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RESUMO 
 

Diante dos escândalos que foram descobertos, devido as investigações da Operação 

Lava Jato, que tiveram início a partir de 2014 e que ainda seguem em aberto até dezembro de 

2016, envolvendo a empresa Petróleo Brasileira S.A. A instituição passou por momentos de 

turbulências, que impactaram em sua imagem diante de seus Stakeholders.  Essa situação 

gerou períodos de oscilações, envolvendo suas ações e também o seu valor de mercado. Essa 

pesquisa buscou analisar a Governança Corporativa, Transparência e Controle Interno da 

empresa e aspectos relacionados a implementação de melhorias para atendimento da 

legislação internacional, que rege as práticas de controle interno e também identificar as 

falhas e deficiências que facilitaram fraudes em seu sistema. A pesquisa contou com a 

utilização dos dados históricos da empresa, evidências obtidas através da Operação Lava Jato 

e revelações de diversos meios de comunicação. Verificou-se que foram implantadas medidas 

para aumentar a eficácia do controle interno como a do Programa Petrobras de Prevenção da 

Corrupção (PPPC) e de outros esforços da companhia em conter o avanço da corrupção. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Transparência. Controle Interno.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Visão Geral Empresas Estatais 

 

Uma Empresa Pública pode ser entendida como “entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por 

lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer”. 

(DECRETO LEI 200, Art. 5º, II, 1967) 

Uma empresa estatal diferentemente de uma empresa privada, em seu campo de 

atuação, segue um caminho ambíguo em uma economia de mercado, uma vez que em sua 

vertente estatal os interesses e objetivos são direcionados a interesses políticos e 

macroeconômicos e em sua vertente empresarial, os interesses particulares inerentes à 

organização são priorizados, estes por sua vez são considerados microeconômicos. Este 

caminho é permeado de contradições entre os interesses gerais do Estado e o interesse privado 

da empresa que é o de acumular capital. (ABRANCHES; 1979a). 

A União garante as empresas estatais um duplo papel, permitindo a elas atuarem sob 

duas faces distintas. Assim, Pinheiro e Giambiagi (1992, p.250) definem que as estatais: 

 

[...] têm uma face privada e outra pública: de um lado elas têm um objetivo 

comercial, relacionado à produção e comercialização de um bem ou serviço; de 

outro, estão os objetivos de política, como o desenvolvimento de setores 'para trás' 

ou 'para frente' da cadeia produtiva, a integração do território nacional, o 

atendimento a populações carentes, o nível de emprego, o controle da inflação etc. 

 

  Por apresentar essas duas vertentes e em virtude de ser ao mesmo tempo empresa e 

Estado, a empresa Estatal sofre restrições no cenário político e macroeconômico, ao qual ela 

pode ser obrigada a abrir mão de seus interesses empresarias, mas por outro lado pode receber 

benefícios e vantagens que empresas privadas não teriam acesso. (ABRANCHES; 1979b). 

No contexto de empresas privadas e públicas, não há garantias de que uma seja mais 

propensa a ações ilícitas do que a outra, pois a mídia e os meios de comunicação em geral têm 

maiores possibilidades para descobrir possíveis desvios de conduta que incorrem em empresas 

estatais, uma vez que essa se encontra obrigada a prestar contas perante a sociedade em 

virtude da lei 12.527/ 2011 – Lei de Acesso à Informação. 

A partir dos escândalos de corrupção apresentados pela mídia com relação à Petrobras, 

que se tornaram públicos em março de 2014, que foram divulgados com grande repercussão 
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no meio empresarial e mídia internacional, vieram à tona questões como falta de 

transparência, falhas no controle interno e quebra de princípios de governança corporativa, 

que passaram a serem essenciais neste contexto. Esta pesquisa objetiva entender a seguinte 

questão: A quebra dos princípios de governança corporativa e as falhas de controle 

interno podem facilitar a corrupção?  

 

1.2. Breve histórico 

 

A Petrobras (Petróleo Brasileiro S/A) foi fundada no dia 03 de outubro de 1953, pelo 

presidente Getúlio Vargas, tendo como objetivo principal executar as atividades no setor 

petrolífero no país em nome da União. A iniciativa se faz presente em 6 de dezembro de 1951, 

a partir Mensagem Presidencial nº 469 (Biblioteca Digital, 2016) e com a promulgação da Lei 

2004: 

Art. 1º Constituem monopólio da União:  

I – A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos 

fluídos e gases raros, existentes no território nacional;  

 II – A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; que garante o 

monopólio da exploração de petróleo nacional, a Petrobras S.A tornou-se um marco 

de desenvolvimento econômico no país. 

 

O ambiente social que culminou em sua criação veio a partir da campanha popular “O 

petróleo é nosso” no início de 1946. As suas obras começaram em 1953, mas a instalação foi 

concluída em 1954. (Figueiredo, 2009, p.45) 

O Presidente Getúlio Vargas usando as suas atribuições através do Decreto nº 35.308, 

de 2 de abril de 1954 “aprova a Constituição da Petróleo Brasileiro S. A. Petrobras” e nomeia 

como seu primeiro presidente, o general Juracy Magalhães, ex-governador da Bahia e 

presidente da Companhia Vale do Rio Doce. 

Em 1961, foi fundada a primeira refinaria, a Refinaria Duque de Caxias (REDUC), no 

Rio de Janeiro. Além de ter sido a primeira, é umas das maiores e mais importantes do país. 

(PETROBRAS 2016a) 

Na década de 1990, a empresa foi indicada pela OTC (Offshore Technology 

Conference) e recebeu o maior prêmio do setor Petrolífero (OTC 

DistinguishedAchievementAward,), devido à alta especialização em virtude de investimentos 

em tecnologia. Com isso a empresa tornou-se referência mundial em produção de Petróleo em 

águas profundas, com vários prêmios recebidos. (PETROBRAS, 2016b) 
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No litoral de São Paulo na bacia de Santos, em 2007 foi descoberto o pré-sal, uma 

reserva de petróleo encontrada abaixo de uma camada de sal, em águas profundas. As 

descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo na última década. A 

província pré-sal é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e 

com alto valor comercial. (PETROBRAS, 2016c) 

Pela 3ª vez a Petrobras recebeu o prêmio OTC, maior reconhecimento que uma 

empresa petrolífera pode receber. (PETROBRAS, 2016d) 

A Petrobras, líder mundial em tecnologia para exploração de petróleo em águas 

profundas, está presente em 19 países. Atuando nos segmentos: Geração Energia Elétrica, 

Petroquímica, Exploração, Produção e Refino de Petróleo e Gás (químico e natural), 

Biocombustível e Transporte e Comercialização. (PETROBRAS, 2016e)  

Com a deflagração do maior escândalo dos últimos tempos, sobre a investigação de 

corrupção, denominada operação “Lava Jato”, com intuito de investigar a corrupção interna 

da empresa, revelou um esquema de licitações fraudulentas e atos ilícitos, envolvendo 

políticos, diretores, gestores, e empreiteiras do País. Essa operação está sendo conduzida pela 

Polícia Federal e teve início em março de 2014. (COSTA et al., 2015a) 

As investigações até dezembro de 2016, ainda não foram concluídas e os esquemas 

estão sendo desvendados. Como consequência desse escândalo, percebe-se que a reputação 

das empresas envolvidas sofreram impactos nas suas ações e nos seus stakeholders, pois seus 

demonstrativos estão sendo contestados pela mídia. (COSTA et al., 2015b). 

 

1.3. Tema e Problema 

 

No Brasil há registros históricos negativos de práticas de corrupção e fraudes, e até os 

dias atuais (2016) não apresentaram solução aparente, mas as operações como a “Lava Jato” e 

o projeto de lei de iniciativa popular para tornar crime à corrupção, indicam perspectivas de 

melhoria e banimento destas práticas. Seu lançamento foi feito a partir de 21 de janeiro de 

2016, pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos coordenadores da Câmara de 

Combate à Corrupção do MPF, Nicolao Dino, da Câmara Criminal do MPF, José Bonifácio 

Andrada, e pelo coordenador da Força-Tarefa Lava Jato do MPF no Paraná, Deltan Dallagnol 

(MPF, 2016a).  

Este projeto de lei é pautado em 10 medidas que visam aprimorar a prevenção e o 

combate à corrupção e à impunidade, são elas: 1ª medida - Investimento em Prevenção, 2ª 
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Medida - Criminalização do Enriquecimento Ilícito de Agentes Públicos e Proteção à Fonte de 

Informação, 3ª Medida - Corrupção Com Pena Maior e Como Crime Hediondo Segundo o 

Valor, 4ª Medida - Aperfeiçoamento Do Sistema Recursal Penal, 5ª Medida - Maior 

Eficiência Da Ação De Improbidade Administrativa, 6ª Medida - Ajustes Na Prescrição Penal 

Contra a Impunidade e a Corrupção, 7ª Medida - Ajustes Nas Nulidades Penais Contra a 

Impunidade e a Corrupção, 8ª Medida - Responsabilização Dos Partidos Políticos e 

Criminalização Do “CAIXA 2”, 9ª Medida - Prisão Preventiva Para Evitar a Dissipação Do 

Dinheiro Desviado, 10ª Medida - Medidas Para Recuperação Do Lucro Derivado Do Crime 

(MPF, 2016b). 

 A corrupção tem atingido diversas empresas brasileiras e da América Latina segundo 

a mídia nacional e internacional. Em virtude disso é preciso responder a seguinte questão: A 

quebra dos princípios de governança corporativa e as falhas de controle interno podem 

facilitar a corrupção? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar as formas de Governança Corporativa, Transparência e Controle Interno, 

aplicados pela Petrobras, de forma a identificar os fatores que favorecem as fraudes. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Conceituar sobre Governança Corporativa, Transparência e Controle Interno; 

 Identificar falhas na Governança Corporativa na empresa; 

 Identificar práticas da Transparência utilizada pela Petrobras; 

 Abordar gestão do Controle Interno; 

 Identificar problemas de Controle Interno. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Governança Corporativa 

 

O termo Governança Corporativa surgiu entre as décadas de 80 e 90, nos países 

desenvolvidos, Estados Unidos e na Grã-Bretanha, no intuito de resolver conflitos de 

interesse, estabelecendo regras para proteger o relacionamento dentro de uma companhia dos 

interesses de acionistas, principalmente os minoritários, controladores e administradores. 

(IBGC, 2016a).  

No Brasil, em 1995, ganhou apoio ao fortalecimento do processo de implantação e 

aprimoramento de Governança Corporativa, com a fundação do Instituto Brasileiro de 

Conselheiros de Administração (IBCA). Em 1999 foi mudada a nomenclatura para o atual 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). No mesmo ano, ocorreu a elaboração 

do primeiro Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 

2016b). 

A Governança Corporativa é reconhecida internacionalmente, por se tratar de um dos 

temas mais recentes em desenvolvimento no segmento da alta gestão. Ela é considerada uma 

área de amplo interesse, por se relacionar com questões financeiras, aspectos legais e questões 

estratégicas, além de ser considerado fator determinante ao acesso das empresas ao mercado 

de capitais. Silva (2006, p. 16a), evidencia que “a Governança Corporativa é um conjunto de 

práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia, protegendo 

investidores, empregados e credores, facilitando, assim, o acesso ao capital”. 

Não há um consenso para se definir Governança Corporativa, mas observa-se que 

autores e instituições apresentam seus conceitos. O instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2016), evidencia que: 

 

“A governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e 

demais partes interessadas. ” 

 

 

Silva (2006, p. 16b), apresenta a definição da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1999:  
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Governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de negócios são 

dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa especifica a 

distribuição dos direitos e das responsabilidades entre os diferentes participantes da 

corporação, tais como o Conselho de Administração, os diretores executivos, os 

acionistas e outros interessados, além de definir as regras de procedimentos para a 

tomada de decisão em relação às questões corporativas. 

 

 

A estrutura de Governança do IBGC é composta pela Assembléia Geral, Conselho de 

Administração (CA), Diretoria, Superintendência e os órgãos de apoio, como comitês do CA, 

comitês coordenadores dos Capítulos Regionais e comissões (Especiais, de Apoio à Gestão, 

Setoriais e Temáticas). (IBGC, 2016). 

A estrutura de Governança Corporativa também depende do ambiente legal, 

regulatório e institucional (OECD, 1999). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGC.  Adaptado pelo autor de IBCG 2016e. 

REGULAMENTAÇÃO (COMPULSÓRIA E FACULTATIVA) 

fFACULTATIVA) 

Auditoria 

Independente 
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Interna 

C. Auditoria Comitês 

Diretor    

Presidente 

Diretores 

Secretaria de 

Governança 

Conselho de 

Administração 

Partes Interessadas 

Meio Ambiente 

SÓCIOS 

Figura 1 - Sistema de governança corporativa. 
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Uma boa prática de governança corporativa assegura os direitos e indica os deveres 

dos gerentes, acionistas e os outros grupos de interesse da empresa, seus stakeholders, além 

de tornar claros os procedimentos e as regras para a tomada de decisões sobre questões 

corporativas. Uma vez adotada, ela também ajuda a identificar quais são os objetivos da 

organização e quais devem ser alcançados de imediato. A figura 2 ilustra a relação 

governança e stakeholders de uma empresa. 

 

Figura 2 - Relação Governança Corporativa e Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Uma boa Governança necessita da observância dos princípios básicos evidenciados 

pelo IBGC (2016f), como:  

 

Equidade - Tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders).  

Prestação de contas - Os agentes de governança devem prestar contas de 

sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 

integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com 

diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 

Responsabilidade corporativa - Os agentes de governança devem zelar 

pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 

externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as 

positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 

Acionistas 

Fornecedores 

Clientes 

Processos, 

Serviços e 

Terceirizados 

Funcionários 

Concorrentes 

Meio 

Ambiente 

Governança 

Corporativa e seus             

Stakeholders 
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capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 

reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazo. 

Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. (IBGC, 2016f). 

 
 

O uso desses princípios está relacionado à conduta dos diretores e gestores da 

organização. Uma boa governança corporativa assegura o desenvolvimento sustentável das 

finanças da empresa, melhorando seu desempenho e impedindo insucessos empresariais 

decorrentes de abusos de poder, erros e fraudes. 

 

3.2. Transparência 

 

Na visão de Alledi e Quelhas (2003, p.18): 

 

“A transparência pode descrever como o princípio gerador de mecanismos que 

evitam as atividades ocultas, a improvisação, à discrição arbitrária, o nepotismo e, 

em geral, qualquer abuso no exercício do poder, tanto se aplica nas organizações 

privadas como nas públicas, pois a importância da transparência está baseada no seu 

ponto fundamental, que é a honestidade”. 

 

Há uma relação direta entre empresa e cliente em que, quanto maior for a 

transparência, a responsabilidade social e o compromisso para com seus clientes, de forma 

recíproca será a fidelidade e o respeito para com a empresa, ou seja, adotar práticas de 

transparência é fundamental, para se manter competitiva em mercados globais, pois a 

demanda deste princípio é uma realidade, uma parte essencial para o negócio. 

Antes de ser uma necessidade interna as organizações de um modo geral e 

principalmente as empresas estatais, tem por obrigação, fornecer informações a qualquer 

cidadão e/ou entidades que porventura vierem a solicitar. Esta obrigação se deve ao 

cumprimento da Lei 12.527, publicada em 18 de novembro de 2011 e que entrou em vigor 12 

de maio de 2012, conhecida como a Lei de Acesso à Informação – LAI, que regulamenta 

através da Constituição Federal – CF, o direito a qualquer cidadão de solicitar e receber 

informações pública de órgãos e/ou entidades públicas. O Brasil foi o 90º país a sancionar 

uma lei de acesso à informação da América Latina. 

Uma premissa para se qualificar uma informação como transparente, é a compreensão 

do conteúdo em análise. É preciso que o destinatário assimile a informação disponibilizada. 

Os órgãos e/ou entidades responsáveis devem apresentar o conteúdo de forma clara e objetiva, 

de modo a eliminar possíveis dúvidas, ou seja, a informação deve ser relevante a necessidade 
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do público alvo. Quando tais características estão presentes, a informação é considerada 

transparente. (Figueiredo, da S. V) 

Com a publicação da lei complementar n° 101, 04 de maio de 2000, mais conhecida 

como lei de responsabilidade fiscal (LRF), a transparência ganhou um novo reforço. 

São considerados instrumentos de transparência de gestão fiscal, conforme o artigo 48 

da LRF, “os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de 

gestão fiscal; e as versões simplificadas desses documentos”. 

De acordo com a LRF, as publicações e relatórios podem ser bimestrais, 

quadrimestrais, semestrais e anuais. A divulgação deve ser disponibilizada por meio 

eletrônicos de acesso público, como a internet. 

Outro importante recurso para a transparência publica, foi a criação, em 2004, pela 

Controladoria Geral da União, do portal da transparência. No portal estão disponíveis 

informações, sobre os recursos públicos, com o objetivo de aumentar a transparência, 

possibilitando que o cidadão acompanhe e fiscalize a utilização do dinheiro público. 

(TRANSPARÊNCIA, 2016). 

 

3.3. Controle interno 

 

3.3.1. Conceitos 

 

Há uma diversidade de conceitos que envolvem a acepção da palavra controle, mas em 

um primeiro momento alguns deles são necessários, de modo que sua análise facilitará o 

entendimento futuro. 

Segundo o Dicionário Aurélio (2001), controle é: “ato ou poder de controlar, 

fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, etc., para que não se desviem de 

normas preestabelecidas”. 

Segundo Chiavenato (1987), mede o desempenho e gera dados que realimentam os 

tomadores de decisão, que podem comparar o realizado com o esperado e decidir o que fazer 

se houver algo para ser feito. 

Após uma visão geral acerca da palavra controle, deve-se focar no Controle Interno de 

modo a convergir para o contexto em análise e objeto do estudo proposto, logo é preciso 
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enfatizar alguns deles de acordo com a visão de alguns autores. Poubel (2010, p.292), afirma 

que: 

O controle interno compreende o conjunto de métodos e procedimentos adotados 

pela entidade para salvaguardar os atos praticados pelo gestor e o patrimônio sob sua 

responsabilidade, conferindo fidedignidade aos dados contábeis e segurança as 

informações deles decorrentes. 

 

Attie (2011, p.188), utiliza o conceito do comitê de Procedimentos de Auditoria do 

Instituto de contadores Públicos Certificados (AIPCA), que afirma que o controle interno 

compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas, com o 

objetivo de proteger o patrimônio da empresa, verificar a exatidão e a fidelidade de seus 

dados contábeis, promover a eficiência operacional e incentivar o cumprimento das políticas 

definidas pela administração. 

Franco e Marra (2001 p. 267), entendem o controle interno como:  

 

“(...) todos os instrumentos da organização, destinados a vigilância, fiscalização e 

verificação administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou governar os 

acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzem reflexos em seu 

patrimônio”. 

 

Existe um consenso entre os autores que evidenciam que é necessário um instrumento 

de apoio para a administração de uma empresa, para que as metas sejam atingidas. Attie 

(2011, p.190), afirma que:  

(...) Controle interno compreende todos os meios planejados numa empresa para 

dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades numa empresa para 

dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades com o propósito de fazer 

cumprir os seus objetivos. Os meios de controle incluem, mas não se limitam a: 

forma de organização, políticas, sistemas, procedimentos, instruções, padrões, 

comitês, plano de contas, estimativas, orçamentos, inventário, relatórios, registros, 

métodos, projetos, segregação de funções, sistema de autorização e aprovação, 

conciliação, análise, custódia, arquivo, formulários, manuais de procedimentos, 

treinamento, carta de fiança, etc. 

 

 

É importante se atentar para o fato de que o Controle Interno, não necessariamente é 

considerado um sistema complexo de procedimentos e rotinas burocráticas, que deva ser 

seguido de forma metódica, conforme descrito em livros e normas para que ele funcione de 

modo satisfatório. As particularidades da empresa devem ser consideradas pelo administrador, 

para que este alcance as condições favoráveis na hora de sua prática.  
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O grande desafio de sua implantação é vencer as resistências internas da empresa, pois 

sem um bom controle interno, não conseguirá atingir seus objetivos e se conseguir, não será 

de maneira eficiente. Não adianta ter ótimas teorias se na prática não funciona. 

 

3.3.2. Importância 

 

De acordo com Bordin e Saraiva (2005), o controle interno evita o abuso de poder, o 

erro, a fraude e a ineficiência, protegendo assim os ativos da organização, garantindo a 

fidelidade e integridade das informações e relatórios contábeis; orienta e estimula a 

organização estrutural e funcional, tornando o trabalho do auditor mais fácil. 

 

3.3.3. Classificação 

 

De acordo com Attie o controle interno é dividido em controles administrativos e 

controles contábeis: 

Controles administrativos – compreendem o plano de organização e todos os 

métodos e procedimentos que dizem respeito à eficiência operacional e à decisão 

política traçada pela administração. Normalmente, se relacionam de forma indireta 

aos registros financeiros. Com frequência abrangem análises estatísticas, estudos de 

tempo e movimentos, relatórios e desempenho, programas de treinamento e controle 

de qualidade; 

Controles contábeis – compreendem o plano de organização e todos os métodos e 

procedimentos diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do 

patrimônio e a fidedignidade dos registros contábeis. Geralmente incluem os 

seguintes controles: sistema de autorização e aprovação; separação das funções de 

escrituração e elaboração dos relatórios contábeis daquelas ligadas às operações ou 

custódia dos valores; e controles físicos sobre estes valores. (ATTIE, 2011, p.192-

193). 

 

 

Avalos (2009, p.42), define a classificação do controle interno como: 

 

Contábil: os controles e métodos são estabelecidos para garantir a proteção dos 

ativos, bem como a confiabilidade e validade dos registros e sistemas contábeis. 

Administrativo: são os procedimentos existentes na empresa para assegurar a 

eficiência operacional e o cumprimento das diretrizes definidas pela empresa. 

 

 

A figura 3, mostra de forma simplificada a aplicação do controle interno. 
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Figura 3 - Esquema do âmbito de aplicação do controle. 

Procedimentos 

Administrativos  
Sistema Contábil 

 
 

 

 

Manual de normas e 

procedimentos 

 

Sistema de avaliação de 

desempenho 

Evitar fraudes 

 

 

Informações gerenciais 

Atribuição de 

responsabilidade 

  Organograma bem definido e 

transparente 

 

Situação correta financeira 

e patrimonial 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

3.3.3. Princípios 

 

Para Poubel (2010, p. 294), dois fatores básicos são considerados quando se trata de 

Controle Interno: responsabilidade do administrador e risco para o patrimônio da entidade. 

Eles são os responsáveis pela valorização do Controle Interno. A responsabilidade do 

administrador também é compartilhada por profissionais da área de controle, que ficam 

encarregados de emitir o certificado de auditoria.  

Baseados nesses fatores, as normas e processos que envolvem a entidade devem seguir 

os seguintes princípios básicos: 

 

 Fixação de responsabilidades; 

 Segregação de funções; 

 Ciclo de uma transação; 

 Pessoal de controle deve ser criteriosamente selecionado; 

 Rodízio de pessoal; 

 As tarefas devem estar previstas em manuais operacionais; 

 Utilização de processamento eletrônico. 

 

 Segundo Almeida (2010, p. 43-50), cabe à administração da empresa o 

estabelecimento do controle interno, seu monitoramento e adaptação no caso de surgimento 

de novas circunstâncias. Os princípios fundamentais são: 
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 Responsabilidade; 

 Rotinas Internas; 

 Acesso aos ativos; 

 Segregação de funções; 

 Confronto dos ativos com os registros; 

 Amarrações do sistema; 

 Auditoria interna; 

 Custos de controle x benefícios; 

 Limitações do controle interno. 

 

3.4. Lei Sarbanes-Oxley 

 

 A Lei Sarbanes-Oxley, também conhecida como Lei Sox, é o resultado de uma 

movimentação das autoridades norte-americanas com intuito de minimizar as falhas de 

fraudes das empresas Enron, WorldCom, entre outras. 

 SANTOS e LEMES (2004, p.3), descreve os escândalos de fraudes contábeis e 

manipulação nos balanços, que envolveram grandes empresas. A fraude da WorldCom, 

aconteceu em função da manipulação de resultados, na qual a empresa contabilizou US$ 3,8 

bilhões como investimento, sendo que na verdade eram despesas, por consequência 

transformou os prejuízos do período em lucro.  

A falência da Enron, também foi destaque no cenário mundial e apontado como um 

dos acontecimentos mais importantes na área financeira nos últimos anos. A Enron foi 

considerada uma das maiores empresas de gás natural e eletricidade dos EUA, antes de sua 

falência. Os autores apontam que as causas da falência foi a falta de transparência, a criação 

de várias subsidiárias de propósito específico (não controladas diretamente pela holding), 

além da empresa abrigar passivos que não eram refletidos nas demonstrações financeiras da 

Enron. 

Conforme Borgerth (2007, p.21) a Lei Sarbanes-Oxley foi publicada pelo governo dos 

Estados Unidos no dia 30 de julho de 2002, “[...] com o objetivo de estabelecer sanções que 

coíbam procedimentos não éticos e em desacordo com as boas práticas de governança 

corporativa por parte das empresas atuantes do mercado norte-americano”. A Lei abrange as 

empresas estrangeiras, incluindo as brasileiras, registradas na SEC (que possuem ações 

negociadas nas bolsas de valores dos EUA) e também as subsidiarias de empresas americanas. 
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Segundo Santos e Lemes (2004, p.7) a SOX “criou um novo ambiente de governança 

corporativa e dessa forma gerou um conjunto de novas responsabilidades e sanções aos 

administradores para coibir as práticas lesivas que expõe as sociedades anônimas a elevados 

níveis de risco”. 

A SOX é extensa e detalhada, sendo composta por 11 títulos, conforme tabela abaixo: 

 

 
Tabela 1 - Composição da Lei Sarbanes-Oxley 

Capitulo 1 Criação do Órgão de Supervisão do Trabalho dos Auditores Independentes

Capitulo 2 Independência do Auditor

Capitulo 3 Responsabilidade Corporativa

Capitulo 4 Aumento do Nível de Divulgação de Informações Financeiras

Capitulo 5 Conflito de Interesses de Analistas

Capitulo 6 Comissão de Recursos e Autoridade

Capitulo 7 Estudos e Relatórios

Capitulo 8 Prestação de Contas das Empresas e Fraudes Criminais

Capitulo 9 Aumento das Penalidades para Crimes de Colarinho Branco

Capitulo 10 Restituição de Impostos Corporativos

Capitulo 11 Fraudes Corporativas e Prestação de Contas

Composição da Lei Sarbanes-Oxley

 

Fonte: Elaborada pelos autores  

 

 

A Lei Sarbanes-Oxley constitui de um comitê gestor (PCAOB _ 

PublicCompanyAccountingOversightBoard) supervisionado pela autoridade fiscalizadora 

SEC (Secutitiesand Exchange Commission), que tem como prioridade a governança 

corporativa nas companhias. 

As penalidades pelo descumprimento da SOX, segundo Silva (2007) são: a 

certificação de qualquer desacordo com as exigências estipuladas, a multa pode chegar de 

US$ 1.000.000 ou a reclusão de 10 anos (máxima) ou então, ambos. E também, pela 

certificação, intencional, de qualquer demonstrativo em desacordo com as exigências 

estipuladas pela legislação, podendo chegar a US$ 5.000.000 ou a reclusão por 20 anos, ou 

ambos.  
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4. METODOLOGIA 

 

Para Severino (2000, p.18), Metodologia é: 

 

[...] um instrumental extremamente útil e seguro para a gestação de uma postura 

amadurecida frente aos problemas científicos, políticos e filosóficos que nossa 

educação universitária enfrenta. [...] São instrumentos operacionais, sejam eles 

técnicos ou lógicos, mediante os quais os estudantes podem conseguir maior 

aprofundamento na ciência, nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo 

intrínseco do ensino e da aprendizagem universitária. 

 

Esta monografia foi dividida em etapas de procedimentos para a realização das 

pesquisas. A primeira foi caracterizada pela definição do projeto de pesquisa, a partir da 

definição do problema de estudo e a delimitação da área temática.  

A segunda fase foi caracterizada pela pesquisa secundária, com revisão de literatura e 

pesquisa documental. Em seguida buscou-se através da legislação e da mídia, informações 

pertinentes para o desenvolvimento da pesquisa e o entendimento situacional da Empresa 

Pública no contexto Nacional e Internacional. 

 A terceira fase foi utilizada para a análise inicial dos dados e informações da mídia, 

com interpretação e tratamento dos mesmos. 

A última etapa da pesquisa constituiu em uma análise final dos dados, comparações e 

conclusões finais. 

A pesquisa é de natureza qualitativa e de caráter descritivo construída utilizando-se 

dados primários e secundários com base na legislação, livros, artigos, teses, monografias que 

contenham dados históricos e outras obras relacionadas no referencial. 

 

4.1. Universo da amostra 

 

A definição do universo da amostra levou em consideração os fatos ocorridos no 

Brasil nos últimos anos, 2014 a 2016, com relação à corrupção envolvendo a empresa 

Petrobras. 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Introdução 
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A Petróleo Brasil S.A (Petrobras) foi criada em 1953, com a assinatura do presidente 

Getúlio Vargas, com objetivo de explorar o setor petrolífero nacional. A Estatal é resultado de 

uma campanha popular, que se iniciou em 1946, o qual o slogan é lembrado até os dias de 

hoje: “O Petróleo é nosso”. (PETROBRAS, 2016f) 

Segundo seu Estatuto Social, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, ou seja, 

é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo Brasileiro, com prazo 

de duração indeterminado, o qual é regido pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976) e por seu Estatuto. Este tipo de controle é executado por meio da 

propriedade e posse de, no mínimo, cinquenta por cento, mais uma ação, do capital votante da 

empresa.  (PETROBRAS, 2016g) 

A Petrobras atua com empresa de energia nos seguintes segmentos: Exploração, 

Produção, Refino, Comercialização e Transporte de Petróleo e Gás Natural, Petroquímica, 

Distribuição de Derivados, Energia Elétrica, Biocombustíveis, além de outras fontes 

energéticas renováveis. 

Em 1954, a empresa teve suas instalações concluídas e sua sede está localizada na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo capaz de estabelecer filiais, agências e escritórios, no âmbito 

nacional ou no exterior. 

No Brasil, a empresa Petrobras está sujeita as regras da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e BM&FBovesp. E no exterior, submete as normas da Securities and 

Exchange Commission (SEC) e da New York Stock Exchange (Nyse), nos Estados Unidos, 

do Latibex da Bolsa de Madri, na Espanha, da Bolsa de Comércio de Buenos Aires e da 

Comisión Nacional de Valores (CNV), na Argentina. (PETROBRAS, 2016h) 

A empresa petrolífera adota como estratégia corporativa a rentabilidade, 

responsabilidade socioambiental e o crescimento integrado. 

A Petrobras é líder no setor Petrolífero brasileiro, presente em 25 países, 7ª empresa 

maior de energia do mundo, com valor de marca perto dos R$ 19,7 bilhões, tendo como 

objetivo estar entre as cinco maiores companhias do setor de energia do mundo até 2020. 

(ABEMI, 2016). 

Desde março de 2014, a empresa está envolvida no maior escândalo de corrupção e 

lavagem de dinheiro que o país já teve, a “Operação Lava Jato”.  O nome do caso “Lava Jato” 

se deu devido à utilização de rede de postos de combustíveis e de lavanderias para 

movimentar dinheiro ilícito. Esta operação teve início com a investigação de uma rede de 

doleiros que atuavam em vários estados, onde foi descoberto um vasto esquema de corrupção 

na Petrobras. 
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A “Operação Lava Jato”, está sendo investigada pela Policia Federal, a qual passou 

por várias fases de investigação e atualmente se encontra na 37ª fase (UOL, 2016), e sem 

previsão de conclusão das operações. Ela envolve políticos brasileiros de vários partidos, as 

maiores empreiteiras e diretores da Petrobras. Além de prisões de várias pessoas, houve 

também apreensão de grandes quantias de dinheiro, bens e armas. A empresa teve sua própria 

sede, como objeto de busca e ocorreu quebra de sigilo bancário em algumas de suas 

operações.  

Este esquema envolvia subornos em dinheiro, contratos superfaturados, operadores e 

partidos políticos. Com relação às propinas, segundo o Ministério Público Federal (MPF), 

diretores e funcionários cobravam propinas de empreiteiras e outros fornecedores, de modo a 

facilitar os negócios com a Estatal. (MPF, 2016) 

No que diz respeito, aos contratos superfaturados, as empresas e a Petrobras atuavam 

com objetivo de permitir o desvio de dinheiro dos cofres da estatal para os beneficiários do 

esquema. Os operadores do esquema (denominados: lobistas, doleiros e outros operadores), 

intermediavam a propina paga pelas empreiteiras e fornecedores da Petrobras, repassando-os 

a partidos políticos e outros funcionários públicos. 

 A participação dos partidos políticos no esquema beneficiava a indicação de diretores 

para a empresa, que por sua vez tendo assumido os cargos aos quais foram indicados, 

colaboravam com a manutenção do esquema na empresa, além de fazer o repasse para 

campanhas eleitorais. (O GLOBO, 2016) 

Atualmente a Petrobras S.A, passa por fase turbulenta, com oscilações de ações, o 

preço do petróleo no exterior houve queda, processos judiciais e investigação sobre 

corrupção. 

 

5.2. Petrobras – Presença Global 

 

Possui mais de 135 plataformas de produção, 15 refinarias, 31 mil quilômetros em 

dutos e mais de oito mil postos de combustíveis. Nossas reservas estão em torno de 16 bilhões 

de barris de petróleo. (PETROBRAS, 2016i)        

A participação no setor energético mundial é cada vez maior. Por meio de nossas 

unidades, empresas subsidiárias e representações comerciais e financeiras atuaram em 18 

países, além do Brasil. (PETROBRAS, 2016i). 
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Figura 4 - Atuação da Petrobras no Brasil e Exterior 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 

5.3.  Capital Social 

 

Segundo informações do Estatuto Social da empresa Petrobras S.A (PETROBRAS, 

2016j), o Capital Social possui o valor de R$ 205.431.960.490,52 (duzentos e cinco bilhões, 

quatrocentos e trinta e um milhões, novecentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa reais e 

cinquenta e dois centavos), dividido em 13.044.496.930 (treze bilhões, quarenta e quatro 

milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e novecentos e trinta) ações sem valor nominal, 

sendo 7.442.454.142 (sete bilhões, quatrocentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e 

cinquenta e quatro mil e cento e quarenta e duas) ações ordinárias e 5.602.042.788 (cinco 

bilhões, seiscentos e dois milhões, quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito) ações 

preferenciais (estas sem direito ao voto). Conforme descrito tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Composição do Capital Social 

Tipo de Ações % Quantidade Valor 

Ordinárias 57 7.442.454.142,00 117.207.888.771,52 

Preferenciais 43 5.602.042.788,00 88.224.071.719,00 

Total Capital 

Social 
100 13.044.496.930,00 205.431.960.490,52 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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5.4 – Organograma 

 

A figura 5 demonstra a Estrutura Organizacional da empresa Petrobras S.A. 

 

Figura 5 - Organograma Petrobras 
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Fonte: Elaborado pelos autores segundo site Petrobras (2016k) 

 

 

5.5. Estrutura Governança Corporativa 

 

A Petrobras possui uma estrutura de governança corporativa composta por: 

Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e seus 
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Comitês, Auditorias, Ouvidoria Geral, Diretoria Executiva e seus Comitês. (PETROBRAS, 

2016l). 

 

Figura 6 - Estrutura de Governança Corporativa 

 
Fonte: site da petrobras (2016l) 

 

5.5.1 Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é órgão da Companhia, de natureza colegiada e 

autônomo dentro de suas prerrogativas e responsabilidades, na forma da lei e do Estatuto 

Social. Sua composição atualmente é integrada por 10 membros, designados pela Assembleia 

Geral dos Acionistas, com mandato anual, podendo ocorrer à reeleição e não ultrapassando o 

prazo de dois anos. (PETROBRAS, 2016m) 

 

5.5.2 Conselho Fiscal 

 

Órgão permanente, independente da administração e de auditores externos, conforme 

prevê a Lei das Sociedades Anônimas. Composta por cinco membros, sendo um indicado 

pelos acionistas preferenciais, um pelos acionistas minoritários e três pela União (sendo um 

indicado pelo Ministro da Fazenda). (PETROBRAS, 2016n). 
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5.5.3 Diretoria Executiva 

 

Órgão que exerce a gestão dos negócios da empresa, em conformidade com as 

diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Conselho de Administração. Constitui-se por um 

presidente e seis diretores, sendo estes eleitos pelo Conselho de Administração. Com mandato 

de três anos, passível de reeleição. É importante enfatizar que tanto o presidente quanto os 

seis diretores podem ser destituídos a qualquer tempo e o presidente apesar de fazer parte do 

Conselho de Administração, não o presidi. (PETROBRAS, 2016o).  

 

5.5.4 Comitês 

 

Delegações que auxiliam no processo decisório. (PETROBRAS, 2016p). 

 

5.5.4.1 Comitê do Conselho de Administração 

 

Este Comitê é composto por 05 comitês Estatutários, que tem por objetivo, auxiliar o 

conselho na execução das responsabilidades de orientação e direção superior da empresa. 

(PETROBRAS, 2016p). A figura 7 representa a estrutura do Conselho. 

 

 
Figura 7 - Composição do Comitê do Conselho de Administração 

Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde

Composição do Comitê do Conselho de Administração

Estratégico Auditoria
Remuneração e 

Sucessão
Financeiro

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.5.4.1.1. Comitê de Auditoria 
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O Comitê foi lançado na Petrobras em 2005. Suas atribuições e responsabilidades são 

aprovadas pelo Conselho de Administração, sendo que as mesmas deverão estar definidas no 

Regime Interno.  

As Finalidades e funções do Comitê são: 

 

 Transparência, qualidade e integridade das demonstrações contábeis; 

 A incontestabilidade dos processos de controle interno para a realização de relatórios 

de finanças; 

 Independência, qualidade e atuação dos auditores internos e independentes sobre os 

trabalhos desenvolvidos. (PETROBRAS, 2016p). 

 

A auditoria interna da empresa, a qual é subordinada pelo CA e supervisionada pelo 

comitê de auditoria, corresponde por trabalhos periódicos, avaliando o gerenciamento de 

riscos, governança e controle interno, percebendo a área e situação com riscos maiores e mais 

sensíveis às operações e estratégias da Petrobras. A cada cinco anos, é obrigatório, o rodízio 

entre empresas de auditoria. (PETROBRAS, 2016p). 

 

5.5.4.2 Comitês Técnicos Estatutários 

 

Decomposto em seis Comitês técnicos de apoio, liderados por gerentes executivos que 

detém atribuições especificas em cada um dos Comitês. Ficam a cargo do Conselho de 

Administração os regimentos que compõem as regras do funcionamento dos Comitês 

técnicos. (PETROBRAS, 2016p). 

 

Tabela 3 - Composição Comitês Técnicos 

Estatutários

Comitê Técnico de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia;

Comitê Técnico de Exploração e Produção;

Comitê Técnico de Refino e Gás Natural;

Comitê Técnico Financeiro e de Relacionamento com Investidores;

Comitê Técnico de Recursos Humanos, SMS e Serviços; e

Comitê Técnico de Governança, Risco e Conformidade.

Composição Comitês Técnicos Estatutários

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.5.4.2 Comitês Deliberativos e Consultivos 

           

 A Diretoria Executiva criou os Comitês auxiliares, com funções em operações táticas e 

operacionais, para assessorar no cumprimento de suas atribuições e responsabilidades. Tais 

Comitês são representados por gestores de diferentes áreas, deste modo é garantida uma visão 

multidisciplinar em análise, nas discussões dos Comitês Estatutários e no processo de tomada 

de decisão. Fica a cargo da Diretoria Executiva o regimento para os Comitês auxiliares 

(Deliberativos e Consultivos). (PETROBRAS, 2016p) 

 

5.6. Governança Corporativa na Petrobras 

 

5.6.1. Práticas de Governança Corporativa adotadas pela Empresa 

 

Segundo a Petrobras S.A (2016h), governança corporativa é o processo que garante 

aos acionistas o controle estratégico da empresa e permite o acompanhamento de suas ações 

por partes de seus gestores, sendo assim, é capaz de regular as relações entre os acionistas e os 

demais stakeholders internos como: Conselho de Administração, Conselho Fiscal e seus altos 

executivos.            

 A empresa faz parte das grandes companhias que detém as melhores práticas de 

governança Corporativa. Com a adoção de práticas e diretrizes de governança corporativa, a 

empresa almeja tornar-se mais atraente para o mercado, pois ela detém uma governança 

moderna e transparente para proteger os interesses de seus stakeholders.   

 A conduta interna de governança é compatível com as normas estabelecidas nos 

mercados em que se faz presente, com intuito de seguir os padrões internacionais de 

transparência, garantindo a credibilidade e o relacionamento com as partes interessadas. 

 Com a necessidade de aprimoramento do seu sistema de governança corporativa, 

optou-se pelo processo de desregulamentação do setor petrolífero, e abertura do capital da 

empresa no Brasil.          

 Em 1999, iniciou-se a grande reforma estatutária (Estatuto Social), com intuito de 

alterar os padrões de governança da companhia. Em 2000, quando a empresa passou a vender 

suas ações no mercado internacional, passou a ter a necessidade de adotar padrões 

internacionais de transparência e contabilidade.       
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No ano de 2002, ocorre uma grande evolução no Estatuto Social, com o objetivo de 

aperfeiçoar os padrões de governança corporativa na empresa. Após a Estruturação do seu 

novo estatuto social, a empresa passou a estar em conformidade com a nova Lei das 

Sociedades Anônimas, preenchendo os requisitos necessários para participação no nível 2 de 

governança corporativa da Bovespa, alterando as atribuições do Conselho de Administração e 

da Diretoria Executiva. Reforçando assim, sua credibilidade junto ao mercado.  

  

As principais alterações feitas no Estatuto Social foram: 

 

 Conselho de administração – Passou a ser deste conselho, a aprovação do valor acima 

do qual algumas matérias, embora seja de responsabilidade da Diretoria, devem ser 

submetidas ao órgão; Houve também, a possibilidade de criar Comitê do conselho e a 

indicação de relatores pelo Conselho de Administração; E por fim, passou a ser 

atribuição do Conselho de Administração de fixar as políticas globais da Companhia, 

englobando a de gestão estratégica comercial, financeira, de investimentos, de meio 

ambiente e de recursos humanos. 

 Governança e Diretoria Executiva – Foram definidas as qualificações dos candidatos a 

Diretoria Executiva; Passou a ser de responsabilidade da Diretoria, que antes era do 

Conselho, a autorização, até um determinador valor, para captação de recursos, 

empréstimos e financiamentos no território nacional ou no exterior, até mesmo na 

emissão de títulos, assim como na prestação de garantias; A possibilidade de fixação de 

limites para celebração de convênios ou contratos pelo Presidente ou diretores; Houve 

também, a definição do processo de substituição do Presidente ou dos diretores, 

incluindo a possibilidade de indicação de subordinado; E a possibilidade de além do 

presidente a Diretoria Executiva representar a companhia em conjunto com dois 

diretores. 

 Adequação à Lei das Sociedades Anônimas - os preferencialistas passaram a eleger um 

membro do conselho de administração; e mudança no dividendo prioritário mínimo 

para os mesmos. 

 Requisitos necessários para inserção no nível dois de governança da BOVESPA - Os 

membros do Conselho de Administração passaram a exercer o mandato de um ano; A 

assinatura de termo de anuência pelos administradores com a Bovespa passou a ser 

obrigatório; O valor econômico das ações passou a ser garantido para todos os 

ordinaristas no caso de cancelamento de registros de companhia aberta ou de registro 
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no novo mercado; e ocorreu adesão às regras previstas pela câmara de arbitragem para 

resolução de conflitos societários. 

 

Além da reestruturação do Estatuto Social, conforme mencionado anteriormente foram 

adotadas outras práticas: Regimentos Internos; o Código de Boas Práticas; as Diretrizes de 

Governança Corporativa e o Código de Ética.      

 O Regimento Interno é dividido em Regimento Interno do Conselho de Administração 

e Regimento do Comitê de Negócios. Ao Regimento Interno do Conselho de Administração 

ficam a responsabilidade de definir as atribuições do Conselho de Administração e de seus 

membros, bem como o suporte as reuniões do órgão. Os temas presentes no documento são: 

composição, atribuições, suporte ao conselho, procedimentos das reuniões e participação do 

relator. O Regimento Interno do Comitê de Negócios está encarregado de definir as 

atribuições, composição, funcionamento do Comitê de Negócios e o relacionamento com o 

Comitê de Negócios. Está presente no documento: finalidade, atribuições, funcionamento, 

composição e funcionamento das reuniões.       

   

O Código de Boas Práticas da empresa envolve e/ ou trata das políticas interna e 

externa. Em sua pauta seguem os seguintes temas abordados: 

 

 Política de divulgação de informações sobre ato ou fato relevante; 

 Política de negociação com valores mobiliários; 

 Política de conduta dos administradores e funcionários integrantes da administração 

superior da Petrobras; 

 Política de indicação para cargos de administração de subsidiárias, controladas e 

coligadas; 

 Política de relacionamento com investidores. 

 

          Com relação às Diretrizes de Governança Corporativa, elas reúnem um aparato de 

recomendações direcionadas a estrutura e funcionamento do Conselho de Administração, 

dando ênfase também ao seu relacionamento com os acionistas e executivos da companhia. A 

seguir, os temas presentes no documento: 

 

 Missão do Conselho de Administração; 

 Composição e qualificação do conselho; 
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 Comitês do conselho; 

 Avaliação de desempenho; 

 Introdução de novos conselheiros; 

 Consulta aos preferencialistas. 

 

Por fim, o Código de Ética que reúne princípios éticos e compromissos de conduta que 

orientam a empresa no relacionamento com seus públicos de interesse (stakeholders). No 

documento constam os seguintes temas: 

 

 Princípios Éticos do Sistema Petrobras; 

 Compromissos de Conduta do Sistema Petrobras; 

 Disposições Complementares 

 

            É importante enfatizar a 1ª diretriz do tema “Disposições Complementares”, que trata 

da abrangência do Código de Ética; segundo ela, estão sujeitos aos seus Princípios Éticos e 

Compromissos de Conduta, os membros dos Conselhos de Administração, dos Conselhos 

Fiscais, das Diretorias Executivas, os ocupantes de funções gerencias, os empregados, os 

estagiários e os prestadores de serviços do Sistema Petrobras. 

 

5.6.2 Governança Corporativa segundo os meios de comunicação 

 

Até então quando a corrupção na Petrobras não passava de rumores e suspeitas, não 

tinham impactos significativos em seu valor de mercado, economia, dentre outros. Mas com a 

deflagração da “Operação Lava Jato”, em março de 2014, houve destaque no noticiário 

internacional como o maior esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo uma 

importante petrolífera do cenário global, a maior companhia estatal brasileira.   

Como medida de contenção as consequências da Operação Lava Jato, a empresa criou 

a diretoria de governança, risco e conformidade (PETROBRAS, 2016ac), que visa garantir “a 

aderência a leis, normas, padrões e regulamentos”, incluindo as regras de mercado da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Securities and Exchange Comission (SEC), 

segundo G1(2014). 

 Além do prejuízo financeiro e de sua credibilidade abalada, a empresa levou um duro 

golpe de um órgão nacional conhecido como IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 
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Corporativa), que é referência nacional no que diz respeito às melhores práticas de 

governança corporativa. A petroleira foi suspensa do quadro de sócios do IBGC, pelo prazo 

de doze meses. (IBGC, 2015g). Apesar de o instituto ter enviado uma carta a Petrobras, 

elogiando a criação da Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, o IBGC enfatizou, 

que não há garantias ou evidências que tal medida tenha eficácia, conforme pode ser visto em 

um dos trechos da carta:  

 

Tais medidas, no entanto, notadamente as que se referem às práticas de governança, 

foram apenas recentemente implantadas e ainda não se tem certeza de que serão 

efetivas e sustentáveis no tempo. Simultaneamente, não se encontra ainda evidências 

de que a Companhia adotou mecanismos robustos e efetivos para monitorar o padrão 

de conduta ético estabelecido em suas políticas e que mantenha sobre tais 

mecanismos controles independentes e supervisionados regularmente pelo conselho 

de administração. (O GLOBO, 2015); (PETROBRAS, 2015y) 

 

 

 Por fim o instituto alega que a empresa deveria transformar todos os seus esforços em 

algo mais concreto de modo assegurar a eficácia, a robustez e sua resiliência do modelo de 

governança praticada pela empresa, e não apenas apontá-los em seus documentos, de acordo 

com a notícia divulgada pelo site da Imfunesp (2015).      

 Com o avanço das investigações da força tarefa da Lava Jato, há indícios que os 

principais contratos sob suspeita são: Refinaria Abreu Lima e Refinaria Pasadena;  

 A Refinaria Abreu Lima, Pernambuco, está sendo investigada pelo Ministério Público 

Federal de Pernambuco (MPPE), pois as investigações indicam que o caso tem ligação com a 

Operação Lava Jato, que envolve o superfaturamento das obras de sua construção que foi 

orçada em US$ 2,4 bilhões em 2005, tendo variado em torno de U$S 18,5 bilhões em outubro 

de 2014, de acordo com site MPPE (2016). A Refinaria Pasadena, nos EUA, também é alvo 

das investigações da força tarefa da Operação Lava Jato, devido corrupção e lavagem de 

dinheiro na compra e reforma da mesma. Estima-se que o prejuízo envolvendo essa Operação 

seja de US$ 792 milhões, conforme Estadão (2016).     

 Outra grande obra indicada como irregular através da Operação Lava Jato, foi o 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), situado em Itaboraí, município 

Fluminense. De acordo com a Petrobras, o Complexo tem como finalidade a expansão da 

capacidade de refino da estatal. As irregularidades descobertas se deram devido a lavagem de 

dinheiro e organização criminosa da obra, que envolvia o consorcio QUIP, o qual era 

composto pela Queiroz Galvão, Iesa e Tecna, de acordo com Folha Uol (2016); (MPF, 2016b)

 A Queiroz Galvão, alvo das investigações acima citado, é a construtora com o maior 
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volume de contratos investigados, ocupando a terceira posição de acordo com a Lava Jato, 

muitos são apurados as práticas de corrupção em formação de cartel, associação criminoso, 

lavagem de dinheiro, entre outros. O MPF (Ministério Público Federal) aponta a construtora 

em conjunto com outras empresas, como formadora de um cartel de empreiteiras, o qual teve 

participação antiga em licitações fraudulentas. Esse tipo de associação criminosa gerou um 

prejuízo bilionário a estatal. (O GLOBO, 2016); (MPF,2016b)    

 A Petrobras S.A cogitou a possibilidade de fazer parte do programa de Governança 

das Estatais lançado em 2015, pela BM&FBovespa. Mas, para que isto ocorresse, ela deveria 

implementar regras mais rígidas de gestão em relação as que estão previstas em lei. (Estadão, 

2016).            

 As ações da Petrobras sofreram impacto significativo após a deflagração da “Operação 

Lava Jato” em 2014. E ao final do mesmo ano, as ações sofreram queda de 37,6% das 

preferenciais e 37,9% das ordinárias. E no caso das ações ordinárias passou a ser negociada a 

R$ 8,52, a sua menor cotação desde julho de 2004.  E as Preferenciais, após entrar em 

processo de leilão, foram negociadas a R$9,18, segundo site G1 (2014).   

 O seu valor de mercado também foi afetado devido ao efeito corrupção. Suas cotações 

ao final de dezembro de 2014 tiveram uma perda de 40,6% em dólar, proporcionando um 

recuo de R$ 214,6 bilhões para cerca de R$ 127,5 bilhões. (ESTADÃO, 2014).  

 Devido a esses escândalos, nos últimos anos, a empresa recebeu o título de petroleira 

mais endividada do mundo. E apesar desse marco negativo em seu histórico, em 2016 ela 

demonstra sinais de recuperação com uma alta de aproximadamente de 168% em suas ações. 

Em novembro de 2016, a PETR3 (ações ordinárias) foi cotada por volta de R$ 16,33 e a 

PETR4 (ações preferenciais) em torno de R$ 14,01, segundo site BM&FBovespa, (2016).

 Em janeiro de 2016, a mesma ocupava a 11ª posição no ranking de valor de mercado 

das maiores empresas do setor, sendo esta a sua pior posição. Atualmente, a petroleira ocupa a 

8ª colocação, e sua melhor posição foi registrada em 2008 com o 3ª lugar no ranking, 

conforme site Estadão, (2016). O valor de mercado da Estatal, atualmente, é de 

aproximadamente R$ 237,6 bilhões, segundo UOL, (2016). 
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Figura 8 - Cotação das Ações 

 

Fonte: BOVESPA, 2016 

 

5.6.3. Quebra de Princípios da Governança Corporativa na Petrobras 

 

De acordo com os Princípios da Governança Corporativa: Equidade, Prestação de 

Contas, Responsabilidade Corporativa e Transparência, conforme citado no item 3.1, percebe-

se que a Petrobras não está em conformidade com esses princípios.  

. A Petrobras possui um acionista majoritário representado pela União, com 

participação acionária de 51% das ações, o que lhe garante um poder de decisão ao ponto de 

desconsiderar os demais participantes, entre eles os acionistas unitários e demais stakeholders. 

Esta situação evidência a quebra do princípio da Equidade, o qual trata da igualdade entre os 

sócios e seus stakeholders.         

 Baseado na razão de ser de uma organização com fins lucrativos que é gerar lucro para 

si e seus acionistas, o princípio da Responsabilidade Corporativa / Prestação de Contas, 

também não vem sendo seguido na Petrobras. A alta cúpula da empresa permitiu a divulgação 

de demonstrativos referentes ao 3° trimestre de 2014 sem a devida revisão e ainda em atraso, 

sendo este divulgado apenas em janeiro de 2015. Após cinco meses foi divulgado o 

demonstrativo corrigido indicando um prejuízo de aproximadamente seis bilhões de reais, 
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mas conforme as investigações da Operação Lava Jato avançam e os meios de comunicação 

trazem novidades acerca do caso, o prejuízo estima- se ser maior do que o oficialmente 

divulgado pela empresa. (BMFBOVESPA, 2015c) 

Tendo em vista que a administração deveria manter uma comunicação interna e 

externa eficiente, é notório que o princípio da Transparência não foi seguido, uma vez que a 

empresa por diversas ocasiões atrasou a divulgação de seus demonstrativos. E segundo o 

principio a informação tem que ser de forma tempestiva, o que não aconteceu, conforme 

divulgado em diversos meios de comunicação (g1, Estadão, Folha, Uol, Veja, Época dentre 

outros). 

 

 

5.7. Transparência na Petrobras 

 

5.7.1. Práticas de Transparência na Petrobras 

 

Para garantir que a atuação da empresa seja sempre orientada por princípios éticos e 

pela Transparência, foram adotadas ferramentas para monitoramento, fiscalização e prestação 

de contas. 

Segundo o Código de Ética da Petrobras: “A transparência se manifesta como respeito 

ao interesse público e de todas as partes interessadas e se realiza de modo compatível com os 

direitos de privacidade pessoal e com a Política de Segurança da Informação do Sistema 

Petrobras”. 

Em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), a Ouvidoria-Geral tornou-se o 

canal oficial da entidade para gerir as reclamações, solicitações de informação, denúncias, 

pedidos, consultas, opiniões e sugestões dos stakeholders, de forma confidencial, 

independente, isenta e acessível. Ela está associada ao Conselho de Administração da 

Petrobras e recebe denúncias anônimas, desde que estas sejam de natureza contábil, de 

controle interno ou de auditoria interna e externa. A Ouvidoria se relaciona com as demais 

áreas relevantes, com o intuito de aprofundar e promover o tratamento das demandas e 

contribuir para a gestão de modo geral com recomendações adquiridas através do 

conhecimento empírico. (PETROBRAS, 2016q)      

Principais ações da Ouvidoria-Geral: 
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 Cuida das solicitações de informação requeridas no âmbito da Lei de acesso a 

Informação (LAI); 

 Cuida de todos os tipos de denúncias, como fraudes, corrupção e irregularidades 

relacionadas à Petrobras; 

 Encaminha as demandas às áreas responsáveis para o seu tratamento, guardando a 

confidencialidade e sigilo necessários; 

 Acompanha o tempo de atendimento das demandas, buscando sua agilização; 

 Emiti recomendações para a melhoria da gestão e dos processos da companhia; 

 Recebe consultas sobre a existência de conflito de interesses no âmbito da Lei n. 

12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses). 

 

Os meios para se fazer contato com a Ouvidoria são: formulários eletrônicos na página 

da Ouvidoria-Geral na web, telefone, carta e atendimento presencial agendado. 

(PETROBRAS, 2016q)           

Em 2012, a Ouvidoria-Geral foi encarregada de implementar e assegurar o 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em 09 de dezembro de 2013, a 

Ouvidoria-Geral lançou o manual de Transparência Empresarial, que coincidiu com o dia 

Internacional de Combate à Corrupção. Esse manual apresenta princípios fundamentais e 

indispensáveis a toda e qualquer empresa que valoriza a transparência. No manual constam 

instruções detalhadas sobre a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.537/2011), com o objetivo 

de facilitar seu cumprimento.  (PETROBRAS, 2016r)      

 Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), foi elaborado por um grupo 

de trabalho sob a supervisão da Ouvidoria-Geral e em seguida foi aprovada pela Diretoria 

Executiva em 04 de julho de 2013. O Programa se baseia em ações continuas de prevenção e 

combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro, que estão consolidadas neste 

documento. Ele opera em conjunto com o código de ética e com o Guia de Conduta da 

Petrobras. A gestão de PPPC, é implementada pela Gerencia Executiva de Conformidade. 

(PETROBRAS, 2016s)          

 De acordo com o manual de transparência empresarial, a Petrobras classifica as 

informações da seguinte forma: informações públicas, empresariais e pessoais.  Sendo que as 

informações pessoais têm acesso restrito perante os termos da LAI e compete ao gestor da 

informação (pessoa encarregada de analisar e classificar as informações) trabalhar nas três 

categorias. Nas informações de cunho empresarial, o seu acesso não pode oferecer de maneira 

alguma, riscos a competitividade, provocar interferências na governança corporativa ou 
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contrariar os interesses dos acionistas minoritários. (PETROBRAS, 2016 t)   

 O Portal da Transparência é um canal que a companhia disponibiliza para se 

comunicar com seus Stakeholders, cuja a principal função é facilitar o acesso direto do 

cidadão à informação considerada pública, de acordo com a lei 12.527/2011 (LAI). Em outras 

palavras o Portal oferece subsídios iniciais para quer o cidadão busque informações mais 

complexas através do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão da Petrobras). A empresa ainda 

conta com outros meios de comunicação como: Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e o 

Fale Conosco. (PETROBRAS, 2016t)     

Atendendo recomendações da SOX (Lei Sarbanes-Oxley), a Petrobras criou o Canal 

de Denúncia, sendo este oficializado em 2005.  Essa ferramenta é considerada independente, 

sigilosa e imparcial e está disponível para todos os públicos da Petrobras e suas empresas 

parceiras, preservando sempre o anonimato. A denúncia pode ser realizada por telefone ou 

pela internet e as informações são recebidas por uma empresa externa (Contato Seguro), 

independente e especializada nesse segmento. Após o acolhimento da denúncia, a Contato 

Seguro enviará as informações a Ouvidoria-Geral com devido sigilo, para que a mesma trate e 

envie aos responsáveis pela apuração. (PETROBRAS, 2016u) 

Como ações complementares, a empresa está constantemente promovendo ações de 

transparência e combate à corrupção, participando de outras iniciativas, como o Pacto Global 

da ONU, a Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativistas (Eiti) e o Pacto 

Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção. (PETROBRAS, 2016r) 

A Petrobras S.A, foi premiada com o Troféu Transparência 2014, organizado pela 

Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), em 

parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e 

a Serasa Experian. (PETROBRAS, 2016r) 

 

5.7.2. Transparência segundo os meios de comunicação 

 

Em julho de 2014, foi divulgada a notícia de um contrato firmado entre a União e a 

Petrobras para a produção de volume de petróleo na área de cessão onerosa (TCU, 2015), 

envolvendo a quantia de R$ 15 bilhões, ao qual não teve a aprovação prévia do Conselho de 

Administração da empresa.  (O GLOBO, 2014) 
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Um fato relevante e ao mesmo tempo inusitado, diz respeito ao um pedido da 

Associação Contas Abertas, que solicitou no primeiro dia de vigência da Lei 12.527/2011 

(LAI) à Petrobras, o PDG (Programa de Dispêndios Globais) que reúne informações 

relacionadas às receitas, dispêndios e necessidades de financiamento. Por sua vez, a empresa 

se negou, alegando que “a informação não podia ser fornecida por comprometer a 

competitividade, a governança corporativa e/ou os interesses dos acionistas minoritários”. 

Posteriormente os dados foram enviados pelo Governo Federal. (O GLOBO, 2014) 

 No ápice das consequências decorrentes da Operação Lava Jato, a Petrobras adiou os 

demonstrativos financeiros do terceiro trimestre de 2014. No dia 13 de novembro de 2014, a 

empresa informou que ocorreria o atraso devido a complicações provenientes das denúncias 

envolvendo a operação. Diante das irregularidades, os demonstrativos não tiveram o aval da 

empresa responsável pela auditoria externa PWC (PriceWaterHouseCoopers) 

(BMFBOVESPA, 2014b); (VEJA, 2014). Após dois atrasos na divulgação do demonstrativo, 

a Petrobras disponibilizou os resultados do terceiro trimestre sem ser auditado, em 28 de 

janeiro de 2015. (PETROBRAS, 2016 v). Em que este apresentava um lucro líquido de R$ 

3,1 bilhões. (G1, 2015). Passado cinco meses, em 22 de abril de 2015, a empresa enfim emitiu 

o demonstrativo auditado, que indicava um prejuízo de R$ 5,3 bilhões, referente ao 3° 

trimestre de 2014. (UOL, 2015) 

 

5.7.3. Quebra da Transparência 

 

Houve a quebra do princípio de Transparência no contrato firmado entre a empresa e a 

União em julho de 2014 (TCU, 2015), referente à exploração de petróleo em área de cessão 

onerosa. A maioria dos membros do Conselho tomou o conhecimento deste fato relevante 

somente após a divulgação do mesmo pela estatal. Mauro Cunha (representante dos acionistas 

minoritários de ações ordinárias), na época confirmou o ocorrido. (O GLOBO, 2014) 

De acordo com o Estatuto da empresa (PETROBRAS, 2016g), ela pode fazer este tipo 

de contrato, porém não é recomendado. Pois, se trata de uma transação envolvendo a empresa 

e seu controlador (UNIÂO). Quem vai fiscalizar o contrato celebrado? Ao Conselho de 

Administração compete o papel de intermediar a relação entre diretoria e controlador.  

Segundo Eliane Lustosa, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), independente da legislação em vigor, qualquer contrato relevante que possa influir na 

imagem ou faturamento da empresa deve ser submetido ao Conselho. (O GLOBO, 2014) 
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Em relação à notícia da recusa da Petrobras à Associação Contas Aberta, houve quebra 

do princípio, devido ao não fornecimento das informações financeiras previstas em Lei. 

 Baseado nas ações da empresa em atrasar a divulgação dos demonstrativos financeiros 

do 3º trimestre de 2014, e posteriormente divulgá-lo sem o aval da auditoria externa, em que o 

mesmo apresentava lucro de R$ 3,1 bilhões e não constavam as perdas provenientes da 

corrupção.  Em 22 de abril de 2015, a companhia revelou seus resultados financeiros 

auditados, o qual apresentou um prejuízo de R$ 5,3 bilhões, é notório que houve a quebra do 

princípio da transparência, uma vez que foram omitidos fatos relevantes com impacto direto 

no resultado financeiro da empresa. Esta situação pode ser verificada na tabela a seguir, em 

que fica claro como a omissão pode ser determinante para o resultado financeiro da empresa. 

 

Tabela 4 - Comparação Demonstrativa Revisada X Não Revisado (3T14) 

 

Fonte: site PETROBRAS (2016 v) 

 

5.8. Controle interno na Petrobras 

 

5.8.1. Controle Interno adotado pela empresa 
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A condução do processo de Certificação de Controles Internos na Petrobras e 

subsidiárias são de responsabilidade da Gerencia Executiva de Conformidade, a gerência por 

sua vez, utiliza uma metodologia de avaliação de riscos baseada em critérios presentes no 

InternalControl – Integrated Framework (2013) vinculado ao COSO 

(CommiteofSponsoringOrganizationsofthetreadwayComission). De forma adicional a 

Gerencia Executiva de Conformidade também tem implementado medidas de controle e 

conformidade, visando a redução de riscos de fraude e de corrupção, sempre reportando 

eventualidades a alta administração. (PETROBRAS, 2016)     

 O órgão encarregado de avaliar a eficácia dos Controles Internos a nível de entidade, 

operacional, financeiro e de TI (Tecnologia da Informação) é a Auditoria Interna, que faz 

parte do Conselho de Administração.Mediante a avaliação, os resultados devem ser 

reportados ao Comitê de Auditoria Estatutário, mantendo a conformidade com as políticas, 

normas e procedimentos que visam a prevenção ou detecção de fraudes e/ou perdas no 

negócio.   

Identificadas as limitações dos controles internos, conduzidos no processo de 

preparação e divulgação dos demonstrativos financeiros consolidados, podem não identificar 

inexatidões e tão pouco as prevenis no prazo recomendado. Até em casos, que esses sistemas 

possam ser considerados eficazes, no máximo estes oferecem uma segurança moderada, no 

que se refere à preparação e apresentação dos demonstrativos. (PETROBRAS, 2016)  

Algumas medidas adotadas pela empresa a cerca do controle interno, conforme 

orientado no PPPC (Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção): 

 

 As Apurações Internas são realizadas com intuito de identificar indícios de fraudes, 

corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo toda a força de trabalho e o Patrimônio, 

adotando medidas melhorias no processo e punindo os infratores; 

 O conflito de interesses é considerado prejudicial ao ambiente de controle interno, 

devido a sua influência a conduta dos empregados, que podem agir de maneira 

imprópria; 

 Presentes e/ou itens que forem recebidos de forma indevida, de acordo com as normas 

da empresa, deverão ser devolvidos. Porém em outros casos excepcionais que constem 

no normativo interno, basta ser devidamente documentado e de forma transparente; 

 A empresa compromete-se a negar contribuições para partidos políticos e financiar 

candidatos a cargos eletivos; 
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 A doação de bens é restrita, só sendo permitidas doações que atendam a projetos e 

ações de cunho social e interesse público; 

 Para a celebração de patrocínios e/ou convênios são adotadas medidas de controle 

interno, como por exemplo: criação de políticas e diretrizes de patrocínios, seleção 

pública de projetos culturais, determinar os limites para a realização de contratos, de 

um modo geral, incluindo os celebrados com o poder público, inspeção física e 

monitoramento financeira dos projetos; 

 Os ativos tangíveis e intangíveis são protegidos mediante o estabelecimento de um 

nível de proteção das informações empresariais, tendo em vista sua importância a 

manutenção da propriedade intelectual e a preservação dos produtos oriundos da 

capacidade criativa; 

  Os livros e registros contábeis são testados anualmente por auditores internos e mais 

uma auditoria independente para validá-los; 

 Os funcionários ficam encarregados da prevenção de não conformidades na realização 

de suas atividades, variando conforme a complexidade, exigência e responsabilidade de 

cada tarefa.  

 

O Programa PPPC passa por uma avaliação constante, com objetivo de verificar a 

eficácia e conformidade às leis e busca sempre por oportunidades de melhorias.  

(PETROBRAS, 2016)          

 A Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras está sujeita aos dispositivos legais e, além disso, 

conta com mecanismos de controle interno, como: Manual Petrobras de Contratação e 

Padrões com Procedimentos Específicos, que esclarecem como deve ser conduzido o processo 

de contratação. As contratações diretas são executadas, mediante o que consta no Decreto Nº 

2.745/1998, apenas nas situações previstas e sua análise fica a encargo das comissões de 

negociação, que também atuam na atividade de cotação de preços. (PETROBRAS, 2016) 

  

5.8.2. Controle interno segundo os meios de comunicação 

 

Conforme divulgada em abril de 2014 pelo site Estadão, a auditoria interna da própria 

empresa foi capaz de identificar falhas na administração da refinaria de Pasadena, mesmo a 

Petrobras tendo assumido o controle integral da Usina. Essa investigação foi realizada em 

2010, porém com a repercussão da Operação Lava Jato ela se tornou de domínio público 
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somente em 2014. A falha mais absurda e escandalosa identificada, veio da constatação em 

que uma autorização verbal acarretou em uma retirada de US$10 milhões da conta da 

refinaria pela corretora MF Global.          

Segue um trecho, referente a esta questão envolvendo a autorização verbal, no 

relatório de auditoria R-1111/2010: "A autorização verbal, conforme informação da unidade, 

não encontra amparo em norma interna nem nas boas práticas de controle interno". A 

auditoria constatou que faltava documento autorizando o saque. (O GLOBO, 2014).  

 Em 30 de julho de 2015, a empresa Petrobras visando aumentar seu controle interno 

anunciou que iria limitar as decisões individuais em todos os níveis (PETROBRAS, 2016z), 

esta medida faz parte de um conjunto de iniciativas pretendidas pela empresa, com isso ela 

passou a tomar decisões colegiadas. (ESTADÃO, 2015)   

Conforme divulgado no site Estadão (2015), e que também pode ser encontrada no site 

da Petrobras (2016z,) seguem algumas medidas adotadas pela empresa: 

 

 A consultoria externa ficou incumbida de receber denúncias de irregularidades; 

 A auditoria interna passou a participar de todas as reuniões de Diretoria; 

 As sanções disciplinares tornaram-se mais rigorosas com relação aos desvios de conduta, 

com a criação do Comitê de Correição; 

 Todos os projetos que forem elaborados e aprovados nas dependências da empresa, 

passaram a serem submetidos a análise de uma matriz, a cerca dos possíveis riscos; 

 Revisão do funcionamento das Comissões Internas de Apuração, agora todas elas apuram 

irregularidades e possíveis fraudes. Os relatórios gerados nessas comissões são 

encaminhados ao Ministério Público e Órgãos Policiais; 

 Criação de dois novos Comitês (Financeiro e Estratégico), de forma adicional e 

complementar aos já existentes, com o objetivo de auxiliar o Conselho de Administração 

na análise de pautas e temas que lhes são sujeitados; 

 A Estatal por intermédio de seu Presidente Aldemir Bendine, divulgou que o processo de 

gestão de fornecedores tornou-se mais rigoroso. Os fornecedores que não se enquadrarem 

nesse processo serão excluídos do cadastro.  As empresas que são passiveis de bloqueio, 

como medida cautelar, a cerca das irregularidades levantas das através da Operação Lava 

Jato, elas têm revisão situacional prioritária. 
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Apesar dos esforços da empresa, com a criação de medidas e aprimoramento das 

práticas de controle interno não há garantias de que situações semelhantes, no que se referem 

a fraudes contratuais, esquemas de propinas, entre outras práticas fraudulentas, tornem a 

acontecer ou não. 

 

5.8.3. Falhas de Controle Interno na Petrobras 

 

Após a Administração avaliar a aplicabilidade de seus controles internos, que podem 

ser encontrados nos relatórios FORM 20F e formulário de referencia (PETROBRAS 

2016aa/ab), referente aos demonstrativos de 31 de dezembro de 2015, ela concluiu que seus 

controles foram ineficientes, devidos aos problemas que serão descritos a seguir: 

    

 Anulação de controles pela administração 

             

 Através de evidências fornecidas pelas autoridades durante as investigações da 

Operação Lava Jato no ano de 2014, a empresa através de sua administração, utilizando-se de 

tais evidencias, percebeu que nas decisões praticadas no período de 2004 a abril de 2012, 

ligadas aos processos de contratações de serviços nos seguimentos de Exploração e Produção, 

Refino e Gás e Energia, não estavam de acordo com as diretrizes e recomendações da 

empresa para esse tipo de negócio. Onde foram constatados que um ou mais ex-dirigentes 

tendo apoio de terceiros (fornecedores), adulteraram os controles internos que resultavam na 

pratica de atos indevidos e contrários aos interesses da empresa.       

Como consequência, a administração foi capaz de identificar deficiências no controle 

interno, estas deficiências, por sua vez, foram causadas pela falha em descobrir os atos ilícitos 

de seus ex-dirigentes. As deficiências no controle interno encontradas são as seguintes: 

conduta ética inadequada da alta direção na gestão dos controles internos (toneatthe top), 

falha na comunicação de valores éticos presentes no Código de Conduta e falta de um 

programa de denuncia efetivo.        

 Os relatórios financeiros de 2015, não foram afetados por estas deficiências, porém 

elas causaram uma falha nos controles, ao qual comprometia o sistema de classificação de 

ativos imobilizados dos relatórios financeiros 2014, pois os controles internos não eram 

capazes de evitar uma superavaliação destes ativos. 

 



51 
 

 

 Ativo Imobilizado 

 

Deficiências significativas dos controles internos encontradas em 2014, pela 

administração da empresa em relação aos ativos imobilizados. 

Deficiência na constatação de perdas com impairment em pelo menos cinco projetos 

de exploração e produção que estavam em fase inicial de planejamento e que não dispunham 

de previsão ou estimativa de fluxos de caixas futuros.     

 Problemas com a reclassificação de ativos imobilizados, onde constantemente há 

alterações de ativos que estão em construção para ativos de estado definitivo. Essa 

reclassificação indevida compromete o sistema e causa falha de registro da depreciação destes 

bens.           

 Deficiência na avaliação dos riscos envolvendo a condição financeira das contratadas e 

dos fornecedores, no que diz respeito a adiantamentos de projetos com garantias parciais. Era 

preciso identificar e declinar adiantamentos a fornecedores e contratadas que não trariam 

benefícios econômicos futuros e ao mesmo tempo caracterizar as despesas provenientes da 

rescisão contratual com ambos.        

 A partir dessas deficiências, uma falha foi gerada nos controles internos pela 

incapacidade da empresa em detectar uma superavaliação dos ativos imobilizados e uma 

subavaliação das despesas, em 2014 e também em 2015. 

 

 Revisão e aprovação de lançamentos contábeis manuais 

 

 Em 2014, foi identificada ainda pela administração, uma falha no monitoramento em 

tempo oportuno das mudanças nos parâmetros de controle do ambiente de planejamento de 

recursos empresarias [ERP (enterpriseresourceplanning)],usado como auxílio aos controles 

internos na revisão e aprovação de demonstrativos contábeis manuais. Essa falha poderia 

resultar, em uma não detecção do conjunto de demonstrativos contábeis manuais sujeitos a 

confirmação e revisão. A administração também percebeu deficiências no desenho dos 

controles internos relacionados a revisão e aprovação destes demonstrativos. 

 Apesar da deficiência estar presente no período em análise, ela não influenciou os 

demonstrativos contábeis de 2014 e 2015. 
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 Gestão de acessos e segregação de funções em processos de negócios e de 

tecnologia da informação 

 

Foram identificadas algumas deficiências em 2014, na operação de controle referente 

aos processos de concessão de acesso e análise de segregação de funções em procedimentos, 

que consiste em uma fraqueza material, quando explorado em conjunto. 

Foram apresentadas exceções em relação às deficiências da gestão, revisão e 

monitoramento de acessos, especialmente alusivo à aplicação de regras especificas quanto a 

inspeção de acesso. Ocorreu deficiência na operação nos controles, devido a funções críticas e 

segregação de funções nos processos de negócios como ambiente ERP 

(enterpriseresourceplanning). 

Essa deficiência não influenciou os resultados financeiros em 2014 ou 2015. 

(PETROBRAS, 2016) 

 

 Provisões e passivos contingentes de natureza contenciosa 

 

Em 2015, foram identificadas deficiências em referência aos controles de captura e 

documento dos processos judiciais, no sistema de monitoramento interno. 

Anexamente, a totalidade das contingências legais, a exatidão da identificação da 

possibilidade de perda das contingências como provável, possível e remota foi uma 

deficiência encontrada. Porém em conjuntura especifica o procedimento do controle não foi 

eficaz em relação à possibilidade de perdas de certas contingencias como possíveis prováveis 

ou remotas. Isso causou uma falha no controle interno em relação aos demonstrativos 

financeiros em identificar uma subestimação dos passivos e superavaliação das despesas em 

relação ao ano de 2015. (PETROBRAS, 2016) 

 

 Cálculo do Passivo Atuarial da companhia   

 

Foi descoberta deficiência no processo de desenvolvimento de dados, os quais são 

usados para calcular o passivo atuarial relacionado ao AMS (plano de saúde) e PETROS 

(Plano de Pensão). Contudo, essa deficiência é em relação a integralidade de participantes e a 

exatidão das informações individuais nas bases dos dados, que são usadas para o cálculo. 
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Essas deficiências tiveram como consequências, falhas no controle interno em relação 

aos relatórios financeiros em perceber uma superavaliação dos passivos e uma subavaliação 

dos resultados do ano de 2015. (PETROBRAS, 2016) 

 

5.9. Ações da Petrobras segundo a Lei Sarbanes-Oxley 

 

Os padrões da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), que objetivam garantir a transparência, 

reforçar a credibilidade e aperfeiçoar a gestão da empresa foram adotados pela Petrobras S.A. 

Sob a exigência da Lei, houve a necessidade de se criar mecanismos para assegurar a 

responsabilidade corporativa para com os acionistas. Anualmente, devem ser certificados a 

governança corporativa, os controles internos, suporte e gestão e os sistemas de TI 

(Tecnologia e informação), de acordo com o princípio normativo da Lei. (PETROBRAS, 

2016)            

Um dos principais desafios encontrados para a implementação da Lei SOX, foi a 

conscientização dos gestores de processos que o gerenciamento de riscos e os controles 

advém de atividade rotineiras e não deve ser apreciada como uma obrigação legal e sim como 

parte integral da responsabilidade de gestão, de acordo com Pedro Gauziski, Gerente de 

Controle e Conformidade em entrevista a Ouvidoria-Geral em 2012. (PETROBRAS, 2016).

 Algumas ações implementadas pela Petrobras para sua adequação a Lei SOX, foram 

as criações e adequações do Código de Ética, Código de Boas Práticas, Canal de Denúncia, 

Ouvidoria-Geal e Comitê de Auditoria e do Controle Interno. Outra ação tomada pela 

empresa em relação a Lei, foi a escolha de um especialista financeiro, eleito em Assembleia 

Geral, como um dos nove membros do Conselho de Administração.    

 A empresa Petrobras S.A conseguiu obter algumas certificações em relação a algumas 

Seções da Lei SOX, cumprindo todas as exigências da Lei.  Após a implementação da Lei, a 

empresa conquistou sua primeira certificação de controle interno em 2006. Desde esse marco, 

a empresa vem progredindo no aprimoramento do sistema de controle interno para 

atendimento a Lei. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A Petrobras S.A, a maior empresa da América Latina, sempre foi considerada “o 

orgulho dos brasileiros”. Já chegou a ocupar o 3° lugar no ranking das maiores petroleiras do 

mundo em 2008, atingiu níveis de reconhecimento mundial elevado e foi condecorada com 

grandes prêmios internacionais. Atualmente, a companhia está passando por momentos de 

turbulência desde que foi deflagrada a operação Lava Jato. A operação trouxe à tona o grande 

mal perante a sociedade, a corrupção. 

A Petrobras é um caso raro de organização em país de economia em desenvolvimento 

que conseguiu conquistar seu espaço e ser líder mundialmente. Mas, em virtude dos fatos e 

consequências advindas da Lava Jato, a empresa foi acometida de grandes oscilações em suas 

ações e valor de mercado. 

Apesar de a empresa contar com uma boa estrutura de Governança, que estavam em 

harmonia com os preceitos estabelecidos na Lei SOX, foi necessário implementar melhorias 

nas práticas de Governança Corporativa, devido aos atos divulgados na operação da lava jato, 

que burlaram as recomendações e diretrizes estabelecidas pela empresa para as boas práticas.  

Com isso, ficou evidente que a empresa se mostrou ineficiente na contenção das deficiências e 

falhas, resultando na quebra dos princípios: Equidade, Prestação de Contas, Transparência e 

Responsabilidade Corporativa.  

A Companhia tinha por regimento a divulgação de seus demonstrativos financeiros de 

forma trimestral e revisados, mas veio a público sem a devida revisão. Essa situação 

evidenciou a quebra do Princípio da Transparência e uma grande falha do controle interno da 

empresa. 

Apesar de reforçar o controle interno com a iniciativa de criar medidas, como a do 

Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC) e de outros esforços da companhia 

em conter o avanço da corrupção, não há garantias de que casos como este de fraudes tornem 

ou não a se repetir. 

 Uma das falhas percebidas foi a falta da auditoria Forense, que consiste em uma 

técnica de investigação integrada, envolvendo as áreas de contabilidade, conhecimento 

jurídico-processual e habilidade em áreas financeiras, de informação e pontos de vista perante 

a justiça. Essa auditoria que tem como foco a investigação de fraudes em atos conscientes e 

voluntários que burlam a legislação, seria uma das soluções para minimizar casos como esses. 

A Petrobras por ser uma empresa pública e de capital aberto, possui um acionista 

majoritário, o Governo Federal. Essa situação gera conflito de interesses, em que a vontade da 



55 
 

empresa pode ser suprimida pelo seu controlador, sacrificando assim os seus interesses 

econômicos financeiros. 

É preciso enfatizar, que apesar dessa repercussão negativa envolvendo a imagem da 

empresa, diante de seus stakeholders, ela não é a vilã da história e sim a vítima dos crimes 

que foram praticados por seus funcionários, donos de empreiteiras, e principalmente os 

políticos, que em comum acordo com os demais fraudaram contratos e licitações, 

superfaturando-os. 

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR) indicou a empresa na condição de 

vítima do escândalo da Lava Jato (VEJA, 2016), mesmo com as investigações em andamento 

em suas distintas fases, parte do dinheiro extraviado está sendo devolvido, conforme a 

Operação avança. 

Após análise pode-se dizer que a indagação que moveu o presente trabalho foi 

respondida. A Governança Corporativa, Transparência e Controle Interno, presentes no 

sistema Petrobras apresentaram falhas e deficiências graves que favoreceram práticas 

indesejáveis que dilapidaram o seu patrimônio. 

Para continuidade da pesquisa, recomenda-se posteriores estudos com o propósito de 

difundir o assunto, devido ao fato das investigações da Operação Lava Jato ainda estarem em 

desenvolvimento. 
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