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Resumo: Casos como Enron HIH, One Tel, e Quantas têm chamado atenção pública para as 
medidas adotadas pelos diretores, representantes dos acionistas, e pelos executivos das 
empresas e as repercussões dessas medidas na efetivação das práticas de governança 
corporativa das empresas. Baseado no modelo de Hilb (2004), que analisa a estratégia das 
empresas e define como elemento essencial para o sucesso destas a necessidade de 
integração dos executivos e a existência de uma visão global e local por parte dos mesmos, 
este artigo examina as práticas de governança corporativa desenvolvidas pela Petrobras. Os 
resultados mostram que tais práticas estão muito próximas das ações delineadas no modelo 
ideal proposto por Hilb (2004), sendo, portanto, uma evidência empírica que contribui para a 
validação do modelo teórico. 
Palavras-chave: Governança corporativa; Estratégia; Petrobras. 

1. Introdução 

Atualmente, o ambiente empresarial pode ser caracterizado pela competição, inovação 
e em muitos casos, observando os aspectos negativos, pelos escândalos corporativos. Com a 
crescente pressão por atingir resultados cada vez melhores e, ao mesmo tempo, com um 
decréscimo no nível de confiança dos acionistas, as empresas - especialmente seus diretores e 
executivos - têm sido alvo de intensas e profundas avaliações. De fato, cada vez mais, a 
composição e a remuneração de diretores e executivos das empresas de capital aberto (S&A) 
têm sido questionadas. Como exemplo desses questionamentos pode-se citar os estudos de 
Ingley & Walt (2003) que relacionam os recentes escândalos corporativos, tais como: Enron, 
Worldcom e Quantas, às falhas de gerenciamento incorridas pelo conselho diretivo e 
executivo das empresas. 

Reforça esse argumento o estudo de Sridharan et al. (2002) que conecta os problemas 
da Enron à má performance e ao mau comportamento dos executivos da empresa. Destaca o 
autor que muitos diretores e executivos da organização eram amigos próximos do Chief 
Executive Officer (CEO) da empresa e mesmo se mostrando inativos e descompromissados 
foram mantidos, por longo tempo, nos seus respectivos cargos apenas por se valerem dessa 
relação de amizade.  

Para além dos escândalos corporativos, não se pode perder de vista que, na maioria 
dos casos, os erros relativos à formatação da estratégia de uma empresa bem como ao 
processo de gerenciamento dos negócios estão associados às falhas relativas à composição do 
conselho de administração, representantes dos acionistas e do grupo de executivos, 
responsáveis diretos pelo gerenciamento da empresa. A teoria sobre a constituição do quadro 
diretivo e executivo de uma empresa, bem como a definição das responsabilidades a serem 
gerenciadas pelos respectivos membros é chamada de Governança Corporativa (GC) e se 
constitui no foco central desse artigo. Conforme Silveira (2005) e Lopes (2004), os principais 
conceitos de governança corporativa enfatizam os direitos dos acionistas (shareholders), os 
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direitos das demais partes relacionadas (stakeholders), os conflitos de agência, a estrutura de 
poder e de regulação, dentre outros aspectos. 

Resumidamente, pode-se dizer que de acordo com a teoria de governança corporativa, 
para fazer face a essas responsabilidades, os mesmos devem possuir diversas e diferentes 
skills, e ter um profundo conhecimento sobre a área de negócios onde estão inseridos. A 
legislação que dispõe sobre as práticas de governança corporativa nas empresas é bastante rica 
e rígida, mas é preciso muita atenção sobre a forma como as empresas aplicam, no seu dia-a-
dia, estas regras. Do mesmo modo, os trabalhos teóricos sobre governança corporativa têm, 
desde muito tempo, contribuído para a definição das “best practices of corporate 
governance”. Mas a questão central relativa a essa matéria é: têm os diretores e os executivos 
das empresas se guiado por tais recomendações? 

Este artigo tem como objetivo analisar as práticas de governança corporativa da 
Petrobras, tomando como elemento de análise a diretoria executiva da empresa, à luz do 
modelo de Hilb (2004). Além da introdução, a segunda seção aborda as questões relativas à 
composição do quadro executivo da empresa, seguido do arcabouço teórico de gerenciamento 
estratégico e de integração dos seus membros proposto pelo modelo de Hilb (2004). A terceira 
seção mostra a metodologia adotada para coleta de informação e dados. A quarta seção 
destaca a prática de GC na Petrobras e faz uma comparação entre essas ações e as propostas 
no modelo Hilb (2004). A quinta seção apresenta as considerações finais bem como os pontos 
que ainda permanecem em aberto. 
 
2. Construindo a base para o sucesso estratégico de empresas multinacionais: 
considerações teóricas sobre o modelo de Hilb 

Sabe-se que o sucesso estratégico de uma empresa está fortemente associado à 
composição da sua diretoria executiva bem como a capacidade de gerenciamento dos 
mesmos. O processo de composição do quadro de executivos de uma empresa tem início com 
o processo de seleção dos mesmos, onde, dentre outros aspectos, deve-se considerar a 
definição das metas a serem atingidas e o sistema de avaliação a ser aplicado. Recentemente, 
tem sido destacada pela literatura pertinente a essa matéria, a necessidade de se incluir outros 
dois importantes aspectos nesse processo. O primeiro diz respeito ao componente diversidade. 
Westphal & Milton (2000) advogam que esse é um componente que em muito contribui na 
formatação da estratégia da empresa. Outro aspecto muito enfatizado é a necessidade de uma 
postura flexível dos executivos de modo a se adaptarem rapidamente às mudanças (BIGGINS, 
1999; GRADY, 1999).  

Hilb (2004) desenvolveu um modelo que alicerça as bases do sucesso estratégico de 
empresas multinacionais focados nos elementos da GC. Para tanto, o autor formulou um 
sistema integrado que permite analisar as práticas de governança corporativa em empresas 
multinacionais, onde se contempla desde os principais elementos que devem ser considerados 
no tocante a composição do conselho de administração e da diretoria executiva das empresas 
até avaliação das práticas de GC adotadas. No caso específico deste artigo, serão enfatizados 
os aspectos relativos à direção executiva. Neste modelo são descritos quatro pré-requisitos 
para a integração do quadro de executivos: composição; cultura; estrutura; e visão. Por sua 
vez, o processo para se atingir esses pré-requisitos envolve: seleção; avaliação; definição da 
remuneração e beneficio; e desenvolvimento dos membros do grupo. 
 
2.1 Os pré-requisitos 

2.1.1 Composição do grupo 

A composição do grupo de diretores executivos deve respeitar um conjunto de papéis 
e responsabilidades, bem como a diversidade funcional, demográfica, gênero, cultural, etc. 
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Diversidade é essencial para integrar as diferentes perspectivas e evitar aquele tipo de 
comportamento onde o processo de decisão é essencialmente prerrogativa do líder, tal como 
foi o caso da Enron. A diversidade cultural é um importante pré-requisito para dar ao grupo 
uma dinâmica cultural, misturando os elementos essenciais para adaptabilidade da empresa ao 
ambiente local e global. A competência funcional tem de corresponder aos papéis e 
responsabilidades dos cargos ocupados pelos executivos. 
 
2.1.2 Cultura do grupo 

As características essenciais de uma efetiva cultura de grupo podem ser descritas como 
discussões construtivas, orientação estratégica global, enfoque holístico, ambiente de 
aprendizado e processo de tomada de decisão orientado pelo consenso. De modo geral, pode-
se afirmar que se há uma baixa rotatividade entre os membros do quadro executivo, isto 
contribuiria para que o grupo fosse mais coeso, favorecendo assim a cultura do grupo. Do 
mesmo modo, se há confiança entre os membros do grupo e se a comunicação entre eles se dá 
de maneira aberta e direta, estes seriam bons indicadores de que a cultura de grupo é 
fortalecida. 
 
2.1.3 Estrutura do grupo 

A estrutura da diretoria executiva tem que refletir a estratégia da empresa e possuir um 
comitê de auditoria independente. Os trabalhos de auditoria contábil precisam ser 
independentes. A instalação de dois comitês é o recomendado no modelo de Hilb (2004). Um 
comitê deve estar integrado ao quadro gerencial e será o responsável por estabelecer normas e 
controle relativos à remuneração, avaliação de desempenho dos membros do quadro 
executivo. É também o responsável por estabelecer políticas e programas que favoreçam ao 
desenvolvimento profissional dos executivos. Outro comitê está ligado à auditoria e risco e 
será o responsável pela avaliação da performance da empresa. Independência e qualidade 
técnica devem estar presentes em ambos os comitês, a fim de que os mesmos possam realizar 
o seu trabalho. Ninguém, nem mesmo o CEO da empresa, deve interferir nas avaliações 
levadas a cabo pelos comitês.  
 
2.1.4 Visão do grupo 

A visão providencia uma clara figura do futuro. E isto é a base e o ponto de partida 
para o sucesso do processo de tomada de decisão. O número de checkpoints é essencial para 
correção da estratégia, principalmente em ambientes de mudanças. Em momentos de 
turbulência é recomendado que as reuniões com a presença de todos os executivos sejam 
freqüentes. Com a globalização torna-se ainda necessário que a visão do grupo inclua as 
diferentes posições dos stakeholders da firma, de modo que o público tenha a maior certeza 
possível de que as decisões tomadas pelos executivos encontram-se respaldadas. Relevantes 
stakeholders são os empregados da empresa, os clientes, os acionistas e a comunidade onde a 
empresa atua. 
 
2.2 Os processos 

2.2.1 Seleção  

A seleção de novos executivos deve ser definida em conjunto com o quadro executivo 
existente na empresa. Possíveis critérios a serem considerados são: competências pessoais, 
competência profissional, capacidade/habilidade de liderança e competência social. Destes 
destacam-se como principais critérios as competências pessoais e profissionais. Parte da 
competência profissional está associada ao conhecimento e habilidade nas áreas mais 
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tradicionais de negócios, tais como: contabilidade, finanças, marketing e as funções 
estritamente ligadas à área de negócios em que a empresa atua. Observe que não basta aos 
executivos possuírem este conhecimento e habilidades, sobretudo é necessário que eles 
saibam aplicá-las. Para tanto, é necessário que cada executivo saiba respeitar a expertise de 
seus pares e possam combinar essas excelências de modo a contribuir conjuntamente para 
efetivar as metas da empresa, o que requer saber combinar suas idéias e conhecimentos de 
modo criativo e com sinergia. 
 
2.2.2 Avaliação 

O grupo de executivos é o responsável direto pelo sucesso da empresa, portanto, 
avaliar o grupo é essencial. Avaliar esse grupo requer ligar o desempenho individual dos 
membros, ao desempenho do grupo e ao desempenho da empresa. Embora esse seja um 
processo tido como natural, mesmo nos Estados Unidos há poucas empresas onde o comitê de 
governança desenvolve uma avaliação de todos os membros do grupo e reportam os 
resultados dessas avaliações nas assembléias de acionistas. Durante esse processo, o quadro 
executivo defende os caminhos por eles tomados para fazer negócios, a pressão por obter 
lucros crescentes e avalia os resultados obtidos. O processo como descrito acima é defendido 
por Hilb (2004) como o melhor para a transparência de negócios da empresa.   
 
2.2.3 Remuneração e benefício 

Na maioria dos casos, as empresas possuem um comitê de remuneração separado. A 
independência dos membros desse comitê é necessária tendo em vista que pode haver conflito 
de interesses. A remuneração e os benefícios são estabelecidos e atualizados individualmente. 
Na prática, isto requer comparar as responsabilidades, funções e desempenho de um executivo 
em relação ao outro; requer ainda comparar os valores propostos com o padrão de 
remuneração de mercado e o desempenho da empresa. Hilb (2004) destaca que na definição 
da remuneração variável é necessário considerar que os executivos evitam obter performances 
pobres, sendo, portanto, necessário cautela na definição desses valores. A remuneração 
variável, distribuição de bônus, etc, são importantes elementos para estimular os executivos a 
focarem em suas metas; mas não podem comprometer a saúde financeira da empresa, 
tampouco sua capacidade de investimento e crescimento de longo prazo. Todo o sistema de 
remuneração dos executivos de uma empresa deve estar fortemente ligado à estratégia de 
longo prazo da empresa. 
 
2.2.4 Desenvolvimento  

O desenvolvimento de cada executivo é um pré-requisito para o grupo efetivamente 
desenvolver suas atividades. O impacto do tempo que cada membro serve ao grupo, assim 
como a idade dos mesmos, são elementos que não podem ser negligenciados. 
 
3. Metodologia 

Para fins de coleta das informações e dados, foram utilizadas quatro fontes: homepage 
da empresa pesquisada, aplicação de questionário junto a um representante da diretoria 
executiva, aplicação de questionário junto a dois empregados no escritório central da empresa 
e a dois dirigentes sindicais. Isto posto, pode-se dizer que as duas primeiras fontes de 
informações são oficiais, enquanto as duas últimas buscam validar ou não esta primeira. 
Conforme se percebe, a triangulação foi a opção metodológica desse trabalho. Scandura & 
Williams (2000) destacam em seus estudos sobre Research Metodology in Management, que 
todas as metodologias têm seus limites e não há caminho para fugir disto; mas a triangulação 
é um bom método e pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como qualitativa. 
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Os questionários foram focados nos princípios e práticas de governança corporativa da 
Petrobras, principalmente em relação ao relacionamento desta empresa com os acionistas e 
empregados. Após responder o questionário, alguns dados foram complementados através de 
telefone. No caso da empresa de capital aberto, a dificuldade de coleta de dados junto aos 
acionistas (shareholders) é muito grande; entretanto, tanto as informações obtidas junto aos 
empregados como aos líderes sindicais refletem as posições de importantes stakeholders da 
empresa. 
 
4. A empresa e a prática de governança corporativa: análise dos resultados empíricos 

A Petrobras é uma empresa multinacional do setor de energia que explora, produz, 
refina e transporta petróleo e seus derivados em diversos paises. A Petrobras foi por duas 
vezes premiada, em 1992 e em 2001, pela Offshore Tecnology Conference Award como 
empresa que possui excelência na exploração de petróleo em áreas profundas. De acordo com 
o ranking da Mz Consult, a Petrobras é a segunda mais importante empresa multinacional 
brasileira e a quarta entre as multinacionais latino americanas. A empresa ocupa a segunda 
posição na bolsa de valores de São Paulo, considerando o volume de transações.  

Os princípios e a prática de governança corporativa foram introduzidos na Petrobras 
em 1992. Desde então, duas importantes reformas foram implementadas. A primeira reforma 
aconteceu em 1999 e a segunda em 2002. Estas reformas introduziram diversas mudanças 
procurando aperfeiçoar o relacionamento entre a empresa, acionistas, empregados, sociedade 
civil e outros. As mais importantes mudanças ocorridas foram: 
� As restrições relativas ao voto dos acionistas minoritários foram removidas; 
� Os acionistas minoritários passaram a ter direito a eleger um representante para o quadro 

de diretores; 
� Os acionistas preferenciais passaram a eleger um membro para o quadro de diretores; 
� A redução do número de membros do quadro de diretores de nove para cinco 

representantes do acionista controlador; entre um e três membros representando os 
acionistas minoritários e um membro representando os acionistas preferenciais. 

Os quatro pré-requisitos de integração do corpo executivo e a os quatro necessários 
processos propostos no modelo Hilb (2004) são discutidos abaixo para o caso da Petrobras. 

No que se refere à composição, o grupo de diretores executivos consiste de um CEO e 
seis outros executivos. A composição do grupo foi investigada considerando três diferentes 
aspectos: diversidade demográfica; diversidade cultural; diferentes papéis, responsabilidades e 
funchos. 

De acordo com as informações disponíveis nos currículos vitae dos mesmos, podemos 
afirmar que o grupo é composto por homens, maioria dos quais foram educados no Brasil, 
mas alguns deles possuem uma complementação de seus estudos profissionais no exterior. A 
maioria dos membros do grupo trabalha para a empresa por no mínimo vinte anos e tem 
extensiva experiência de trabalho na indústria do óleo, sendo sua formação profissional 
direcionada às carreiras de engenheiro e geólogo. 

Os dados mostram que a Petrobras tem alguns pontos fracos em relação à diversidade 
cultural e demográfica dos seus diretores executivos. Indagados sobre esse aspecto (via 
questionário), a empresa reconheceu a importância da representação da diversidade cultural e 
demográfica, mas justificou que as Leis brasileiras não permitem a contratação de 
estrangeiros para o quadro de executivos; é precondição para ser diretor executivo ser 
brasileiro residente no país. 

Em relação à cultura, o grupo possui reuniões semanais e as decisões são tomadas por 
voto. Em caso de empate, o voto do CEO pode decidir a questão. Contudo, a empresa 
informou no questionário que a maioria das decisões são tomadas por consenso. Para 
encontrar o consenso, algumas vezes os diretores executivos se reúnem mais de uma vez por 
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semana buscando debater e conciliar posições e opiniões. A empresa admite que seja mais 
difícil de obter consenso em assuntos relacionados à estratégia do que em matérias 
relacionadas aos aspectos organizacionais. Também na busca de consenso, a empresa destaca 
como sendo de fundamental importância os relatórios técnicos e financeiros que no geral 
ajudam a esclarecer o assunto. Nos casos em que ainda permanecem dúvidas, a empresa pode 
contratar consultorias externas de profissionais que possuem expertise no assunto. Isto 
implica que todos os membros do grupo de executivos possuem um claro e completo 
entendimento sobre os assuntos que estão sendo decididos. O quadro abaixo traz as 
informações, obtidas através da homepage e dos questionários, em relação à cultura. 

QUADRO 1 – Competência cultural 
Elementos analisados Home page Empregados e lideres sindicais (1) Representante da diretoria 

Perspectiva global e local - - - 
Holística perspectiva  Sim Sim 
Priorização do consenso  Sim Sim 
Abertura ao aprendizado  Sim Sim 
Confiança  Sim Sim 
Foco cultural American American American 

Fonte: Pesquisa direta. 
(1) Os resultados dos questionários dos empregados e dos líderes sindicais estão juntos, posto que as respostas 
foram as mesmas. 
 

Apesar de reconhecer a importância da perspectiva global e local, o representante da 
empresa afirmou acreditar que a mesma está representada pelo “pensamento e visão” dos 
executivos. Este aspecto está relacionado à não existência de diversidade cultural e 
demográfica entre os membros da diretoria executiva. Por certo, o “pensamento e a visão” dos 
executivos da empresa podem ajudar o grupo a construir uma visão global e local (capaz de 
entender claramente os elementos ligados ao mercado global e local), mas como destacado em 
Hilb (2004), isto não seria o suficiente. Este é um dos mais importantes elementos no modelo 
de Hilb (2004) que advoga que a empresa multinacional precisa desse componente para não 
ser surpreendida na formulação de sua estratégia. 

Em se tratando de estrutura, há dois comitês de apoio aos componentes da diretoria. 
Um comitê de auditoria e outro de remuneração e sucessão. Tais comitês estudam e elaboram 
propostas que são submetidas à aprovação ou não do conselho de administração. Ao nível do 
grupo executivo, os comitês estão estruturados da seguinte forma: um comitê de negócios e 
outros comitês de gestão. O comitê de negócios é um fórum de integração dos assuntos 
relevantes e estratégicos, visando promover o alinhamento entre o desenvolvimento dos 
negócios, a gestão da companhia e as diretrizes do plano estratégico da empresa. Os comitês 
de gestão funcionam como fóruns de amadurecimento e aprofundamento dos temas do seu 
escopo e estruturando as informações a serem apresentadas ao comitê de negócios. Existem 
três tipos de comitês de gestão em funcionamento na empresa: comitê de investimento; comitê 
de área de negócios; comitê corporativo e de serviços. 

Ainda de acordo com o questionário, a relação entre o CEO e os demais executivos 
pode ser caracterizada como amigável e profissional. As metas e atividades dos executivos 
são determinadas pelo conselho de administração da empresa juntamente com o CEO; sendo 
as metas e tarefas do CEO definidas exclusivamente pelo conselho de administração. 

No que se refere à capacidade de liderança do CEO, os seguintes aspectos foram 
destacados em todos os questionários aplicados: visão estratégica (em matérias relacionadas a 
ações de curto e longo prazo); responsabilidade na implementação da missão da empresa; 
conhecimento sobre os negócios fundamentais da empresa; responsabilidade para com os 
stakeholders; realização do trabalho em acordo com os princípios éticos e transparência das 
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ações; habilidade de trabalhar em grupo; comportamento de líder do grupo e ao mesmo tempo 
um é considerado um amigo e um grande profissional. 

As informações obtidas mostram que existe um bom número de comitês na empresa, 
sendo que todos os comitês recomendados no modelo de Hilb (2004) estão presentes na 
empresa. Porém, as áreas de atuação dos comitês propostas em Hilb se encontram dispersas 
entre os comitês. A concepção proposta no modelo de Hilb de que a direção executiva precisa 
ser pequena (no máximo sete membros) e contar com apenas dois comitês não se apresenta na 
estrutura da direção executiva da Petrobras.  

Em relação à visão, a direção futura da Petrobras é guiada pelos seguintes elementos: 
um plano estratégico (Petrobras 2007), plano pluri-anual (Petrobras 2005) e programas anuais 
os quais definem as metas comercial, financeira, de investimento, operacional, ambiental e de 
gerenciamento de recursos humanos. Ambos, plano pluri-anual e programas anuais, são 
formulados em acordo com o plano estratégico. 

Outro importante elemento que ajuda na orientação da visão do grupo é o estatuto 
social da empresa, guia de governança, código de melhores práticas de governança, e um 
conjunto de regulamentos internos que são aplicados desde a diretoria até os comitês. Estes 
elementos, juntamente com o código de ética, regulam as atividades da empresa. Observe que 
todos os elementos propostos no modelo Hilb para orientação da visão estratégica do grupo 
estão presentes na empresa. 

A seleção é gerenciada pelo conselho de administração da empresa. Até agora, 
nenhuma empresa ou consultor foram envolvidos nesse processo de seleção. Os principais 
aspectos considerados durante a seleção são: qualificação profissional, conhecimento e 
especialização nas respectivas áreas nas quais os diretores selecionados irão trabalhar. 

Também, os candidatos para o quadro de executivos da empresa devem possuir as 
seguintes qualidades: integridade pessoal, ausência de conflito de interesse, disponibilidade, 
motivação, visão estratégica, familiaridade com mercado doméstico e internacional, 
familiaridade com as melhores práticas de governança, compartilhar os valores da empresa, 
familiaridade com contabilidade e finanças, conhecimento especifico do setor de energia. 

De acordo com as informações obtidas nos questionários, pode-se concluir que o 
processo de seleção dos diretores executivos da Petrobras cobre todos os aspectos explicitados 
no modelo de Hilb como relevantes. Não há espaço para improvisos no processo seletivo da 
Petrobras. O quadro abaixo detalha os principais elementos presentes nesse processo.  

QUADRO 2 – Processo seletivo 

Itens 
Home 
page 

Empregados 
Líderes 
sindicais 

Representante 
da diretoria 

Competência pessoal     
Integridade Sim 10 10 10 
Independência Sim 9 8 10 
Visão holística Sim 8 8 9 
Resistência ao stress  9 8 10 
Competência profissional     
Experiência na industrial Sim 10 8 10 
Experiência em finanças Sim 10 8 10 
Competência lingüística  9 8 10 
Capacidade de liderança     
Competência no gerenciamento dos recursos humanos  9 8 10 
Capacidade de solucionar problemas  9 8 10 
Comportamento de líder  10 8 10 
Competências sociais     
Abertura ao aprendizado Sim 10 8 10 
Capacidade de ouvir  10 8 10 
Habilidade para trabalhar em grupo Sim 9 8 10 
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Outros     
Foco nos aspectos ecológicos Sim 9 8 9 
Comportamento ético  9 9 - 
Compromisso com o sucesso e missão da empresa  10 10 10 
Fonte: Pesquisa direta 
 

A avaliação da performance dos executivo faz parte das responsabilidades do conselho 
de administração que é auxiliado nessa tarefa pelo comitê de remuneração. Na Petrobras, esta 
avaliação é realizada semestralmente. Este comitê estabelece as metas e as correspondentes 
remunerações, benefícios, bônus, etc. As metas, conforme mencionado anteriormente, estão 
relacionadas ao plano estratégico, plano pluri-anual e programa anual; e dizem respeito aos 
aspectos financeiros e operacionais. 

Além da avaliação realizada pelo conselho de administração, a performance dos 
executivos da Petrobras é também avaliada pelos funcionários e diretamente pelos acionistas, 
através de questionários. A auto-avaliação é também um instrumento utilizado nesse processo.  

A última pesquisa realizada pela empresa para avaliar a performance dos diretores 
executivos, mostrou que 88% dos acionistas julgam que esta é positiva, enquanto o percentual 
de aprovação junto ao corpo de funcionários foi de 78%. 

A análise dos dados obtidos mostra que a avaliação da performance da empresa está 
associada à performance dos executivos. A diretoria executiva, embora satisfeita com o 
percentual de aprovação recebido, tem como meta ampliar tais resultados. Numa nova 
pesquisa a ser realizada, espera-se obter um indicador de aprovação da ordem de 90%, tanto 
de acionistas como dos empregados. Os dados relativos aos questionários aplicados junto ao 
líder sindical e funcionários da empresa mostram que o nível de aprovação da diretoria oscila 
entre 80% e 85%. Comparando com o modelo de Hilb (2004), pode-se afirmar que no tocante 
ao processo de avaliação a Petrobras encontra-se em perfeita sintonia com as propostas do 
modelo. 

A remuneração dos executivos deve estar em consonância com a estratégia de longo 
prazo da empresa. Em outras palavras, tanto a parte fixa como a variável da remuneração 
devem estar em sintonia com o interesse da empresa. Tem sido vastamente utilizado o sistema 
de distribuição de ações como parte da remuneração variável ou como bônus. Na prática, isto 
implica que parte da remuneração auferida pelo executivo tem que ser, obrigatoriamente, 
investida na empresa. Isto reforça o comprometimento dos executivos para encontrar as metas 
de longo prazo da empresa. 

No caso da Petrobras, a remuneração dos executivos é estabelecida pelo conselho de 
administração através do comitê de remuneração; e é composta de parte fixa e variável e por 
um conjunto de benefícios (assistência médica, pagamento de despesas com educação, seguro 
de vida, etc); sendo, em alguns casos, também estendidos aos familiares. Os valores são 
definidos à luz de pesquisa de mercado, o que permite comparar os salários com os dos 
executivos de outras empresas, metas e performances individuais e de grupo. 

Embora os critérios de remuneração estabelecidos pela empresa sejam muito 
semelhantes aos definidos no modelo de Hilb, não foi possível conhecer os valores (nem 
absolutos, nem em percentual) da parte fixa e variável. O gráfico abaixo mostra os valores 
máximos a serem desembolsados durante cada exercício fiscal para fins de remuneração do 
conselho de administração e da diretoria executiva. 
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GRÁFICO 1 – Remuneração 
Fonte: PETROBRAS (2006) 

 
Para analisar o processo de desenvolvimento dos diretores executivos, segundo os 

parâmetros chaves delineados no modelo Hilb (2004), foram coletadas informações, através 
dos questionários aplicados junto ao representante da diretoria executiva, empregados e 
líderes sindicais. O quadro abaixo mostra os resultados encontrados.  

QUADRO 3 – Desenvolvimento dos diretores 
Elementos observados Empregados Líder Sindical Representante da Diretoria Executiva 

Competência pessoal 9 8,5 9,75 
Capacidade de liderança 9,3 8 10 
Comportamento ético 9 9 ---- 

Fonte: Pesquisa direta 
 

Conforme se percebe, o desenvolvimento da diretoria executiva é muito bem 
gerenciado na Petrobras. Os valores atribuídos à diretoria executiva pelos empregados e pelos 
líderes sindicais que responderam ao questionário são muito próximos aos informados pelo 
representante da diretoria executiva. Soma-se a isto, o fato de que a empresas conjuga a 
participação de empregados novos e antigos na diretoria executiva, mostrando que se trabalha 
numa perspectiva de compartilhamento do aprendizado entre os próprios diretores, o que 
segundo o modelo Hilb (2004) fortalece a estratégia de longo prazo da empresa. 
 
5. Considerações finais 

Muitos fatores observados na Petrobras correspondem aos propostos no modelo de 
Hilb (2004). No que diz respeito aos quatro pré-requisitos e aos quatro processos para 
alcançá-los, que devem estar presentes na diretoria executiva de uma empresa multinacional, 
pode-se destacar os seguintes pontos fracos e fortes. 

Dentre os pontos fracos observados, encontram-se: 
Composição da diretoria: a diversidade demográfica, cultural e de gênero não está 

representada na diretoria executiva da Petrobras; 
Estrutura da diretoria: o numero de comitês é grande em relação ao recomendado no 

modelo de Hilb (máximo de três comitês). Assim, muitos assuntos estão sendo tratados de 
forma esfacelada, ficando comprometida a perspectiva de integração; 

Processo de seleção: embora os critérios de seleção estejam em consonância com os 
definidos no modelo, não fica totalmente claro quem efetivamente trabalha nesse processo de 
seleção (conselho de administração e comitê de remuneração são entidades/representações 
que comportam diversos membros); 

Desenvolvimento da diretoria: a competência multicultural tão necessária ao 
desenvolvimento do corpo diretivo fica comprometida, uma vez que na composição da mesma 
não há espaço para contratação de estrangeiros. 

No que se refere aos pontos fortes, incluem-se: 
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Composição da diretoria: a diversidade por competência profissional juntamente com 
a capacidade de gerenciamento mostram que a diretoria executiva da empresa possui um alto 
nível; 

Cultura de grupo: a diretoria mostra que privilegia o trabalho de grupo, na medida em 
que prioriza a tomada de decisão por consenso. Também ficou demonstrado que os membros 
da direção confiam um no outro e são abertos ao aprendizado permanente; 

Estrutura da diretoria: o número de diretores não é grande e todos os comitês definidos 
no modelo de Hilb estão presentes na empresa, ainda que os assuntos estejam mal distribuídos 
entre os comitês; 

Visão da diretoria: a diretoria possui uma visão focada no stakeholder; 
Avaliação da diretoria: no tocante avaliação, as informações mostram que na Petrobras 

não há espaço para improvisos. O assunto é tratado com seriedade e profissionalmente; 
Remuneração dos diretores: pelas informações, a empresa trabalha com o chamado 

triângulo mágico, conjugando remuneração fixa, com benefícios e bônus; sendo os valores 
definidos de acordo com as metas e resultados alcançados; 

Desenvolvimento dos diretores: foi muito bem identificado, tanto pelos empregados, 
como pelos líderes sindicais e representantes da empresa, a capacidade de liderança, as 
competências profissionais e de gerenciamento dos membros da diretoria.  

Sendo uma empresa brasileira que tem como acionista majoritário a União, a Petrobras 
surpreende pelas práticas adotadas, mostrando a seriedade com que a governança é tratada. A 
não representação da diversidade cultural, gênero e demográfica mostra que isto pode 
comprometer a estratégia da empresa, enquanto atuando em outros paises. 

Nesse sentido, como agenda de pesquisa futura, sugere-se investigar como a legislação 
brasileira que regula empresas de economia mista, sob controle da União, pode afetar a 
estratégia de crescimento da Petrobras, principalmente no que se refere às possibilidades de 
contratação de cidadãos estrangeiros para a diretoria executiva. Outra questão, diretamente 
relacionada à anterior, é se e como este estrangulamento provocado pela legislação 
influenciou nos atuais problemas que a empresa vive no momento na Bolívia. 

Ambas as questões estão ligadas à forma como uma empresa multinacional tem acesso 
às informações essenciais para a formulação de estratégias consistentes e de longo prazo, 
envolvendo culturas e sociedades diferentes da brasileira. Hilb (2004) afirma que a melhor 
forma é mesclar a perspectiva e visão global com a local, sendo, portanto, necessário que 
estas visões estejam formalmente representadas na direção da empresa. Caso contrário, as 
empresas podem se envolver num processo de permanente lobby, nem sempre transparente, 
obtendo informações nem sempre confiáveis e moldando suas estratégias à luz dessas. 
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