
 

IMPACTO DOS PROBLEMAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR 

PETROLÍFERO: UM ESTUDO DE MULTICASOS 

 

Thales Luiz Gomes Braga da Silva 

Graduando do Curso de Ciências Contábeis 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2121 – Bloco 1F 

Sala 1F - 215 – Campus Santa Mônica 

Cep: 38.400-902 – Uberlândia / MG 

E-mail: thalesluizbraga@gmail.com 

Telefone: (34) 3239-4176 

 

Igor Vieira Nunes 

Graduando do Curso de Ciências Contábeis 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2121 – Bloco 1F 

Sala 1F - 215 – Campus Santa Mônica 

Cep: 38.400-902 – Uberlândia / MG 

E-mail: igornunesv@gmail.com 

Telefone: (34) 3239-4176 

 

Neirilaine Silva de Almeida 

Mestre em Administração 

Professora Assistente da Faculdade de Ciências Contábeis 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2121 – Bloco 1F 

Sala 1F - 215 – Campus Santa Mônica 

Cep: 38.400-902 – Uberlândia / MG 

E-mail: neirilaine@facic.ufu.br 

Telefone: (34) 3239-4176 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi identificar como os problemas de Governança Corporativa podem 

impactar o desempenho econômico e o retorno de ações de quatro empresas do segmento 

petrolífero brasileiro. O trabalho tem caráter descritivo com abordagem qualitativa. As 

companhias estudadas foram: Petrobras; OGX; HRT e QGEP. A coleta de dados foi realizada 

em Formulários de Referências de 2014. Os resultados do estudo indicaram que o nível da 

Governança Corporativa de tais organizações está aquém do padrão ideal e que o valor das 

ações dessas empresas obteve queda, principalmente após os anúncios de desvios financeiros 

ou de problemas ocasionados por falta de governança. A rentabilidade das entidades também 

apresentou queda, com exceção da QGEP que manteve certa estabilidade em seu retorno 

sobre o patrimônio líquido. Por fim, constatou-se que as falhas de Governança Corporativa 

nas companhias do setor petrolífero provocaram inseguranças nos investidores. Assim, 

espera-se que as empresas consigam sanar esses problemas de forma breve para que eles não 

causem impactos futuros em suas rentabilidades. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de capitais brasileiro vem apresentando fortalecimento e, com isso, tem se 

tornado uma alternativa de investimento para empresas, instituições financeiras, bancos de 

investimento e pessoas físicas. Afinal, a baixa rentabilidade proporcionada por investimentos 

considerados seguros, como a poupança, tem feito com que ações e títulos de dívida se tornem 

opções cada vez mais atraentes. 

Nesse cenário, a obtenção de informações confiáveis e de qualidade é essencial para 

que os investidores consigam considerar o risco e a rentabilidade das empresas investidas e, 

assim, tomar decisões que maximizem o seu retorno. Contudo, um dos grandes problemas 

enfrentados por esses investidores é a assimetria informacional, que ocorre quando os 

acionistas majoritários detêm informações relevantes que os acionistas minoritários não têm 

conhecimento.  

Esse gargalo é o cerne das discussões sobre conflito de agência entre acionistas 

majoritários e minoritários apresentadas por Jensen e Meckling (1976). A assimetria de 

informações aumenta a insegurança e os riscos para os investidores do mercado de capitais, 

afinal eles correm o risco de terem as suas riquezas expropriadas ao investirem em 

determinadas empresas. 

Após os escândalos envolvendo a divulgação de informações contábeis falsas, 

aumentaram as preocupações com o estabelecimento de normas que atenuassem o conflito de 

agência e reduzissem a assimetria informacional e o risco das organizações. Esse conjunto de 

práticas foi denominado Governança Corporativa (IBGC, 2015). 

Segundo Andrade e Rosseti (2004) a utilização de Governança Corporativa melhora o 

desempenho, a imagem e o valor organizacional, pois uma instituição que aplica essas 

práticas transmite maior segurança para os seus investidores, reduz os riscos e tem melhores 

condições de propiciar maiores retornos. 

O trabalho de Paula, Ribeiro e Almeida (2012) aborda essa questão. Os autores 

realizaram um estudo de casos brasileiros e identificaram os seus níveis de Governança 

Corporativa e como essas práticas impactam o risco das entidades em seus processos de 

emissões de títulos de dívida. Em suma, eles constataram que as empresas brasileiras 

apresentaram deficiências no que diz respeito à instalação de comitês de auditoria, risco, 

financiamento e investimento. Além disso, identificaram que as empresas que possuem 

maiores níveis de Governança Corporativa não tiveram problemas em suas emissões de 

debêntures, enquanto as empresas que adotaram o menor número práticas de Governança 

Corporativa apresentaram dificuldades em cumprir com as obrigações com os seus credores. 

Considerando esse cenário, este trabalho tem o objetivo de identificar como os 

problemas de Governança Corporativa impactam o desempenho econômico e o retorno de 

ações de quatro empresas do setor petrolífero brasileiro. Como objetivos específicos, espera-

se verificar: a) a estrutura do conselho de administração; b) a instalação de comitês; c) o nível 

de Governança Corporativa das empresas; e d) se as companhias que adotam o maior número 

de práticas de Governança Corporativa apresentam melhor retorno em suas ações e melhor 

desempenho econômico. 

Esse trabalho se justifica pela possibilidade de identificar quais as práticas de 

Governança Corporativa que são adotadas pelas empresas brasileiras do setor petrolífero, 

quais os problemas que propiciaram os escândalos contábeis em algumas empresas do setor e 

como tais falhas de governança afetam a performance empresarial dessas organizações. 

Para tanto, além desta introdução, a segunda seção aborda os conceitos de Governança 

Corporativa. Na terceira seção são apresentados os aspectos metodológicos, com a exposição 

das características das empresas da amostra: OGX; Petrobras; HRT; QGEP. Na quarta e 

quinta seções são expostas a análise dos dados e as considerações finais. 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Governança Corporativa 

 

A Governança Corporativa pode ser definida como “o conjunto de práticas que tem 

por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 

interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital” 

(CVM, 2002, p. 2). Sob outra perspectiva, pode-se discorrer que a Governança Corporativa 

tem como preocupação a criação de mecanismos de incentivos e de monitoramento que 

assegurem que os comportamentos dos administradores estarão alinhados com os interesses 

das empresas (IBGC, 2015).  

Os primeiros passos efetivos para a adoção de práticas de governança começaram na 

década de 90, após os escândalos contábeis ocorridos nos anos anteriores. Em 1992, o 

Relatório Cadbury, considerado o primeiro código de boas práticas de Governança 

Corporativa, foi publicado na Inglaterra. No mesmo ano, as maiores companhias dos Estados 

Unidos da América também começaram a adotar seus manuais de boas práticas de governança 

(IBGC, 2015). 

No Brasil, em 1995, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) foi 

fundado para contribuir com a evolução do ambiente institucional e empresarial no país, 

divulgando o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa e a importância 

dessas práticas (IBGC, 2015).  

Alinhada com os esforços brasileiros para melhorar a transparência, a qualidade das 

informações e os problemas de governança no país, a BM&FBovespa, em 2000, criou níveis 

de Governança Corporativa para que os diversos investidores pudessem identificar quais 

empresas se preocupam com a adoção de condutas que trazem maior segurança aos seus 

acionistas e credores (BM&FBOVESPA, 2015). Esses segmentos são divididos em Nível 1, 

Nível 2 e Novo Mercado e suas principais características estão expostas no quadro 1, 

apresentado na sequência. 
 

Quadro 1: Níveis de Governança Corporativa da BM&FBovespa 

SEGMENTOS 
NOVO 

MERCADO 
NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL 

Características das 

Ações Emitidas 

Permite a 

existência 

somente de ações 

ON 

Permite a 

existência de 

ações ON e PN 

(com direitos 

adicionais) 

Permite a existência de ações ON e PN 

(conforme legislação) 

Percentual Mínimo de 

Ações em Circulação 
No mínimo 25% de free float Não há regra 

Distribuições públicas 

de ações 
Esforços de dispersão acionária Não há regra 

Vedação a disposições 

estatutárias 

Limitação de voto inferior a 5% do 

capital, quórum qualificado e 

"cláusulas pétreas” 

Não há regra 

Composição do 

Conselho de 

Administração 

Mínimo de 5 membros, dos quais pelo 

menos 20% devem ser independentes 

com mandato unificado de até 2 anos 

Mínimo de 3 membros 

(conforme legislação), 

com mandato 

unificado de até 2 anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação) 

Vedação à acumulação 

de cargos 

Presidente do conselho e diretor presidente ou principal 

executivo pela mesma pessoa (carência de 3 anos a partir da 

adesão) 

Não há regra 

Obrigação do Conselho 

de Administração 

Manifestação sobre qualquer oferta 

pública de aquisição de ações da 

companhia 

Não há regra 



 

Demonstrações 

Financeiras 
Traduzidas para o inglês Conforme legislação 

Reunião pública anual Obrigatória Facultativa 

Calendário de eventos 

corporativos 
Obrigatório Facultativo 

Divulgação adicional de 

informações 

Política de negociação de valores mobiliários e código de 

conduta 
Não há regra 

Concessão de Tag 

Along 

100% para ações 

ON 

100% para ações 

ON e PN 
80% para ações ON (conforme legislação) 

Oferta pública de 

aquisição de ações no 

mínimo pelo valor 

econômico 

Obrigatoriedade em caso de 

cancelamento de registro ou saída do 

segmento 

Conforme legislação 

Adesão à Câmara de 

Arbitragem do 

Mercado 

Obrigatório Facultativo 

Fonte: BM&FBovespa (2015) 

 

As companhias listadas no Nível 1 devem adotar práticas que favoreçam a 

transparência e o acesso às informações pelos investidores, divulgando informações 

adicionais às exigidas em lei e mantendo o free float mínimo de 25% (BM&FBOVESPA, 

2015).  

No Nível 2, as exigências são ainda maiores do que no Nível 1. No caso de venda de 

controle da empresa, por exemplo, fica assegurado aos detentores de ações ordinárias e 

preferenciais o mesmo tratamento concedido ao acionista controlador, prevendo, portanto, o 

direito de tag along de 100% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador 

(BM&FBOVESPA, 2015). 

O Novo Mercado, por sua vez, é o segmento com o padrão mais elevado de 

Governança Corporativa, que firmou-se como a seção destinada à negociação de ações de 

empresas que adotam práticas que ampliam os direitos dos acionistas e propiciam maior 

transparência e segurança. O capital das empresas do Novo Mercado deve ser composto 

exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto, os acionistas devem ter tag along de 

100%, o conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco membros, sendo 

20% dos conselheiros independentes, deve haver um free float de 25% e os dados financeiros 

devem ser apresentados com regularidade, de forma clara, completa e em padrão 

internacionalmente aceito (BM&FBOVESPA, 2015). 

Em suma, espera-se que as empresas do Novo Mercado apresentem melhores práticas 

de Governança Corporativa, maior transparência, menores riscos e transmitam maior 

segurança para os seus investidores. 

 

2.2 Práticas de Governança Corporativa 

 

A criação dos segmentos diferenciados de Governança Corporativa pela 

BM&FBovespa foi um avanço para o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro. 

Contudo, algumas pesquisas têm indicado que o fato da empresa participar do Novo Mercado, 

segmento com o maior nível de práticas de governança, não indica, necessariamente, que ela 

terá maior qualidade de informações contábeis (ANTUNES, et al., 2009) ou maior 

rentabilidade (VENTURA et al., 2012). 

Além disso, as fraudes e os escândalos contábeis têm suscitado as discussões 

referentes à necessidade de ir além dos segmentos diferenciados da BM&FBovespa e 

providenciar a criação de comitês, a implantação de controles internos, o gerenciamento de 

riscos e o aprimoramento da Governança Corporativa nas empresas brasileiras. Nesse sentido, 

a busca por transparência, prestação de contas, equidade, responsabilidade corporativa, 



 

separação entre os cargos de CEO e Presidente do Conselho, e a criação de Comitês de 

Auditoria, de Riscos, de Finanças e de outros comitês do Conselho de Administração são 

passos primordiais para as companhias (KPMG, 2013). 

Apesar dos esforços, em uma pesquisa da Delloite realizada com 54 companhias, 83% 

das empresas da amostra reconheceram que ainda não estão em um estágio ideal de 

Governança Corporativa e a maioria (59%) indicou que não possui um comitê direcionado 

para o gerenciamento de riscos (FLACH, 2013). Isso indica que as empresas precisam ficar 

mais atentas aos benefícios proporcionados pela criação desse e de outros comitês de 

negócios. 

Galindo (2012) desenvolveu um indicador que buscava a quantificação das práticas de 

Governança Corporativa que poderiam atenuar o risco das empresas emitentes de títulos de 

dívidas. O autor destacou em seu índice que o Conselho de Administração deve ter um 

tamanho que lhe permita tomar decisões de forma ágil e ser presidido por um conselheiro 

independente. O Conselho também deve estabelecer mecanismos para assegurar a obtenção 

de informações oportunas e confiáveis e deve delegar as responsabilidades e funções aos seus 

colaboradores. Além disso, o presidente do Conselho de Administração deve escolher os 

demais conselheiros pautando-se nos reais valores que eles agregarão para a companhia. 

Galindo (2012) ainda salientou que a maioria dos conselheiros externos deve ser 

independente, que eles devem informar os conflitos de interesses e que devem manter-se 

atualizados sobre as necessidades da empresa e de seus empregados. 

No que diz respeito aos comitês, Galindo (2012) apresentou as premissas de quatro 

comitês: financiamento corporativo; investimentos em ativos financeiros; auditoria e riscos. 

As características de cada um desses comitês são apresentadas no quadro 2, disposto na 

sequência. 
 

Quadro 2: Práticas dos Comitês de Governança Corporativa 

Comitê de 

financiamento 

corporativo 

• Ser presidido por um conselheiro independente com experiência em finanças 

corporativas. 

• Determinação das necessidades de financiamento. 

• Elaborar os relatórios de riscos sobre as emissões de títulos de divida da empresa. 

• Atuar nas contratações de intermediários financeiros necessários para a emissão 

de títulos financeiros. 

Comitê de 

investimento 

em ativos 

financeiros 

• Ser presidido por um conselheiro independente com experiência em mercados 

financeiros. 

• Elaborar e revisar periodicamente a estratégia de investimento da empresa. 

• Elaborar os relatórios de riscos financeiros sobre os investimentos em ativos 

financeiros. 

Comitê de 

auditoria 

 

• Ser presidido por um conselheiro independente. 

• O auditor externo ser contratado pelo Comitê de Auditoria e se reportar a ele.  

• Elaborar o programa de auditoria externa e interna. 

• Ter um sistema de informações eficaz sobre os financiamentos da empresa. 

• Ter relatórios periódicos sobre o cumprimento das políticas de controle interno e 

sobre a utilização dos recursos de financiamentos. 

Comitê de 

riscos 

• Ser presidido por um conselheiro independente com experiência em 

administração de riscos. 

• Elaborar relatórios sobre os riscos financeiros e não financeiros que a empresa 

enfrenta e aprovar planos para os seus tratamentos. 

• Acompanhar os relatórios de riscos de emissões de dívidas, propostos pelo 

Comitê de Financiamento Corporativo. 

• Acompanhar os relatórios de riscos financeiros, propostos pelo Comitê de 

Investimentos em Ativos Financeiros. 

• Contratar agências de avaliação e receber avaliações periódicas das emissões de 

títulos de dívidas e de carteiras de instrumentos financeiros da empresa. 

• Reportar o cumprimento e a efetividade da estratégia de investimentos executada. 



 

Fonte: Galindo (2012). 

 

De acordo com o quadro 2, percebe-se que a instalação desses comitês poderiam 

auxiliar na melhoria dos controles internos e no gerenciamento de riscos das empresas 

brasileiras. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

No que diz respeito aos objetivos, a pesquisa realizada é considerada descritiva, pois 

busca analisar descritivamente as características de determinada população, sem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve (GIL, 2002; VERGARA, 2000).  

Quanto à natureza, o estudo é qualitativo, que é caracterizado pela ausência de 

instrumentos estatísticos. Segundo Malhotra (2001, p.155), “a pesquisa qualitativa 

proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa 

quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma de análise estatística”. 

Os dados da pesquisa foram coletados, por meio de uma pesquisa documental 

realizada nos Formulários de Referências (FR), do ano de 2014, disponibilizados no sítio da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme Lakatos e Marconi (2001) um estudo 

documental consiste em coletar dados em fontes primárias, pertencentes a arquivos que 

podem ser públicos, particulares ou fontes estatísticas. 

Para o alcance do objetivo do trabalho, realizou-se um estudo de multicasos que, 

segundo Yin (2001), caracteriza-se por ser uma análise aprofundada e exaustiva dos objetos 

investigados, permitindo maior conhecimento sobre a realidade dos fenômenos pesquisados. 

Para o mesmo autor, o estudo de casos múltiplos é mais robusto que o estudo de caso único, 

pois apresenta provas mais contundentes. 

As perguntas utilizadas para o cálculo do nível de Governança Corporativa de cada 

empresa foram extraídas do indicador proposto por Galindo (2012). Os itens pesquisados em 

cada empresa estão expostos no quadro 3. 
 

Quadro 3: Indicador do nível de Governança Corporativa 

Categorias Pontos Levantados 

Estrutura do 

Conselho de 

Administração 

1. O Conselho de Administração tem de oito a quinze conselheiros? 

2. O Conselho de Administração tem, no mínimo, 50% de conselheiros externos? 

3. Mais da metade dos conselheiros externos são independentes? 

O papel do 

presidente do 

Conselho de 

Administração 

4. Na seleção dos conselheiros externos, é priorizado o conhecimento em 

finanças? 

5. O presidente do Conselho de Administração é um conselheiro externo 

independente? 

O papel na seleção 

de conselheiros 

internos e externos 

6. Possui mais de 50% dos Conselheiros com sólidos conhecimentos de finanças 

atualizados? 

7. Possui mais de 50% dos Conselheiros externos com sólidos conhecimentos de 

finanças atualizados? 

8. Existe um programa de treinamento sistemático para os conselheiros? 

9. Possui certificações em questões financeiras relacionadas com as suas 

decisões? 

10. Se revisa periodicamente o desempenho de cada conselheiro externo? 

11. Há três ou mais conselheiros externos para cada interno? 

12. É uma comissão de conselheiros independentes que escolhe os conselheiros 

externos? 

Comitê de 

Auditoria 

13. O diretor de auditoria interna é membro do conselho? 

14. O diretor de auditoria interna se reporta ao Comitê de Auditoria? 

15. O comitê é presidido por um Conselheiro independente? 

16. O auditor externo é contratado pelo Comitê de Auditoria e se reporta a ele? 



 

17. O Comitê de Auditoria elabora o programa de auditoria externa e interna? 

Comitê de 

Investimentos em 

ativos financeiros 

18. Tem um sistema de informações eficaz sobre os financiamentos da empresa? 

19. Tem relatórios periódicos sobre o cumprimento das políticas de controle 

interno e sobre a utilização dos recursos de financiamentos? 

20. O comitê é presidido por um Conselheiro independente? 

21. O presidente do Comitê de Investimentos tem experiência comprovada em 

estratégias de investimento? 

22. A periodicidade das reuniões do Comitê de Investimentos é de, pelo menos, 

uma vez por mês? 

Comitê de 

Financiamento 

Corporativo 

23. O comitê é presidido por um Conselheiro independente? 

24. O presidente de Finanças tem experiência comprovada em Finanças 

Corporativas? 

25. A Comissão de Finanças Corporativas encontra as necessidades de 

financiamento e como satisfazê-los? 

26. É o Comitê de Finanças Corporativas que seleciona os intermediários 

financeiros para a colocação dos títulos emitidos pela empresa? 

Comitê de Riscos 

27. O comitê é presidido por um Conselheiro independente? 

28. O presidente do Comitê de Riscos tem experiências e conhecimentos 

comprovados de administração de riscos? 

29. O comitê de riscos é responsável pelos relatórios dos riscos financeiros que a 

empresa enfrenta? 

30. É o Comitê de Riscos que calcula os riscos dos títulos emitidos pela empresa? 

Fonte: Adaptado de Galindo (2012). 

 

Nas ocasiões em que as informações, requeridas no quadro 3, não foram evidenciadas 

explicitamente nos relatórios, optou-se por considerar a pergunta como nula, com o intuito de 

minimizar erros. Portanto, o nível de governança calculado para cada empresa é uma 

estimativa conservadora da situação das seguintes companhias: Petróleo Brasileiro S.A. 

(Segmento Tradicional), OGX Petróleo e Gás S.A. (Novo Mercado), HRT Participações em 

Petróleo S.A. (Novo Mercado) e QGEP Participações S.A. (Novo Mercado). 

As análises das características de Governança Corporativa de cada organização, assim 

como as reflexões sobre o impacto dessas práticas em seus desempenhos e em seus retornos 

de ações estão expostas na próxima seção. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Petrobras 

 

A Petrobras, empresa do setor petrolífero, é uma sociedade de capital aberto, cujo 

acionista majoritário é a União Federal. Desde 1973, a empresa vem atuando em áreas como 

exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de 

derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. Em termos de 

Governança Corporativa, a Petrobras está situada no segmento tradicional, o que significa que 

a empresa não segue as práticas dos níveis diferenciados de governança da BM&FBovespa 

(PETROBRAS, 2015). 

No último ano, a corrupção na Petrobras tem despertado a atenção de investidores do 

país e do mundo. Em março de 2014 a Polícia Federal começou uma operação, denominada 

Lava jato, que investiga um possível esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 

ilegalmente R$ 10 bilhões, sendo que determinado percentual desses recursos teria sido 

desviado da Petrobras. Nessa operação, ex-diretores e um ex-gerente executivo da Petrobras 

foram denunciados por crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção 

passiva (GLOBO, 2014; PETROBRAS, 2015). 



 

Os reflexos da corrupção nas demonstrações contábeis foram visíveis. A companhia 

registrou em 2013 um lucro de mais de R$ 23 bilhões enquanto em 2014 teve um prejuízo de 

aproximadamente R$ 21 bilhões, o que evidencia uma queda significativa no desempenho da 

empresa. A corrupção também foi mal recebida pelo mercado, uma vez que as suas cotações 

apresentaram quedas expressivas no último ano. O seu valor de mercado em maio de 2014 era 

R$ 210 bilhões enquanto em abril de 2015 ele caiu para R$ 179 bilhões (ECONOMATICA, 

2015). 

Nesse cenário, as falhas de Governança Corporativa também foram apontadas em 

diversas reportagens e documentos. O assunto é polêmico e não parece englobar pequenos 

problemas, uma vez que em 01 de junho de 2015, a Petrobras foi a primeira empresa a ser 

suspensa pelo IBGC de seu quadro de instituições associadas. Segundo o referido instituto a 

suspensão tem o intuito de proporcionar tempo para que a empresa realmente aprimore as 

suas práticas e assegure a robustez, a eficácia e a resiliência de seu modelo de governança 

(IBGC, 2015). 

O IBGC não foi o único órgão brasileiro que se manifestou. O presidente da 

BM&FBovespa declarou que a bolsa está elaborando, junto com órgãos governamentais, 

propostas para reformar a Governança Corporativa de empresas estatais (MEDEIROS, 2015). 

Essa declaração acende um alerta para os problemas de governança que ocorrem não apenas 

na Petrobras, mas em várias empresas brasileiras. 

Após os escândalos de corrupção a Petrobras parece estar reagindo. Em janeiro de 

2015, criou a Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, que se propõe a assegurar a 

eficácia de processos e mitigar riscos, dentre eles os de fraude e corrupção. O presidente da 

companhia foi substituído e, além disso, novos diretores foram nomeados para fazerem parte 

da direção da empresa. A estrutura de governança corporativa da Petrobras é composta pela 

Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e seus 

Comitês, Auditoria, Ouvidoria Geral, Diretoria Executiva e Comitê de Negócios 

(PETROBRAS, 2015). 

A falta de comitês de riscos e de finanças na estrutura da empresa suscita a hipótese de 

que as falhas nos controles internos e os riscos de corrupção na Petrobras poderiam ter sido 

atenuados pela presença dos referidos comitês. 

 

4.2. OGX 

 

A OGX Petróleo e Gás S.A foi fundada em 2007 e atua na exploração e produção de 

óleo e gás natural. A empresa estava situada no Novo Mercado, ou seja, se comprometia a 

prestar informações com transparência e com o nível mais elevado no mercado financeiro 

brasileiro.  

Em 2013, a empresa foi pivô de escândalos financeiros que envolviam o fornecimento 

de informações enviesadas aos investidores acerca de sua expectativa de lucro. Esses eventos 

resultaram em um pedido de recuperação judicial. A companhia relatou que tal medida foi 

tomada para promover a continuidade da mesma aliando isso ao interesse de seus acionistas, 

trabalhadores e credores (OGX, 2015). 

O episódio que obteve mais destaque na mídia refere-se à descoberta de que os níveis 

de extração de petróleo estimados eram inviáveis de serem realizados devido à falta de 

tecnologia capaz de fazer tal extração (ELECONOMISTA, 2013). Por conta disso, os preços 

das ações da companhia que, em 2010, eram R$ 23,27 despencaram para R$ 0,13 em 2013, 

demonstrando a falta de confiança do mercado perante o que é relatado pela OGX. Seguindo 

o padrão dos preços das ações, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da OGX caiu de 

1,2% (2010) para um R$ -7.009,4% (2013) confirmando a desconfiança dos investidores na 

companhia (ECONOMATICA, 2015). 



 

Essa situação pode ser um reflexo da estrutura de governança da OGX. Ao analisar os 

dados do Formulário de Referência da empresa, percebe-se que ela não possui nenhum comitê 

instalado e tem, na composição de sua estrutura administrativa, apenas o Conselho de 

Administração e uma diretoria.  

Os problemas de governança e de quedas na rentabilidade e nos preços das ações 

fizeram com que os investidores da empresa tomassem providências. Em fevereiro de 2014, 

os acionistas minoritários pediram para que a BM&FBovespa excluísse a OGX do Novo 

Mercado, mas tiveram o seu pedido negado. Para Aurélio Valporto, representante do grupo de 

acionistas, a OGX “feriu diversas regras do segmento, como a transparência, a proibição de 

negociação com valores mobiliários de sua emissão, utilização de informação relevante ainda 

não divulgada ao mercado e indução do investidor ao erro” (BERTÃO, 2014). 
Esses conflitos apontam que, mesmo estando vinculada ao Novo Mercado, assumindo 

um compromisso de relatar informações acerca de sua gestão em um grau de transparência 

elevado, a mesma apresentou falhas relevantes de Governança Corporativa. 

 

4.3 HRT Petróleo 

  

A HRT Participações em Petróleo S.A. também está listada no Novo Mercado da 

BM&FBOVESPA e segundo informações contidas em seu site, PetroRio S.A, a empresa 

busca comprometimento com a ética e transparência (PETRORIO, 2015). Fundada em 2008, 

com foco na exploração de petróleo, a HRT ingressou no mercado de capitais em 2010 com 

planos de se tornar a maior empresa independente do setor de petróleo e gás do mundo, 

explorando blocos nas terras brasileiras e no mar da Namíbia (África). O seu valor de 

mercado era estimado em quase R$ 6 bilhões (PETRORIO, 2015).  

Mas as expectativas de rentabilidade não se confirmaram e os preços das ações 

despencaram significativamente. Os seus papéis chegaram a ter queda de 82% em 2013, 

fazendo com que a HRT fosse a empresa que mais perdeu valor nesse ano. O seu valor de 

mercado passou de R$ 1,4 bilhões em dezembro de 2012 para R$ 259 milhões em outubro de 

2013 (ISTO É, 2013). 

Além da falta de resultados positivos, a HRT passou a ser palco de conflitos 

societários. Em síntese, a empresa viveu um período turbulento em sua governança, com 

brigas entre acionistas e recurso à Justiça para suspender as decisões de assembleias 

(PAMPLONA, 2014). 

Isso ocorreu, pois em dezembro de 2013, dois conselheiros da empresa foram 

acusados pela diretoria de conflito de interesses com a HRT, em função de seus cargos em 

companhias concorrentes. Em protesto, seis conselheiros renunciaram conjuntamente ao 

conselho fiscal. Diante dessa situação, os acionistas minoritários resolveram tentar eleger 

candidatos independentes ao conselho fiscal, mas não tiveram sucesso (LUDERS, 2014). 

Na sequência um acionista minoritário encaminhou um comunicado à CVM, acusando 

o acionista majoritário (19,25% das ações) de “afrontar o processo democrático de votação” 

no conselho. Em função de tal denúncia, a CVM iniciou um processo administrativo para 

averiguar a eleição de conselheiros fiscais na HRT (LUDERS, 2014). 

Como resposta, o maior acionista da HRT, por meio da JG Petrochem, entrou com 

uma ação penal acusando o minoritário em questão, que tinha sido candidato independente ao 

conselho fiscal, de difamação e injúria (LUDERS, 2014). 

Esse cenário de conflitos na administração da empresa e os poucos avanços 

econômicos podem trazer inseguranças aos investidores e fazer com que eles fiquem 

indecisos quanto ao investimento em ações da HRT e de outras empresas do setor de petróleo 

e gás no Brasil. 



 

Em termos de segmento de Governança Corporativa, a empresa situa-se no Novo 

Mercado, que é o segmento com padrão de governança diferenciado, e, além do conselho de 

administração, a empresa implantou comitês de auditoria, de risco e de investimentos. 

Contudo, seria pertinente verificar como as competências desses comitês poderiam auxiliar a 

redução de riscos e a melhoria dos resultados da HRT. 

 

4.4 QGEP  

 

A companhia Queiroz Galvão – Exploração e Produção (QGEP), também pertencente 

ao segmento do Novo Mercado, teve sua formação em 1998 e desde então “busca combinar 

agilidade, eficiência e qualidade nos processos decisórios da Administração para alcançar a 

excelência na gestão dos negócios” (QGEP, 2015). 

A empresa ingressou no mercado de capitais em 2011 com boas expectativas, mas as 

suas ações apresentaram quedas nos meses seguintes, caindo de R$ 19 (fevereiro de 2011) 

para R$ 13 (abril 2012), o que representou uma queda de 30% (TERRA, 2012). As 

desvalorizações das ações da empresa continuaram nos anos seguintes, atingindo R$ 9 em 

dezembro de 2013 e R$ 7 em dezembro de 2014 (ECONOMATICA, 2015). 

Apesar da queda dos papéis da QGEP, o seu desempenho econômico foi superior às 

demais empresas do setor petrolífero. Segundo os dados disponíveis no Economatica, a 

empresa teve lucros, apresentando crescimento em seu retorno sobre patrimônio líquido em 

dezembro de 2013 (8%), e mantendo a estabilidade em dezembro de 2014 (6,6%) e em março 

de 2015 (6,6%). 

O Conselho de Administração da QGEP é formado por sete membros, sendo dois 

conselheiros independentes. O Conselho tem as funções de definir as políticas e as estratégias 

de longo prazo e supervisionar a gestão da Diretoria (QGEP, 2015). Percebe-se que o número 

de conselheiros é menor que o mínimo estabelecido pelo indicador (oito indicadores) e a 

empresa também não possui mais da metade de conselheiros independentes. 

A empresa destaca que segue uma boa prática de Governança Corporativa em acordo 

com o regulamento do Novo Mercado e que, portanto, o presidente do Conselho não faz parte 

da composição da Diretoria (QGEP, 2015). Contudo, em seu Formulário de Referência, a 

empresa indicou que não possui nenhum comitê instalado, o que indica que as questões sobre 

investimentos, financiamento, auditoria e riscos não são analisadas e decididas por comitês 

com profissionais especialistas no assunto. 

Dessa forma, percebe-se que os controles internos, a avaliação de desempenho, as 

decisões de financiamento e de investimento e o gerenciamento de riscos poderiam ser 

otimizados com a criação de comitês específicos. 

 

4.5 Análise comparativa dos casos 

 

Por meio da utilização das perguntas, adaptadas do indicador de Galindo (2012), 

buscou-se identificar o nível de Governança Corporativa das empresas. Os percentuais de 

cumprimento das práticas de cada grupo do indicador de Galindo (2012) são apresentados na 

tabela 1. 
 

Tabela 1 - Indicador de Governança Corporativa 

Categorias PETR OGX HRT QGEP MÍNIMO MÁXIMO 

Estrutura do Conselho de Administração 66,67% 66,67% 33,33% 66,67% 33,33% 66,67% 

O papel do presidente do Conselho de 

Administração 
100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

O papel na seleção de conselheiros 

internos e externos 
71,43% 28,57% 42,86% 14,29% 14,29% 71,43% 



 

Comitê de Auditoria 40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Comitê de Investimentos em ativos 

financeiros 
0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 

Comitê de Financiamento Corporativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comitê de Riscos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 36,66% 16,67% 23,33% 10,00% 10,00% 36,66% 

  
 Conforme apresentado na tabela 1, a empresa que apresentou melhor nível de 

Governança Corporativa foi a Petrobras, com o atendimento de 36,66% práticas analisadas. A 

empresa que menos pontuou foi a QGEP, com 10% de atendimento. 

 Quanto a estrutura do Conselho de Administração, nenhuma das empresas da amostra 

cumpriu a totalidade dos itens analisados, sendo que a HRT foi a organização que cumpriu  

menos itens. 

A Petrobras se destacou por ser a única que evidenciou que prioriza o conhecimento 

em finanças corporativas para selecionar seus conselheiros externos. Além disso, a Petrobras 

foi a única empresa que divulgou apresentar programas de treinamentos sistemáticos para os 

conselheiros. Destaca-se que não se pode afirmar que as outras empresas não priorizam o 

conhecimento em finanças ou não possuem treinamentos sistemáticos, mas é possível 

perceber que elas não evidenciaram tais informações de forma clara. 

 Na formação e instrução dos membros do Conselho, a única que não apresenta 

conselheiros com conhecimento quanto a Finanças Corporativas é a QGEP. Nesta empresa 

todos os membros são engenheiros e não apresentam em seus breves currículos, no 

Formulário de Referência, formações sobre o tema. 

 No que tange ao Comitê de Auditoria, os resultados apresentam baixos níveis de 

cumprimento. Ressalta-se que as empresas OGX e QGEP sequer possuem comitê de auditoria 

em sua estrutura administrativa. Quanto ao Comitê de Investimentos em ativos financeiros, a 

HRT informou possuir relatórios periódicos sobre o cumprimento das políticas de controle 

interno e sobre a utilização dos recursos de financiamentos. 

 Os indicadores que se referem ao Comitê de Risco e Comitê de Financiamento 

Corporativo foram zerados para todas as quatro empresas em análise, por dois motivos: 

algumas empresas não possuem nenhum dos dois comitês instalados (OGX e a QGEP) e as 

empresas que possuem esses comitês não evidenciaram de forma clara que cumprem os itens 

do indicador. Assim, nenhuma das empresas obteve pontuação nesses quesitos. 

Para abordar a relação entre o nível de Governança Corporativa das empresas e a 

performance empresarial, a tabela 2 sumariza as principais práticas de Governança 

Corporativa das organizações analisadas, assim como o desempenho econômico e o 

comportamento dos preços das ações. 
 

Tabela 2: Aspectos de Governança Corporativa dos casos 
 HRT OGX Petrobras QGEP 

Segmento na BM&FBovespa em 2014 
Novo 

Mercado 

Novo 

Mercado 
Tradicional 

Novo 

Mercado 

Escândalos de Governança Corporativa Não Sim Sim Não 

Presença de Conselho Fiscal Sim Não Sim Sim 

Presença de Comitê de Auditoria Sim Não Sim Não 

Presença de Comitê de Riscos Sim Não Não Não 

Presença de Comitê de Investimentos Sim Não Não Não 

Presença de Comitê de Finanças Não Não Não Não 

Queda na rentabilidade Sim Sim Sim Não 

Queda no valor das ações Sim Sim Sim Sim 

 



 

 Como observado na tabela 2, apenas a Petrobras não pertence ao Novo Mercado de 

Governança Corporativa, o qual possui normas de evidenciação, prestação de contas e 

equidade mais elevado. Com relação aos escândalos resultantes de falhas de Governança 

Corporativa, destaca-se que a Petrobras e OGX foram centro de casos dessa natureza nos 

últimos três anos. 

 No que tange às presenças dos comitês exigidos pelo indicador, apenas a Petrobras e a 

HRT possuem algum desses órgãos. O comitê de auditoria está presente na Petrobras e os 

comitês de risco, investimento e auditoria na HRT. A OGX e a QGEP não apresentam 

nenhum comitê em sua estrutura administrativa. 

 Todas as empresas tiveram queda no valor das ações, assim como todas, com exceção 

da QGEP, obtiveram quedas de rentabilidade entre 2011 e 2014. Uma potencial explicação 

para este fato, além das oscilações relacionadas às crises do mercado financeiro, é a de que as 

empresas atuantes no segmento petrolífero brasileiro estão com problemas no que tange às 

práticas de Governança Corporativa. Tal fato pode resultar em falta de confiança por parte dos 

investidores e prejudicar a captação de recursos no mercado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo objetivou identificar como os problemas de Governança 

Corporativa podem impactar o desempenho econômico e o retorno de ações de quatro 

empresas do segmento petrolífero brasileiro (Petrobras, OGX, HRT e QGEP). 

Os resultados do trabalho indicam que o nível de Governança Corporativa das 

empresas analisadas é inferior ao desejado, o que pode indicar a falta de comprometimento 

das mesmas com seus stakeholders. 

Na análise feita, por meio do indicador desenvolvido por Galindo (2012), pode-se 

identificar que as empresas têm uma estrutura administrativa desalinhada perante o ideal, 

visto que a OGX e a QGEP não possuem sequer um comitê para auxílio da gestão, e as outras 

duas possuem apenas um (Petrobras) e três comitês (HRT). 

Ainda, constatou-se que as empresas analisadas apresentaram queda no valor de suas 

ações nos últimos anos, e que todas, com exceção da QGEP, apresentaram queda em sua 

rentabilidade. Destaca-se que no caso da OGX e da Petrobras, os escândalos de cunho 

financeiro que tais companhias enfrentaram possam ter contribuído para tal resultado 

desfavorável. 

Por conseguinte, nota-se que tais fatos corroboram para a conclusão de que a 

Governança Corporativa brasileira está aquém do padrão considerado como bom pelo 

mercado financeiro, sendo um ponto alarmante para investidores, credores e órgãos 

reguladores. 

As constatações sobre as práticas de Governança Corporativa das empresas 

apresentadas nesse trabalho não podem ser generalizadas. Além disso, a análise de cada 

pergunta foi feita de forma conservadora, visando atribuir pontos apenas para aqueles itens 

em que se havia clareza sobre o seu cumprimento. Em situações ambíguas ou pouco claras, a 

empresa ficou com nota zero. Sendo assim, esses fatores devem ser considerados para a 

análise do nível de governança de cada companhia.  

Ademais, entende-se que as práticas de Governança Corporativa integram um 

processo contínuo e que os problemas aqui apresentados já podem ter sido sanados pelas 

empresas do setor petrolífero que compõem esse estudo. 

Como sugestão para estudos futuros, propõe-se aplicar a adaptação do indicador de 

Galindo (2012) em outros segmentos do mercado de capitais brasileiro, com o intuito de 

identificar se os resultados desfavoráveis encontrados nesta pesquisa também serão 

encontrados nas empresas brasileiras de outros setores. 
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