
GRAÇA FOSTER 
Mineira de Caratinga, é 
presidente da Petrobras. Antes, 
foi presidente do Conselho 
de Administração da Liquigás 
e membro dos Conselhos de 
Administração da Braskem, 
Petroquímica União e Rio 
Polímeros. Tem mestrado em 
Engenharia Química e pós-
graduação em Engenharia 
Nuclear, além de MBA em 
Economia. 

Meio & M e n s a g e m — Em meio a tantos 
compromissos na presidência da Petro-
bras, a senhora acompanha as ações de 
marketing da companhia? Que importân-
cia atribui à comunicação publicitária pa-
ra os negócios da empresa? 
Graça Foster — A comunicação é uma 
área estratégica para qualquer empre-
sa, e na Petrobras ela está diretamente 
ligada à presidência. Sou uma aprecia-
dora de nossas campanhas, acompanho 
de perto. Por exemplo, quando lança-
mos nossa nova campanha, "A Petro-
bras acredita em quem acredita" além 
de estar diretamente envolvida, parti-
cipei do encontro com nossos atletas 
patrocinados, antes de partirem para a 
Olimpíada em Londres, para manifes-
tar meu apoio. 

M&M —A Petrobras está satisfeita com 
os serviços prestados por suas agências 
de comunicação? Como a senhora acom-
panha estas decisões? Consegue parti-
cipar delas? 
Graça — Apreciamos, nas reuniões da 
diretoria executiva, as pautas que tra-
tam da aprovação das peças publicitá-
rias. A Petrobras preza pela excelência 
e competência em tudo que faz. Segui-
mos o mesmo raciocínio na seleção de 
nossas agências (déc ima maior anun-
ciante do País, com R$ 309 milhões in-
vestidos em compra de mídia em 2011, 
12% a mais do que no ano anterior, a 
empresa é atendida pelas agências F/ 
Nazca, Quê Comunicação e Heads). E, 
sim, estamos satisfeitos com o trabalho 
desenvolvido. Tanto que elas continua-
rão conosco por mais dois anos. 

M&M — Qual sua opinião sobre a presença 
da mulher na propaganda brasileira? E, de 
forma geral, a senhora costuma ver anún-
cios ou é do tipo que "pula" os comerciais 
na TV e as páginas de publicidade? 
Graça — Gosto muito de ver anúncios. 
Sempre encontro um tempo para assis-
tir a um pouco de TV — e às vezes pu-
lo os programas! Mas, de maneira geral, 
vejo que a mulher ainda é muitas vezes 
tratada como objeto de consumo pelos 
criadores de publicidade, e não só no 
Brasil. Infelizmente, se em alguns as-
pectos os meios de comunicação estão 
à frente do nosso tempo, nas questões 
de gênero nossos meios me parecem 
estar atrasados em relação à realidade. 
As mulheres brasileiras conquistaram 
espaços amplamente significativos nas 
últimas décadas. Não por acaso temos 
hoje uma mulher na Presidência da Re-
pública e outra na presidência da maior 
empresa brasileira. 

M&M—A sustentabilidade ambiental é um 
assunto bastante discutido atualmente. Co-
mo a Petrobras explora o tema em sua co-
municação? Como estão os investimentos 
em gás natural e biodiesel, por exemplo? 
Graça — O desenvolvimento sustentável 
é um valor dentro da Petrobras e é um dos 
três pilares de nossa estratégia corporati-
va. Esse valor permeia todas as ações da 
companhia e pauta também nossa co-
municação, inclusive a publicitária. Em 
relação aos investimentos em gás natural 
e biocombustíveis, apresentamos nosso 
Plano de Negócios para o período 2012-
2016. Neste período, vamos investir cer-
ca de US$ 3,8 bilhões em biocombustí-

veis, com prioridade para a produção de 
etanol seguido de suprimento agrícola 
para produção de biodiesel. Na área de 
gás e energia temos um orçamento pre-
visto de US$ 13,5 bilhões. Neste ciclo de 
investimento, a prioridade é a produção 
de fertilizantes. Assim como, entre 2000 e 
2006, tivemos forte investimento na área 
de geração de energia elétrica por meio 
do Programa Prioritário Termoelétrico 
e, entre 2006 e 2011, tivemos ciclo de in-
vestimento na logística de transporte de 
gás natural, este ciclo é basicamente fo-
cado na aproximação química do gás pa-
ra produção de fertilizantes. 

M&M — No Brasil, é notório o problema 
da adulteração de combustível, que cos-
tuma prejudicar muito a imagem das di-
ferentes bandeiras de postos de gasolina. 
Como a Petrobras costuma combater es-
se problema? 
Graça — No Brasil, a operação dos postos 
de serviço cabe a revendedores terceiriza-
dos, pois as distribuidoras não podem fa-
zê-lo por força da legislação. Entretanto, o 
contrato comercial para a cessão da "ban-
deira" (marca da distribuidora) ao posto 
tem uma série de cláusulas que versam 
sobre exclusividade e conformidade dos 
produtos vendidos ao público. Temos o 
dever de cuidar da marca Petrobras na re-
de de postos com nossa bandeira. E, pa-
ra isso, temos o mais abrangente e com-
pleto programa de controle de qualidade 
do mercado, o "De Olho no Combustível" 
que afere periodicamente a conformidade 
nos postos participantes, em todo o País. 
Se, por alguma razão, o revendedor adul-
tera ou falsifica, ele perde nossa bandeira. 

M&M — Já os vazamentos — como o ocor-
rido no Golfo do México, com a BP, e no 
Brasil, com a Chevron — são assuntos 
mais temido pelas equipes de marketing 
e assessoria de imprensa de petroleiras. 
A Petrobras possui um comitê prepara-
do para contenção de crises desta natu-
reza? Este assunto é liderado por quais 
áreas internamente? 
Graça — Em questões de segurança no 
trabalho, saúde dos nossos profissionais 
e respeito ao meio ambiente, temos de 
buscar o ideal: zero em estatísticas de 
acidentes, vazamentos, afastamentos e 
mortes no trabalho. Mesmo que o zero 
seja algo muito difícil de atingir, essa 
tem de ser a nossa meta. Por isso, dez 
dias depois de tomar posse como pre-
sidente da Petrobras, determinei a for-
mação de um grupo de trabalho para 
levantar todos os vazamentos na com-
panhia e apresentar as melhores práti-
cas para evitá-los. Esse grupo de traba-
lho, constituído por gerentes de todas 
as áreas e coordenado pela área de Se-
gurança, Meio Ambiente, Saúde e Efici-
ência Energética, apresentou uma pro-
posta de plano de ação para a busca do 
Vazamento Zero. Este plano foi aprova-
do e é acompanhado trimestralmente 
pela diretoria executiva. 

M&M — Em que a Petrobras deve investir 
para manter valorizada sua marca, atual-
mente avaliada em quase R$ 20 bilhões? 
Graça — Os resultados obtidos pela mar-
ca Petrobras são reflexo do compromis-
so contínuo da companhia com todos os 
seus públicos. Isso passa tanto pela busca 
constante de inovação tecnológica para 
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oferecer os melhores produtos e serviços 
como pela preocupação com uma atua-
ção cidadã, respeitando o meio ambiente 
e a sociedade. Para o futuro, a Petrobras 
enxerga grande potencial para melhoria 
nos resultados de valor de marca, já que 
teremos o retorno dos investimentos que 
estão sendo realizados atualmente. Além 
disso, a base do valor da marca está em se 
estabelecer um vínculo de confiança dos 
nossos públicos com a Petrobras, e isso 
é construído no dia a dia, com o traba-
lho de todos, na busca da excelência em 
todas as áreas onde a companhia atua. 

M&M — A senhora participou de grupos de 
teatro. Sendo a Petrobras uma das maiores 
patrocinadoras de cultura do País, a expe-
riência pessoal na juventude a faz ter um 
olhar especial sobre essa área? 
Graça — A ação de patrocínio à cultura 
da Petrobras é histórica e isto muito me 
orgulha. Somos o maior patrocinador de 
cultura do Brasil e apoiamos a cultura bra-
sileira em toda a sua diversidade. Desde 
2003, mantemos um programa de patro-
cínio, o Petrobras Cultural, orientado por 
uma política de alcance social e afirmação 
da identidade brasileira. Antes disso, nos 
anos 1990, tivemos um papel importan-
tíssimo na retomada do cinema brasilei-
ro, e, nos 1980, com a criação da Orques-
tra Petrobras Sinfônica. Este apoio da Pe-
trobras à cultura brasileira foi reafirmado 
em 17 de agosto deste ano, com o lança-
mento do Programa Petrobras Cultural 
2012 (leia mais à página 20). 

M&M — Quais os principais desafios em es-
tar à frente da terceira maior empresa de 
energia do mundo e em um ambiente pre-
dominantemente liderado por homens? Já 
sentiu preconceito? 
Graça — As barreiras existiram e conti-
nuam existindo, mas prefiro chamá-las 
de obstáculos a superar. A indústria do 
petróleo é tradicionalmente masculi-
na porque suas atividades se dão qua-
se sempre em ambientes hostis. Mas 
atualmente a tecnologia facilita esse 
trabalho. A Petrobras tem 84% de em-
pregados homens e 16% de mulheres. 
Assim é a indústria de petróleo no mun-
do. Em oito anos, porém, a taxa de cres-
cimento relativo da força de trabalho 
feminina na Petrobras foi de 105%. O 
importante é combater o preconceito, 
não deixar que ele se instale na com-
panhia. O preconceito é perversp, te-
meroso às corporações, leva à perda de 
competitividade. A diversidade, inclu-
sive a de gênero, é indutora da criativi-
dade e faz a diferença positiva em uma 
empresa diante da concorrência. 

M&M — A educação é o principal entrave 
para o desenvolvimento do País? 
Graça — A vida me ensinou que nossas 
conquistas e vitórias dependem, basi-
camente, de coragem, persistência e da 
busca incessante pelo conhecimento. O 
conhecimento é a sua autoridade. Você 
tem de se preparar para desempenhar 
bem seu papel onde quer que esteja. Ve-
jo que a situação da educação no País 
tem evoluído bastante. Diversos estu-
dos mostram a redução da taxa de anal-
fabetismo e aumento da escolaridade da 
população nos últimos anos. Um estudo 
da FGV, por exemplo, indicou que o au-
mento da escolaridade dos brasileiros 
se reflete diretamente na melhoria da 
renda. No período de 2000 a 2010, a es-

colaridade dos 20% mais pobres da po-
pulação cresceu 55,6%, enquanto a ren-
da cresceu 49,5%. Isso é reflexo dos in-
vestimentos crescentes que estão sendo 
feitos na área da educação. A Petrobras, 
como empresa socialmente responsável, 
integra o esforço nacional para vencer o 
desafio da educação. Apoiamos projetos 
como o Mova-Brasil, de alfabetização de 
adultos, e diversos programas de quali-
ficação de mão de obra. Somos parte do 
Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Pro-
minp), que capacita profissionais em to-
do o País em atividades do setor de pe-
tróleo e gás. De 2006 até agora, já foram 
capacitados cerca de 90 mil pessoas e a 
meta é qualificar mais 212 mil até 2015. 

M& M — A senhora foi eleita uma das cem 

pessoas mais i n f l u e n t e s do m u n d o , pe-

"0 preconceito é perverso, 
t e m e r o s o às corporações, 
leva à perda de 
competitividade. A 
diversidade, inclusive a de 
gênero, é indutora da 
criatividade e faz a 
diferença positiva em uma 
empresa frente à 
concorrência" 

la revista T i m e , e u m a das 20 m u l h e r e s 

mais poderosas, pela Forbes. Como essas 

indicações contribuem para a imagem da 

companhia que comanda? 

Graça — É, de fato, mais do que uma 

grande recompensa pelas batalhas ven-

cidas ao longo de minha vida, mas é, 

sobretudo, o reconhecimento da gran-

deza da Petrobras, motivo de orgulho 

para todos os brasileiros. Sinto-me en-

vaidecida pela empresa que represen-

to e da qual faço parte há 31 anos, e sei 

que esta não é uma conquista só minha, 

mas dos 80 mil empregados da Petro-

bras. Essa premiação não muda minha 

vida pessoal. Continuo sendo uma pes-

soa simples, de hábitos simples, e extre-

mamente focada em meu trabalho. Mas 

aumenta ainda mais minha responsabi-lidade na posição em que me encontro, de presidente da companhia. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. 6-7, 3 set. 2012.




