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A Petrobras é a petroleira mais sustentável do mundo. É o que diz um levantamento da 
consultoria espanhola M&E (Management & Excellence) sobre o setor de petróleo e gás, com base 
em 387 indicadores internacionais que medem o desempenho das companhias não apenas no 
plano dos negócios, mas também em assuntos como ética, governança corporativa, 
transparência, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.  
 
Numa escala de zero a 100, a companhia brasileira obteve nota 92,25%, alcançando o topo pela 
primeira vez em cinco edições do ranking. Entre os critérios de análise, estão o enquadramento a 
padrões internacionais, como os da OIT (Organização Internacional do Trabalho), do Global 
Compact da ONU, além das Metas do Milênio, a apresentação de relatórios sócio-ambientais 
segundo as orientações do GRI (Global Reporting Initiative), e a presença no DJSI (Dow Jones 
Sustainability Index), índice da Bolsa de Nova York que reúne as líderes em boas práticas 
socioambientais.  
 
Segundo o estudo, dentre os fatores que contribuíram para levar a Petrobras à liderança no 
ranking estão a presença de membros independentes na alta administração, a participação em 
iniciativas sociais como o programa Fome Zero - do governo federal, seu controlador - e a 
permanência no DJSI pelo segundo ano consecutivo. Nos últimos quatro anos, a empresa tinha 
ficado em segundo, atrás do grupo anglo-holandês Shell. "A Petrobras registrou um avanço 
gradual em todos os quesitos, mostrando uma performance sólida", diz William Cox, diretor da 
M&E.  
 
Também contribuiu para essa evolução os anúncios de grandes descobertas de reservas nos 
últimos meses, o que a fez pular da 11 para a 6 posição no ranking das maiores petroleiras por 
valor de mercado, ultrapassando multinacionais tradicionais como a francesa Total, e a Chevron, 
dos EUA. Esse critério é o mesmo que derrubou a Shell da liderança para o quinto lugar. Cox 
explica que a companhia britânica perdeu pontos porque suas principais concorrentes anunciaram 
novas descobertas, ampliando o volume das chamadas reservas provadas. "A Shell não 
necessariamente piorou, mas ficou para trás", afirma.  
 
Na contramão, a também britânica BP conseguiu se recuperar de uma série de episódios 
negativos, como a explosão de um complexo petrolífero no Texas, em 2005, vazamento de óleo 
no Alasca e o escândalo envolvendo seu ex-presidente John Browne, subindo para a terceira 
posição.  
 
Na ponta de baixo do ranking apareceram a Abu Dhabi NOC, dos Emirados Árabes, a Saudi 
Aramco, da Arábia Saudita, e a venezuelana PDVSA, justamente as maiores do mundo. Juntas, 
controlam reservas de petróleo de aproximadamente 430 bilhões de barris. Apenas para efeito de 
comparação, as reservas da Petrobras são de 16,5 bilhões de barris, mesmo contabilizando as 
reservas anunciadas recentemente. Estatais, as três obtiveram pontuação em governança 
corporativa próxima de zero. "Lamentavelmente, as maiores do mundo são as piores", avalia Cox.  
 
A performance das empresas em governança e sustentabilidade é considerada por analistas como 
fator cada vez mais importante na decisão de investimentos de grandes gestores de recursos. 
Estima-se que hoje o volume movimentado pelos chamados fundos éticos, que levam em conta 
esses fatores, chegue aos US$ 3 trilhões.  
 
Tão perto, tão longe  
 
Apesar da consistente melhora dos indicadores, a Petrobras ainda tem que evoluir em pontos 
importantes para uma empresa que queira ser modelo de sustentabilidade, avalia o consultor em 
sustentabilidade Giovanni Barontini. Ele lembra que a companhia brasileira pretende destinar 



menos de 1% do plano de investimentos de US$ 112,4 bilhões para o período 2008-12 para 
projetos de energia renovável. "É um índice muito baixo", comenta. Cox avalia que o episódio 
recente envolvendo o roubo de computadores contendo informações secretas da Petrobras poderá 
afetá-la negativamente no próximo ranking. "O caso mostrou a vulnerabilidade da companhia", 
diz.  
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