indiretas de gás carbônico, metano etc; a contribuição das emissões de gases
de efeito estufa das atividades e produtos da companhia para as emissões
globais; o número de vazamentos de petróleo e produtos químicos, os
volumes vazado e o não-recuperado, assim como o meio atingido (terra ou
água);
Ainda tratando sobre vazamentos, os balanços ambientais, tanto da Petrobras como
da BP, apresentam o indicador volume anual de vazamentos de óleo e produtos
químicos. No entanto, esse indicador não traduz completamente os índices de
segurança alcançados, pois trata-se apenas de um valor global não relacionado com
a produção anual da respectiva companhia. Dessa forma, sugere-se a adoção de
um novo indicador: vazamento por m3 produzido.

Principais dificuldades encontradas na realização da dissertação:
▪

Havia a intenção de realizar comparações entre os investimentos ambientais e
sociais do grupo inglês com os respectivos montantes da Petrobras, usando
como base os percentuais da receita líquida e do resultado operacional. No
entanto, tais comparações não puderam ser realizadas em função dos
padrões contábeis divergentes adotados no Brasil e no Reino Unido, o que
causa discrepância na forma de cálculo dessas variáveis contábeis. Sugerese, dessa forma, como tema de futuros estudos a compatibilização contábil
desses valores, que constam dos respectivos Balanços das duas empresas.

103

▪

Outra dificuldade encontrada foi a irregularidade na divulgação de alguns
indicadores pela Petrobras, assim como padrões variáveis de relatórios com
estruturas de informação diversas, o que dificulta o acompanhamento da
gestão da Empresa.
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ANEXOS

ANEXO - A

Balanço Social Anual / 2004
2004
Valor (mil reais)

1. Base de cálculo

2003
Valor (mil reais)

Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2. Indicadores sociais internos

Valor (mil R$)

%Sobre FPB

%Sobre RL

Valor (mil R$)

%Sobre FPB

%Sobre RL

Valor (mil R$)

%Sobre RO

%Sobre RL

Valor (mil R$)

%Sobre RO

%Sobre RL

Valor (mil R$)

%Sobre RO

%Sobre RL

Valor (mil R$)

%Sobre RO

%Sobre RL

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e medicina no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

3. Indicadores sociais externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total – Indicadores sociais externos

4. Indicadores ambientais

Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar
( ) cumpre de 51 a 75% ( ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar ( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:

5. Indicadores do corpo funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais

6. Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial

2004

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela
empresa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente
de trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva
e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
A previdência privada contempla:

Metas 2005

[ ] direção

[ ] direção
e gerências

[ ] todos(as)
empregados(as)

[ ] direção

[ ] direção
e gerências

[ ] todos(as)
empregados(as)

[ ] direção
e gerências

[ ] todos(as)
empregados(as

[ ] todos(as)
+ Cipa

[ ] direção
e gerências

[ ] todos(as)
empregados(as

[ ] todos(as)
+ Cipa

[ ] não se
envolve

[ ] segue as
normas da OIT

[ ] incentiva e
segue a OIT

[ ] não se
envolverá

[ ] seguirá as
normas da OIT

[ ] incentivará
e seguirá a OIT

[ ] direção

[ ] direção e
gerências
[ ] direção e
gerências

[ ] todos(as)
empregados(as)
[ ] todos(as)
empregados(as)

[ ] direção

[ ] direção e
gerências
[ ] direção e
gerências

[ ] todos(as)
empregados(as)
[ ] todos(as)
empregados(as)

A participação nos lucros ou resultados contempla:

[ ] direção

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):

[ ] não são
considerados

[ ] são
sugeridos

[ ] são exigidos

[ ] não serão
considerados

[ ] serão
sugeridos

[ ] serão
exigidos

[ ] não se
envolve

[ ] apóia

[ ] organiza
e incentiva

[ ] não se
envolverá

[ ] apoiará

[ ] organizará
e incentivará

na empresa
__________

no Procon
_________

na Justiça
_________

na empresa
__________

no Procon
_________

na Justiça
_________

% de reclamações e críticas solucionadas:

na empresa
________%

no Procon
________%

na Justiça
________%

na empresa
________%

no Procon
________%

na Justiça
________%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Em 2004:

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

______% governo

Em 2003:
______% colaboradores(as)

_____% acionistas _____% terceiros _____% retido

7. Outras informações
Apoio:

Parcerias:

[ ] direção

______% governo

______% colaboradores(as)

_____% acionistas _____% terceiros _____% retido

Instruções para o preenchimento
Realização

Este Balanço Social (BS) deve apresentar os projetos e as ações sociais
e ambientais efetivamente realizados pela empresa
Sugestão: este BS deve ser o resultado de amplo processo participativo
que envolva a comunidade interna e externa

Publicação

Este BS deve ser apresentado como complemento em outros tipos de demonstrações
financeiras e socioambientais; publicado isoladamente em jornais e revistas; amplamente
divulgado entre funcionários(as), clientes, fornecedores e a sociedade. Pode ser
acompanhado de outros itens e de informações qualitativas (textos e fotos) que a empresa
julgue necessários

Selo “Balanço Social Ibase/Betinho”

A empresa que realizar e publicar o seu balanço social, utilizando este modelo mínimo
sugerido pelo Ibase, pode receber o direito de utilizar o Selo Balanço Social Ibase/Betinho
nos seus documentos, relatórios, papelaria, produtos, embalagens, site etc. Mais
informações e normas: www.balancosocial.org.br
RESTRIÇÕES: o Selo Ibase/Betinho NÃO será fornecido às empresas de cigarro/fumo/tabaco,
armas de fogo/munições, bebidas alcoólicas ou que estejam envolvidas em denúncias e/ou
processos judiciais relativos à exploração de trabalho infantil e/ou qualquer forma de trabalho
forçado e à prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente

1. Base de cálculo

Itens incluídos

Receita líquida

Receita bruta excluída dos impostos, contribuições, devoluções, abatimentos
e descontos comerciais

Resultado operacional

Este se encontra entre o Lucro Bruto e o LAIR (Lucro Antes do Imposto
de Renda), ou seja, antes das receitas e despesas não operacionais

Folha de pagamento bruta

Somatório de remuneração (salários, gratificações, comissões e abonos), 13º salário, férias
e encargos sociais compulsórios (INSS, FGTS e contribuição social).

2. Indicadores sociais internos
Alimentação

Gastos com restaurante, vale-refeição, lanches, cestas básicas e outros relacionados à
alimentação de empregados(as)

Previdência privada

Planos especiais de aposentadoria, fundações previdenciárias, complementações de benefícios a aposentados(as) e seus dependentes

Saúde

Plano de saúde, assistência médica, programas de medicina preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com saúde, inclusive de aposentados(as)

Educação

Gastos com ensino regular em todos os níveis, reembolso de educação, bolsas, assinaturas de revistas, gastos com biblioteca (excluído pessoal) e outros gastos com educação

Cultura

Gastos com eventos e manifestações artísticas e culturais (música, teatro, cinema,
literatura e outras artes)

Capacitação e desenvolvimento profissional

Recursos investidos em treinamentos, cursos, estágios (excluído os salários) e gastos
voltados especificamente para capacitação relacionada com a atividade desenvolvida por
empregados(as)

Creches ou auxílio-creche

Creche no local ou auxílio-creche a empregados(as)

Participação nos lucros ou resultados

Participações que não caracterizem complemento de salários

Outros benefícios

Seguros (parcela paga pela empresa), empréstimos (só o custo), gastos com atividades
recreativas, transportes, moradia e outros benefícios oferecidos a empregados(as) podem
ser aqui enumerados

3. Indicadores sociais externos
Total das contribuições para a sociedade

Somatório dos investimentos na comunidade que aparecem discriminados
Os itens na tabela aparecem como indicação de setores importantes onde a empresa deve
investir (como habitação, creche, lazer e diversão, por exemplo). Porém podem aparecer aqui
somente os investimentos focais que a empresa realiza regularmente

Tributos (excluídos encargos sociais)
4. Indicadores ambientais
Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa

Impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais

Investimentos, monitoramento da qualidade dos resíduos/efluentes, despoluição, gastos com
a introdução de métodos não-poluentes, auditorias ambientais, programas de educação
ambiental para os(as) funcionários(as) e outros gastos com o objetivo de incrementar e buscar o melhoramento contínuo da qualidade ambiental na produção/operação da empresa

Investimentos em programas/projetos externos

Despoluição, conservação de recursos ambientais, campanhas ecológicas e educação
socioambiental para a comunidade externa e para a sociedade em geral

Metas anuais

Resultado médio percentual alcançado pela empresa no cumprimento de metas ambientais
estabelecidas pela própria corporação, por organizações da sociedade civil e/ou por
parâmetros internacionais como o Global Reporting Initiative (GRI)

5. Indicadores do corpo funcional
Nº de negros(as) que trabalham na empresa

Considerar como trabalhadores(as) negros(as) o somatório de indivíduos
classificados/autodeclarados como de pele preta e parda (conforme a RAIS)

6. Informações relevantes
Relação entre a maior e a menor remuneração

Resultado absoluto da divisão da maior remuneração pela menor

Número total de acidentes de trabalho

Todos os acidentes de trabalho registrados durante o ano

Normas

Conforme as Convenções 87, 98, 135 e 154 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e os itens da norma Social Accountability 8000 (SA 8000)

Valor adicionado

Mais informações: www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=9&sid=13

7. Outras informações
Outras informações importantes quanto ao exercício da responsabilidade social, ética
e transparência.
Critério 3 para as empresas que solicitarem o Selo Balanço Social Ibase/Betinho.

ANEXO-B – TRIBUTOS-1999

Tributos Retidos de Terceiros e Pagos pela Petrobras / 1999
1999
Valores expressos em milhares de reais
Municipais
ISS - Imposto sobre Serviços
15.428
Total Municipal
15.428
Estaduais
ICMS - Substituição Tributária
5.818.515
Total Estadual
5.818.515
Federais
IR Folha de Pagamento
179.519
IR Terceiros
52.199
IR sobre Serviços no Exterior
34.061
IOF sobre Mútuo
1.219
Outras Retenções (Sest/Senat)
2
Cofins - Substituição Tributária
1.555.018
Pasep - Substituição Tributária
367.548
Total Federal
2.189.566
Total Geral
8.023.509
Tributos Pagos pela Petrobras / 1999
Valores expressos em milhares de reais
Municipais
ISS - Imposto sobre Serviços
IPTU/ITR
Outros Impostos e Taxas a Recolher
Total Municipal
Estaduais
ICMS - Imp. sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Outros Impostos e Taxas a Recolher
Total Estadual
Federais
Imposto de Importação - Petróleo
Imposto de Importação - Derivados
IPI - Imposto sobre Prod. Industr. s/ Mat. Importado
AFRMM - Adic. Frete p/ Renovação da Marinha Mercante
Imposto de Renda sobre o Lucro
Imposto de Renda sobre Remessas/Financiam. - Exterior
Outros Impostos - Material Importado
Outros Impostos e Taxas a Recolher
Cofins
Pasep
Contribuição Social sobre o Lucro
Contribuição Social - Parcelamento
Empréstimo Compulsório - DL 2288/86 (FND)
Total Federal
Total Geral

Tributos Retidos de Terceiros
em 1999 (R$ 8.024 milhões)

27,3%

1998

Var. %

14.807
14.807

4
4

4.020.054
4.020.054

45
45

218.095
24.091
7.593
1.068
250.846
4.285.707

-18
117
349
-100

1999

1998

Var. %

1.386
21.727
1.256
24.369

1.564
15.736
1.477
18.777

-11
38
-15
30

4.700.607
8.530
4.709.137

3.351.409
3.974
3.355.383

40
115
40

236.436
168.841
35.925
73.885
49.038
60.250
7.205
879.409
233.773
829
71.238
86.014
1.902.843
6.636.349

215.057
158.657
28.694
60.713
49.092
33.832
62.465
6.317
278.766
144.927
23.704
132.097
144.006
1.338.327
4.712.487

10
6
25
22
-100
45
-4
14
215
61
-97
-46
-40
42
41

Tributos Pagos em 1999
(R$ 6.636 milhões)
0,4%

0,2%

28,7%

71,0%

72,5%

Municipais

Estaduais

Federais

Municipais

Estaduais

Federais

773
87

ANEXO-C – FATOS GERADORES DE AUTUAÇÃO DA PETROBRAS EM 2001

•

Rompimento de oleoduto nas proximidades de Morretes, Paraná, em 16 de
fevereiro com derramamento de 50 metros cúbicos de óleo;

•

Vazamento no mar de 1.200 metros cúbicos de óleo em decorrência do
afundamento da plataforma P-36 na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em 20
de março;

•

Vazamento no mar de 30 metros cúbicos de óleo da plataforma P-7 na Bacia
de Campos, Rio de Janeiro, em 12 de abril;

•

Derramamento de 30 metros cúbicos de óleo em decorrência de acidente com
caminhão no Paraná em 14 de abril;

•

Rompimento de oleoduto no condomínio Tamboré 2, em São Paulo, com
derramamento de 30 metros cúbicos de óleo em 30 de maio;

•

Vazamento de 140 toneladas de catalisador da Refinaria Duque de Caxias,
Rio de Janeiro, em 14 de julho;

•

Vazamento no mar de 400 metros cúbicos de nafta em decorrência de colisão
do navio Norma com uma pedra no porto de Paranaguá, Paraná, em 18 de
novembro.

ANEXO-D – DADOS COMPLEMENTARES - 2001

Desempenho Econômico / 2001
Em 2001, a Petrobras passou a adotar, de forma parcial e gradativa, os indicadores do Global
Reporting Initiative (GRI). O GRI é um acordo internacional, criado com uma visão de longo prazo,
multi-stakeholder , cuja função é elaborar e difundir o guia para elaboração de relatórios de
sustentabilidade aplicáveis globalmente e voluntariamente, pelas organizações que desejam dar
informações sobre os aspectos econômicos, ambientais e sociais de suas atividades, produtos e
serviços.
Lucro líquido / ganhos / receita (em R$ mil)
Receita líquida
Lucro líquido (antes das participações)

57.511.593
9.867.000

Lucro bruto (em R$ mil)

22.656.934
39

Margem bruta - vendas totais, menos custos de produção e venda (em R$ mil)
(a)

30

Retorno médio do capital investido (Roace)
(a) Lucro líquido - Resultado Financeiro Líquido / Patrimônio Líquido Médio + Média
dos Financiamentos - Média das Aplicações Financeiras
Dividendos - Controladora (em R$ mil)

3.584.143

BENS INTANGÍVEIS
Ações e ADRs da Petrobras
ON
PN
ADR nível III ON
ADR nível III PN

R$ 52,49
R$ 51,15
US$ 23.30
US$ 22.23

Cotação de fechamento em 28/12/2001.

Capital humano (em R$ mil)
Desenvolvimento e capacitação profissional e educação

228.699

Pesquisa e Desenvolvimento (em R$ mil)
Outros investimentos de capital (em R$ mil)

62.000

(a)

9.713.731

(a) Abrange todos os investimentos em projetos e imobilizados. Corresponde aos gastos com investimentos próprios e
através de estruturação de empreendimentos com parceiros.

Razão entre endividamento líquido e patrimônio líquido
Endividamento líquido / (endividamento líquido + patrimônio líquido)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
Despesa total com remuneração (em R$ mil)
Despesa total com benefícios (em R$ mil)
IMPOSTOS
Impostos pagos a autoridades tributárias (em R$ mil)
INVESTIMENTOS SOCIAIS
Programas culturais, educacionais, ambientais, sociais e esportivos
Cerca de 260 programas

0,25

1.666.479
243.447

26.078.816

R$ 130 milhões

ANEXO-D – DADOS COMPLEMENTARES - 2001

Desempenho Social / 2001
Em 2001, a Petrobras passou a adotar, de forma parcial e gradativa, os indicadores do Global
Reporting Initiative (GRI). O GRI é um acordo internacional, criado com uma visão de longo prazo,
multi-stakeholder , cuja função é elaborar e difundir o guia para elaboração de relatórios de
sustentabilidade aplicáveis globalmente e voluntariamente, pelas organizações que desejam dar
informações sobre os aspectos econômicos, ambientais e sociais de suas atividades, produtos e
serviços.
PÚBLICO INTERNO
Número de greves e paralisações ocorridas

1

Participação nos resultados
Percentual de valores distribuídos em relação à massa salarial
Percentual de empregados beneficiados

20
100

Participação na bonificação
Percentual de valores distribuídos em relação à massa salarial
Percentual de empregados beneficiados

3,2
24

RESPEITO AO INDIVÍDUO
Compromisso com o futuro das crianças
Nº de projetos / ações voltadas para o futuro das crianças
Valores investidos (R$)

96
17.872.018,00

Algumas unidades da Petrobras possuem o Selo Abrinq - Empresa Amiga da Criança, concedido pela Fundação Abrinq
pelos Direitos da Criança, entidade sem fins lucrativos de Utilidade Pública Federal, que tem como objetivo básico promover
os direitos de cidadania das crianças.

Valorização da diversidade (holding)*
Porcentagem de mulheres em relação ao total dos funcionários
Porcentagem de mulheres em cargos gerenciais em relação ao total de cargos
gerenciais
Porcentagem de funcionários acima de 45 anos em relação ao número total de
funcionários
Salários médios mensais em cargos gerenciais - mulheres
Salários médios mensais em cargos gerenciais - homens
Nº de funcionários portadores de necessidades especiais
Indicadores do corpo funcional
Nº de funcionários no final do período (holding)
Nº de funcionários no final do período (subsidiárias)
Nº total de admissões no período (holding)
Nº de empregados acima de 45 anos (holding)
Nº de mulheres que trabalham na Empresa
Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres
Compromisso com o desenvolvimento profissional e empregabilidade
Percentual de analfabetos na força de trabalho
Quantidade de horas de desenvolvimento e capacitação profissional por
funcionário/ano
Investimento total em desenvolvimento e capacitação profissional e educação
Cuidado com a saúde, segurança e condições de trabalho
Nº de Certificações BS 8800/OHSAS 18001/ISO 14001/ISM Code
Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento (funcionários e contratados)

11,21
7,80
28,06
R$ 7.023,74
R$ 8.253,31
233

32.809
5.674
506
9.383
3.678
7,8

0
60,84
R$62 milhões

35
2,9

A empresa mantém programas de prevenção e tratamento para dependência de drogas e do álcool. Oferece também plano
de saúde familiar.

ANEXO-D – DADOS COMPLEMENTARES - 2001

Trabalho Infantil
Nº de autuaçõesdo Ministério do Trabalho com relação ao uso de mão-de-obra
infantil

0

CONSUMIDORES E CLIENTES
Excelência no atendimento (tipos de manifestações cadastradas pelo SAC Petrobras)
Solicitações
7.677
Consultas
21.031
Reclamações
3.977
Elogios
303
Sugestões
103
Emergências
34
Total de ligações atendidas pelo SAC
41.170
Percentual de reclamações em relação ao total de ligações atendidas pelo SAC
18,4
Tempo médio de espera no telefone do SAC até o início do atendimento
7 segundos
Nas manifestações cadastradas estão incluídos os dados da Petrobras Distribuidora.
*A Petrobras não diferencia gênero. A diferença salarial ocorre em função da complexidade da função e do plano de carreira.
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Desempenho Ambiental / 2001
Consumo total de energia (MWh)
Fontes primárias de energia
Eletricidade do sistema público

131,3 milhões
2,4 milhões

Volume de eletricidade autogerada por fonte primária de combustível (MWh)
Total
Gás Natural
Diesel
Óleo Combustível
Gás de refinaria
Coque FCC
Consumo total de combustível (tEP - tonelada equivalente de petróleo)
Valor estimado

2.102.585
516.584
1.392
432.706
615.981
535.922

10.242.084

A tonelada equivalente de petróleo corresponde ao petróleo padrão de poder calorífico superior PCS = 10.800 kcal/kg e
densidade 0,864, critério do Balanço Energético Nacional - BEN. O consumo total correspondente a 206.472 bpdoe (bbl/dia
de óleo equivalente), que representou 12,95% do total de carga processada pelas refinarias e 13,93% do total de petróleo e
gás produzidos no País.
O óleo combustível e o gás natural são as principais fontes de energia na Petrobras, respondendo por aproximadamente
67% do total consumido. O gás de refinaria e o coque gerado nas unidades de craqueamento catalítico respondem por cerca
de 27% do total dos combustíveis consumidos.

Consumo total de água (m3)

76.296.509

Estes dados referem-se ao segmento de abastecimento.
A redução observada no consumo de água bruta no ano de 2001, com relação a 2000, foi de 3.777.402 metros cúbicos.
Caso mantido o mesmo índice de consumo (m3 água/m3 de petróleo processado) do ano anterior, teríamos um consumo
total de 88.759.918 metros cúbicos. Como o índice em 2001 foi menor, a redução do consumo foi, na realidade, de
12.463.409 metros cúbicos, economia suficiente para abastecer uma população de 136.585 pessoas (considerando um
consumo de 250 litros/pessoa/dia).

Redução de emissões (t/ano)
CO2 não-emitido para a atmosfera
Particulados não-emitidos

401.695
8.755

Resultados obtidos no Projeto Economizar, desenvolvido com a parceria Petrobras/Conpet e CNT/Idaq.

Acidentes com vazamento
Plataformas
Gasodutos
Oleodutos
Refinaria
Navio
Outros

(a)

2
(b)
1
(c)
2
(d)
1
(e)
1
(f)
1

(a) Afundamento da plataforma P-36 e vazamento na P-7, na Bacia de Campos.
(b) Rompimento de tubulação por bate-estaca durante construção de obra viária, em São Paulo.
(c) Rompimento de dutos, com derrame de óleo, em Morretes (PR) e Tamboré 2 (SP).
(d) Vazamento para a atmosfera de 140 toneladas de catalizador na Reduc (RJ).
(e) Vazamento no mar de 400 metros cúbicos de nafta em decorrência de acidente com o navio Norma, em Paranaguá (PR).
(f) Vazamento de 30 metros cúbicos de óleo em decorrência de acidente com caminhão, em rodovia do Paraná.
Com exceção do vazamento de GLP, os demais geraram multas à Petrobras, que recorreu de seu pagamento por entender,
em alguns casos, não ter havido de sua parte omissão ou negligência que justificasse a autuação e, em outros, por discordar
do critério, competência ou valores arbitrados.
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Parâmetros ambientais
3
Vazamentos (m )
(b)
Resíduos perigosos (t)
Efluentes (t)
Óleo e graxas
(c)
Amônia
Emissões (t)
SOx

(a)

2.619
444.800
950
292
156.258

(a) Os dados referem-se às atividades de E&P, refino e transporte no Brasil e no exterior.
(b) Refere-se ao volume de resíduos acumulados em 31/12/2001.
(c) Este dado corresponde aos efluentes das refinarias.

Políticas ambientais
Valor (R$)

1,4 bilhão

Valor investido através do Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional - Pégaso.

Recursos aplicados na área ambiental
Valor (R$)

1,1 bilhão

Este valor engloba R$ 811 milhões referentes à parte ambiental do programa Pégaso e 290 milhões destinados a outras
ações de melhoria.

Prêmios por reconhecimento ao desempenho da gestão ambiental
Nacionais
Certificações de Sistemas de Gestão Ambiental e/ou Integrados, acreditados nacional e
internacionalmente (ISO 14001, BS 8800, OHSAS 18001, ISM Code)
Sistemas Integrados de Gestão

2
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ANEXO-E – PACTO GLOBAL

A criação do Pacto Global foi proposta no Fórum Econômico e Mundial de
1999 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, com o
objetivo de unir o setor privado a organizações não governamentais, associações de
trabalhadores, grupos da sociedade civil e algumas agências das Nações Unidas na
busca de uma economia global sustentável e inclusiva.
Em julho de 2000 foi lançado oficialmente o Pacto Global, que no início era
composto por nove princípios como base para empresas que o aderissem: dois
baseados na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, quatro na
Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e três a Declaração
do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento. Recentemente foi adicionado o décimo
princípio, que é baseado na convenção da ONU contra Corrupção (PACTO
GLOBAL).
A seguir são reproduzidos os dez princípio do Pacto Global:
DIREITOS HUMANOS
Princípio 1: As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos
reconhecidos internacionalmente; e
Princípio 2: certificar-se de que suas próprias corporações não estejam sendo
cúmplices de abusos e violações de direitos humanos.
TRABALHO
Princípio 3: As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
Princípio 4: a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
Princípio 5: a erradicação efetiva do trabalho infantil; e
Princípio 6: eliminar a discriminação em relação ao empregado e ao cargo.
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MEIO AMBIENTE
Princípio 7: As empresas devem adotar uma abordagem preventiva aos desafios
ambientais;
Princípio

8:

desenvolver

iniciativas

para

promover

maior

responsabilidade

ambiental;e
Princípio 9: incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias limpas que não
agridam o meio ambiente.
ANTICORRUPÇÃO
Princípio 10: As empresas devem comprometer-se com o combate à corrupção em
todas as suas formas.

ANEXO-F – OLEODUTOS E GASODUTOS DA PETROBRAS QUE PASSAM POR
ÁREAS PROTEGIDAS
Área Protegida
APA de Guadalupe
Parque Nacional da Reserva de Jurubatiba
Reserva do Saltinho
APA de Guaratuba
Reserva Biológica do Tinguá
Reserva Florestal de Guaíba
Mata Atlântica
Complexo Estuarino Lagunar Mundaú
Reserva Biológica da Fazenda União
APA de Mangaratiba
Fonte: Balanço Social Petrobras 2003 p.58

Atividade
Gasoduto Alagoas/Pernambuco
Emissário de Cabiúnas
Gasoduto Nordestão
Oleodutos Araucária/Biaguaçu, São
Francisco/Araucária
Oleoduto Duque de Caxias/Betim
Gasoduto Volta Redonda
Fibra Ótica Faixa
Gasoduto Duque de Caxias/Betim
Gasoduto Guamaré/Cabo
Gasoduto
Gasoduto Alagoas/Pernambuco
Oleoduto Cabiúnas/Duque de Caxias
Oleoduto Angra dos Reis/Campos Elíseos

ANEXO-G – MULTAS APLICADAS À PETROBRAS DECORRENTES DE
PROBLEMAS AMBIENTAIS NO ANO DE 2003
Localização
Duque de Caxias/RJ
São Sebastião/SP
Cachoeiras de Macacu/RJ
Duque de Caxias/RJ
Aracaju/SE
Manaus/AM
Petrobras Distribuidora
Transpetro
Argentina – Genelba
Argentina – EG3 Asfaltos S.A.

Incidente acarretador da multa
Disposição inadequada de tambores contendo material contaminado
(04/02/2003).
Vazamento de 25 mil litros de petróleo a partir de um navio (jun.
2003).
Vazamento de 20 litros de petróleo do oleoduto Osduc, trecho
Macaé-Duque de Caxias, em Papucaia (26/08/2003).
Funcionamento do Teduc (Terminal de Duque de Caxias) sem
licença de operação (out. 2003).
Vazamento de 450 litros de óleo na linha de produção de Riachuelo
(nov. 2003).
Armazenamento de substâncias oleosas em desacordo com as
exigências legais (25/06/2003).
66 procedimentos de apuração de responsabilidade.
Diversos processos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paranaguá e
outras localidades.
Multa imposta pelo Ente Nacional Regulador Elétrico pela
apresentação de documentação ambiental fora do prazo.
Multa imposta pela Secretaria de Política Ambiental de Buenos Aires
pela violação à norma de armazenamento de resíduos especiais.

Fonte: Balanço Social Petrobras 2003 p. 59

ANEXO-H – DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO - 2003

GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA) 2002/2003
2003
2002
R$ MILHÕES R$ MILHÕES
Receita bruta de vendasde produtos e/ou
serviços
Matéria-prima consumida
Produtos para revenda
Mateirais, energia, serviços e outros
Valor adicionado total gerado
Depreciação e amortização
Participação em subsidiárias
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do Valor Adicionado (DVA)
Pessoal
Salários, vantagens e encargos
Participações
Entidades governamentais
Impostos, taxas e contribuições
Participações governamentais
Imp. renda / contrib. social diferidos
Instituições financeiras e fornecedores
Despesas financeiras, juros, aluguéis e
afretamentos
Acionistas
Dividendos
Lucros retidos
Participação minoritária

131.907
(6.683)
(18.044)
(20.937)
86.243
(5.082)
(1.009)
844
80.996

65.715

2003
2002
R$ MILHÕES R$ MILHÕES
5.167
3.501
4.273
894
52.374
39.876
42.938
9.774
(338)
4.776
14.891
4.776
18.678
5.650
12.144
884

7.447
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Financial and operating
Pro forma result adjusted for special items1 ($million)
Total hydrocarbons produced (thousand barrels of

oil

equivalent a day)

Total refinery throughputs (thousand barrels of oil equivalent
a day)

Total gas sales to third parties (milion cubic feet a day)
Total petrochemicals production (thousand tones)
Shop sales ($ million)
Safety2
Fatalities – employees
Fatalities – contractors
Days away from work cases - employees
Days away from work cases – contractors
Recordable incidents – employees
Recordable incidents – contractors
Hours worked – employees (million hours)
Hours worked – contractors (million hours)
Environment2
Direct carbon dioxide (CO2) (million tonnes)4
Indirect carbon dioxide (CO2) (million tonnes)4
Direct methane (CH4) (million tonnes)4
Direct greenhouse gás (million tonnes CO2 equivalent)4
Flaring (exploration and production) (thousand tonnes of
hydrocarbons)

Sulphur dioxide (SO2) (thousand tonnes)
Nitrogen oxides (NOx) (thousand tonnes)
Nom-methane hydrocarbons (NMHC) (thousand tonnes)
Number of spills (loss of primary containment)
Volume of product spilled (thousand litres)
Volume of product unrecovered (thousand litres)
Discharges to water (thousand tonnes)
Hazardous waste (thousand tonnes)
Environmental and safety fines and penalties ($million)
Employees2
Group
Exploration and Production
Gas, Power and Renewables
Refining and Marketing
Petrochemicals
Other businesses and corporate
Social2
Global community investment by region ($ million)
UK
Rest of Europe
USA
Rest of World
Global community investment by theme ($ million)
Community development
Education
Environment and health
Arts and culture
Other
1

1999

2000

2001

2002

2003

5.428

12.183

11.559

8.715

12.379

3.107

3.240

3.419

3.519

3.606

2.541

2.928

2.943

3.117

3.097

8.930
21.853
1.741

14.471
22.065
2.624

18.794
22.716
3.234

21.621
26.988
5.171

26.269
27.943
5.708

10
20
175
286
1.118
1.478
204
162

10
13
184
266
947
1.779
245
219

5
11
138
189
935
1.457
244
259

3
10
100
172
898
1.114
250
276

5
15
106
146
7013
9033
247
280

82,8
10,2
0,45
92,3

76,6
9,7
0,33
83,7

73,4
10,1
0,34
80,5

76,75
11,45
0,275
82,4

78,5
10,4
0,24
83,4

1.924

1.981

2.017

1.735

1.342

273,0
237,5
365,3
1.098
7.299
3.897
46,4
196,9
11,1

234,7
241,9
368,0
958
9.685
5.490
58,4
161,0
6,6

224,5
266,1
365,0
810
3.471
965
80,9
241,9
12,0

169,2
242,1
322,1
7615
3.524
1.084
125,9
302,0
27,5

150,9
220,3
268,8
635
3.837
1.407
57,1
238,6
7,0

80.400 107.200 110.150 115.250 103.700
12.500
16.00 16.550 16.800 15.350
2.950
3.400
4.200
4.400
3.550
44.650 67.100 64.600 72.300 66.150
18.700 17.600 21.950 18.950 15.950
1.600
3.100
2.850
2.800
2.700

10,4
3,5
36,4
17,1

15,4
5,3
46
14,9

14,9
8
52,9
18,9

13,9
6,2
46,3
18,8

12,7
8,2
31,5
22,0

29,5
14,8
4,7
11
7,4

28,2
21,3
8,3
15
8,8

33,3
29,5
15,5
8,2
8,2

24,3
24,2
19,8
6,8
10,3

22,8
27,1
15,4
5,6
3,5

The pro forma result is replacement cost profit before exceptional items, excluding acquisition amortization and adjusted for
special items. Acquisition amortization is depreciation relating to the fixed asset revaluation adjustment and amortization of
goodwill consequent upon the ARCO and Burmah Castrol acquisitions. Special items refer to non-recurring charges and credits.
2
Quantitative performance indicators have been chosen, with stakeholder input, to reflect the most important sustainability
4
issues for BP. The data is collected only from operations under BP management control, except as in footnote . We use
common processes that seek to provide acceptable estimates to enable year-to-year comparisons.
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3

Prior to 2003, recordable incidents included both illnesses and injuries. From 2003, only injuries are reported in this category.
The number of recordable illnesses for 2003 is 73, which is now recorded separately. The number of recordable illnesses
included in the 2002 data was 76.
4
The data is collected from all operations in which BP has an equity share.
5
2002 data includes Veba operations.
a

Fonte: (BP, 2004 , p.44);

