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RESUMO

Cresce, cada vez mais, a necessidade de aplicar na prática os conceitos de
desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo em que muitas empresas enxergam
a sustentabilidade como sendo algo importante para seu crescimento e adequação
aos novos negócios, ainda existe certo preconceito com o tema, muitas vezes visto
como perda de tempo e dinheiro. No mundo atual, com recursos cada vez mais
escassos, aumentam, cada vez mais, as chances de que as futuras gerações não
tenham acesso a alguns deles. As empresas de grande porte são, em parte,
responsáveis pelos danos ao meio ambiente que acarretam as mudanças
climáticas, eutrofização dos corpos hídricos, desertificação e desmatamento. Nesse
sentido, faz-se necessário a abordagem da sustentabilidade ambiental nos negócios
das empresas. O objetivo deste trabalho foi apresentar as razões para aplicação
dos conceitos de sustentabilidade ambiental na indústria de óleo e gás. Para isso foi
realizada uma análise econômica, utilizando dados e indicadores que mostram se
existe a possibilidade de reduzir riscos ambientais e escassez ecológica sem que
haja prejuízo financeiro.

Palavras-Chave:
Sustentabilidade; economia; indicadores; óleo e gás; desenvolvimento sustentável.



ABSTRACT
It grows, more every time, the need to apply the concepts of sustainable
development. At the same time that many companies see sustainability as
something important to its growing and new business adequation, there is some
preconception with this theme, many times seen as loss of time and resources. At
the moment, with each time fewer resources, the chances of the future generations
don’t having access to resources grow more and more. The big companies are, in
part, responsibles for damages to the environment which brings climate change,
water bodies eutrophication, desertification and deforestation. That way, the
sustainability approach of these companies' business is necessary. The goal of this
work was to present the reasons to apply the concepts of environmental
sustainability to the oil and gas industry. For this, it was performed an economical
analysis, using datas and indicators which shows that it can reduce environmental
risks and ecological scarcity without financial loss.

Keywords:
Sustainability; economy; indicators; oil and gas; sustainable development.
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1. INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é um tema amplamente discutido na sociedade atual.

Além da escassez de recursos naturais, existe também a intensidade dos impactos

ambientais e o crescimento da população mundial, o que cria o paradigma da

sustentabilidade relacionado aos sistemas econômico e natural, tornando o meio

ambiente um tema estrategicamente muito importante e urgente (FERREIRA, 2016).

O Desenvolvimento Sustentável está relacionado à diversas dimensões e

diferentes características sociais, objetivando a proteção ambiental e continuidade

do capital natural para, assim, alcançar recursos econômicos e a garantia dos

diversos recursos para as gerações atuais e futuras (KELLY et al., 2004). Dessa

forma, os conceitos de sustentabilidade estão, muitas vezes, ligados à manutenção

dos recursos para gerações futuras. De acordo com Nascimento (2012), a ideia de

sustentabilidade foi criada com base na limitação dos recursos naturais e seu uso

desgovernado que pode acarretar em diversos problemas socioambientais.

Muitas empresas, de diversos setores públicos e privados, buscam cada vez

mais a aplicação desse conceito dentro de suas cadeias produtivas. A preocupação

relacionada ao meio ambiente em comparação ao desenvolvimento sustentável,

incluindo a questão social, cria cada vez mais uma demanda importante para a

indústria em relação a produtos voltados a esse nicho (REZENDE et al., 2008).

Embora diversas organizações acreditem que a preocupação ambiental e

social possam causar prejuízos financeiros, segundo Brundtland et. al (1991) as

questões econômicas e as de meio ambiente não devem, necessariamente, se

contradizer. Desse modo, pode-se observar que o contexto de sustentabilidade é

diretamente proporcional ao crescimento econômico, que por sua vez baseia-se na

utilização de recursos naturais e justiça social (LOZANO, 2012).

Além do preconceito com o tema e com a aplicação nos processos de cada

empresa, Hart (1997) afirma que os grande parte dos desafios a serem vencidos

pelas indústrias com o intuito de atingir o desenvolvimento sustentável, e assim a

sustentabilidade, serão buscar soluções para reduzir a poluição, a miséria no mundo

e a escassez dos recursos naturais. Desse modo, as empresas devem começar a



introduzir esses conceitos dentro de suas cadeias produtivas e conscientizar toda a

hierarquia da empresa para se adequarem aos novos padrões que o mundo atual

exige.

De acordo com Figueiredo & Filho (2009), o movimento de responsabilidade

social corporativa exige a transparência das empresas do setor, além da

participação ativa no processo de sustentabilidade global, incluindo uma postura

ativa, buscando soluções em relação aos diversos desafios ambientais gerados

pelas alterações climáticas.

Dessa forma, a maioria das empresas que não atendem aos novos requisitos

do mercado, que buscam melhorias ambientais, sociais e econômicas,

provavelmente não conseguirão se manter nos negócios e sobreviver como

empresa ou indústria. Segundo Paz e Kipper (2016), para que uma organização

possa sobreviver e ter sucesso no mercado em que está inserida, necessita possuir

a resiliência para criar soluções e atender às necessidades e expectativas de seus

principais clientes, e para isso devem identificar e entendê-las para o

desenvolvimento de produtos e criação do valor para conquistá-los e mantê-los

como clientes.

A indústria de óleo e gás possui diversas etapas até, de fato, a extração de

óleo e gás. Ao longo de todo o processo, são causados diversos impactos por essa

indústria, podendo ser tanto de cunho ambiental, quanto social e econômico. Ao

mesmo tempo, as empresas do setor passam por diversos desafios, ligados à

regulamentações, oscilações no preço do barril de petróleo que levam à crises no

mercado, alto custo com tecnologias, exploração e produção.

Existem várias fases do processo, cujos impactos são gerados, que podem

ser aperfeiçoadas. O investimento em melhorias no processo a fim de mitigar tais

danos podem garantir um alto retorno para as organizações dentro da indústria,

visto que os benefícios para o meio ambiente e sociedade podem ser levados em

consideração na hora de conseguir novos projetos, além de tornar a empresa mais

bem vista no mercado.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar os indicadores de sustentabilidade relacionados à indústria de óleo e

gás e levantar os benefícios gerados pela aplicação dos conceitos de

sustentabilidade.

2.2 Objetivos específicos

● Identificar processos e melhorias na abordagem de sustentabilidade em

empresas de óleo e gás;

● Levantar boas práticas para redução de emissões, descarte de efluentes e

resíduos;

● Apresentar as dificuldades e preconceitos para a não aplicação da

sustentabilidade.

3. REFERENCIAL TEÓRICO E ANÁLISES

3.1 Pilares da sustentabilidade

A sustentabilidade, no conceito amplamente discutido, está ligada a três

importantes pilares: social, ambiental e econômico.Para que uma empresa possua

um desenvolvimento sustentável, precisa unir esses três temas, auxiliando a

garantir os recursos para as gerações futuras.

Segundo Benites e Polo (2013), a aplicação do conceito triple bottom

line em uma organização empresarial demanda mudanças da cultura da empresa,

não sendo necessário apenas criar fluxos, processos e políticas. De acordo com

Benites e Polo (2013), a partir do momento que uma empresa passa a introduzir

conceitos relacionados à responsabilidade social, econômica e ambiental, a

organização começa a atuar de forma diferente, tomando decisões e contribuindo



ativamente para melhorar e a sua relação com o comunidade local e mercado e em

que atua.

De acordo com Paz & Kipper (2016), as empresas devem criar prioridades

dentro de suas próprias operações, aplicando os conceitos de sustentabilidade na

prática: justiça social, proteção ao meio ambiente e prosperidade econômica.

3.2 Relatórios de sustentabilidade

Os relatórios de sustentabilidade são realizados anualmente, contendo os

resultados, metas e objetivos de meio ambiente, projetos sociais e implicações na

economia, tanto da empresa quanto do mercado em geral.

Esses relatórios são amplamente analisados pelos clientes e pelos

stakeholders, já que a sustentabilidade hoje é um dos critérios para novos projetos e

aquisição de novos projetos.

Dessa forma, todas as partes interessadas pelo desenvolvimento sustentável,

inclusive os acionistas preocupados com o tema, podem analisar os resultados e

iniciativas de cada empresa, o que pode ou não gerar valor de mercado,

dependendo dos resultados positivos ou negativos.

3.3 Índices de sustentabilidade

De acordo com Finch (2005), o objetivo principal dos índices de

sustentabilidade é mensurar o desempenho financeiro das organizações através da

criação de uma referência, pois existe a busca da aplicação de recursos em

empresas que procuram, cada vez mais, aplicar a ética e responsabilidade social

em seus processos.

Além disso, esses índices servem para atrair investidores socialmente

responsáveis, que desejam investir em ações de empresas que se preocupam com

a sustentabilidade do planeta, e estas podem ser encontradas nesses índices.

O presente trabalho possui o intuito de analisar os indicadores utilizados em

alguns dos principais índices de sustentabilidade globais, listados abaixo.

3.3.1 Dow Jones Sustainability Index (DJSI)



Criado em 1999 pela Dow Jones nos EUA (bolsa de valores de Nova Iorque),

este índice foi o primeiro criado com o intuito de avaliar o desempenho sustentável

de diversas corporações que participam da bolsa. Tal desempenho é avaliado com

base em critérios relacionados aos três pilares da sustentabilidade: econômicos,

sociais e ambientais.

De acordo com Paz e Kipper (2016), esse índice pode auxiliar na indução às

organizações a começarem a se preocupar com a sociedade e o meio ambiente,

dando a esses temas maior valor e credibilidade.

3.3.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

O objetivo do ISE é “refletir o retorno de uma carteira composta por ações de

empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade social e a

sustentabilidade empresarial e, também, atuar como promotor das boas práticas no

meio empresarial brasileiro” (ISE – METODOLOGIA COMPLETA, 2007).

O ISE foi criado baseado no conceito de “Triple Bottom Line”, que engloba a

análise integrada de elementos dos três pilares da sustentabilidade: social,

ambiental e econômico. Além desses princípios, existem também outros três

indicadores: características gerais, governança corporativa e natureza do produto

(ISE – METODOLOGIA COMPLETA, 2007).

3.4 Indicadores de desempenho

Um indicador é uma ferramenta utilizada por diversas organizações que

garante a sintetização de diferentes informações e promove uma análise mais fácil e

rápida dos aspectos verificados (MITCHELL, 2004).

O termo KPI (Key Performance Indicator) é amplamente utilizado a fim de

criar referência aos indicadores de desempenho. De acordo com Domingues et. al

(2020), os KPIs são considerados muito importantes no planejamento e controle de

informação de suporte, pois criam transparência e dão apoio aos responsáveis para

tomar melhores decisões.



3.5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Criados pela ONU, os ODS são uma iniciativa global com o intuito de

erradicar a pobreza, garantir a proteção do clima e meio ambiente e assegurar que

as pessoas possam, em todos os lugares, viver em paz e prosperidade (ONU,

2020).

São 17 objetivos, que possuem metas e objetivos relacionados aos três

pilares da sustentabilidade:

1. Erradicação da pobreza;

2. Fome zero e agricultura sustentável;

3. Saúde e bem estar;

4. Educação de qualidade;

5. Igualdade de gênero;

6. Água potável e saneamento;

7. Energia limpa e acessível;

8. Trabalho decente e crescimento econômico;

9. Indústria, inovação e infraestrutura;

10.Redução das desigualdades;

11. Cidades e comunidades sustentáveis;

12.Consumo e produção responsáveis;

13.Ação contra a mudança global do clima;

14.Vida na água;

15.Vida terrestre;

16.Paz, justiça e instituições eficazes;

17.Parcerias e meios de implementação.

3.6 O Setor de Óleo e gás

Segundo Pena (2019), o petróleo no Brasil marcou-se pelo acelerado

aumento de desempenho relacionado à sua exploração nos últimos anos. Com o



desenvolvimento do Pré-Sal, a extração de petróleo no Brasil vem crescendo cada

vez mais, com novos poços e reservatórios ao redor de toda a costa brasileira.

Pelo fato de ser um produto de valor econômico, atrai diversos interesses e

investimentos na indústria, gerando diversos empregos em terra e alto mar. De

acordo com Pena (2019), o Brasil detém autossuficiência quanto ao petróleo e gás

natural, pois já produz o suficiente para atender ao mercado interno, tendo a

Petrobras como maior produtora de petróleo no Brasil.

Praticamente todo o processo na produção de petróleo, desde as pesquisas

com sonares até a extração e separação de petróleo, causa impactos e

degradações ambientais. Por esse motivo, grandes empresas que realizam a

compra de reservatórios em leilão começaram a exigir que as empresas

terceirizadas possuam indicadores de sustentabilidade e ofereçam ações para

atingir os ODS criados pela ONU.

Dessa forma, a indústria de óleo e gás passa hoje por uma revolução, onde

as empresas que não possuem preocupação social e ambiental precisam se

movimentar o quanto antes caso desejem seguir em atividade no setor, pois isso

passará a ser obrigatório para participação de leilões e disputas de novos projetos.

4. METODOLOGIA

A análise do presente trabalho foi realizada com base em indicadores de

desempenho de sustentabilidade do setor de óleo e gás, focados em etapas

específicas do processo de produção. Foram utilizados dois indicadores para cada

um dos seguintes pilares da sustentabilidade: social e ambiental. Posteriormente,

realizou-se uma análise com base nos dados desses indicadores, e assim, foram

relacionados com o terceiro pilar: econômico. Para isso, os dados dos relatórios de

sustentabilidade de duas das maiores empresas do setor foram analisados: Shell e

Petrobras.

Ambas empresas possuem um relatório anual de sustentabilidade, onde

publicam os resultados do último ano através da análise de indicadores e outras

informações. A divulgação dos dados ocorre de forma transparente e pública, em

seus próprios portais eletrônicos, o que demonstra o início da aplicação da



sustentabilidade em seu viés social. Através destes relatórios, dois dos principais

resultados foram analisados e relacionados com os benefícios econômicos que

foram gerados a partir de cada medida tomada para mitigar impactos ou

proporcionar soluções e iniciativas relacionadas à sociedade e ao meio ambiente.

Através dessa análise, buscou-se verificar se a redução de emissões e

demais impactos não somente beneficia o meio ambiente e sociedade, como

também as empresas que o fazem, através de retorno financeiro ou corte de gastos

futuros.

4.1 Iniciativas de cunho Social

Ambas as empresas, tanto a Petrobras quanto a Shell, possuem certa

preocupação com seus colaboradores e também com a comunidade local. O

relatório de sustentabilidade de ambas empresas entrega, de forma clara e

transparente, diversos dados que antigamente seriam muito sensíveis, como por

exemplo alguns tipos de investimentos, lucros e impostos pagos pelas empresas.

Através de várias informações e indicadores, os relatórios demonstram diversas

iniciativas e ações para garantir a diversidade, desenvolvimento e engajamento com

a comunidade local.

4.1.1 Treinamentos e desenvolvimento para colaboradores

Em um planeta competitivo e que muda muito ao longo do tempo, em uma

economia global e que já não possui mais fronteiras, as organizações devem

continuamente se preparar para vencer os desafios relacionados à competitividade

e inovação dentro dos setores e indústrias (CHIAVENATO, 2014). Um dos melhores

recursos, que inclusive moldam qualquer empresa, são os colaboradores.

A partir do momento que uma empresa passa a investir em treinamento para

os seus colaboradores, a instituição começa a introduzir, cada vez mais, os

conceitos e conhecimentos em relação à empresa, seus produtos, regras,

procedimentos e o que mais for importante para a organização.

O treinamento pode ser amplamente utilizado com o intuito de melhorar o

desempenho dos colaboradores, mas também é uma ótima ferramenta para



moldá-los e garantir com que possam estar alinhados com a cultura e os valores da

empresa. De acordo com Chiavenato (2014), os gestores procuram desenvolver

competências e aptidões para lidar com situações adversas e os trabalhadores com

necessidades cada vez mais complexas.

A aplicação de treinamentos e cursos de diferentes tipos e setores pode ser

relacionada à duas das principais ODS: Saúde e bem-estar (3) e Educação de

Qualidade (4). Quando as organizações investem nessas atividades, estão

colaborando não só com a melhoria da mão de obra e diminuição de riscos, mas

também colaboram direta e indiretamente com a sustentabilidade local e global.

Segundo Chiavenato (2014), o treinamento possui diferentes objetivos e

também oferece vários tipos de conhecimentos e alinhamentos de cultura,

habilidades e desenvolvimentos. A figura abaixo demonstra os diferentes objetivos

e resultados que podem ser obtidos através do Treinamento e Desenvolvimento de

pessoas em organizações

Figura 1: Tipos de mudanças de comportamento decorrentes do treinamento.

Fonte: Chiavenato, 2014, p. 311

Um dos principais tipos de treinamentos relacionados à indústria de óleo e

gás é o treinamento de segurança. Por ser um ambiente que lida com líquidos e

gases inflamáveis, existem inúmeros tipos de treinamentos de segurança que

podem ser aplicados para garantir que os colaboradores trabalhem - e se sintam -

seguros.



De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Petrobras, em 2019 foram

realizados 26 exercícios simulados de emergência. Ou seja, um a cada embarque,

visto que os embarques em plataformas de petróleo duram 14 dias. Esse tipo de

simulado cria um ambiente que simula um acidente real, podendo incluir vazamento

de óleo ou gás, fogo, explosão, e até mesmo invasão à unidade offshore.

Em 2019, a Petrobras investiu cerca de 127,4 milhões de reais em

treinamentos. Esse investimento gerou 299 mil participações em cursos, com uma

média de 54,95 horas de treinamento por empregado no ano. A empresa dispõe de

uma infraestrutura interna, através da chamada Universidade Petrobras, e muitas

outras metodologias e tecnologias de ensino para aplicação dos conteúdos de

treinamento e desenvolvimento. O gráfico a seguir demonstra o número médio de

horas de treinamentos aplicados pela Petrobras aos seus colaboradores em 2019.

Pode-se notar que mais treinamentos foram aplicados à colaboradores em nível

superior comparado à nível médio, o que indicaria um maior investimento em nível e

qualidade do treinamento.

Gráfico 1: Média de horas de treinamento por empregado da Petrobras

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Petrobras, p.175

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da Shell, as horas de

treinamento foram ainda maiores: aproximadamente 107,8 horas de treinamento por

colaborador no ano, considerando o total de dias e o número de colaboradores da

companhia. Como exemplo disso, a Shell treinou aproximadamente 950



empregados em vários exercícios relacionados à vazamento e derramamento de

óleo em larga escala. Os exercícios envolveram contratados, parceiros e até mesmo

autoridades locais, com o intuito de simular situações reais.

4.1.2 Relações com a comunidade

Os investimentos socioambientais podem, muitas vezes, contribuir para as

comunidades locais, no entorno das áreas de operações das empresas. Esse tipo

de investimento proporciona transformações diretas e indiretas, causando

mudanças culturais, econômicas, sociais e ambientais naquela comunidade.

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Shell, os impactos que podem

ser causados na população próxima às operações são analisados e gerenciados,

com o intuito de serem minimizados. Há uma forte interação com a comunidade

local para identificar soluções e oportunidades de garantir os Direitos Humanos e o

gerenciamento dos impactos causados.

Visto que as empresas do setor de óleo e gás, no geral, investem em projetos

que possuem algum tipo de relação com a sua área de atuação, pode-se vincular

esses projetos com alguns dos principais ODS: (1) Erradicação da Pobreza, (4)

Educação de Qualidade, (5) Igualdade de Gênero, (6) Água Potável e Saneamento,

(8) Trabalho Decente e Crescimento Econômico e (10) Redução das Desigualdades,

(13) Ação contra a Mudança Global do Clima e (14) Vida na Água.

Como exemplo disso, existem investimentos em Centro de esportes,

empreendedorismo, conscientização, impulsionamento da economia local,

conservação de ecossistema local, acesso à energia elétrica e água potável, entre

outros. O gráfico 2 exemplifica o crescimento anual no investimento de projetos

socioambientais realizados pela Petrobras, onde houve um aumento de 58% de

2017 para 2019. O mesmo também demonstra as diferenças de investimentos em 3

áreas: socioambientais, culturais e esportivas. Por abranger mais questões, o

investimento socioambiental é maior que os outros dois somados.



Gráfico 2: Investimento socioambiental, cultural e esportivo (em milhões de R$)
Fonte: Relatório de Sustentabilidade da Petrobras, 2019

4.2 Iniciativas de cunho Ambiental

Cresce, cada dia mais, a preocupação das empresas em operar de forma

responsável para proteger o meio ambiente. Dessa forma, a Shell e a Petrobras

buscam reconsiderar suas atividades de alto impacto, analisando como a

comunidade local será afetada antes, durante e depois das operações.

Para as empresas esse delicado assunto se tornou muito importante, visto

que hoje é um divisor de águas pois virou uma exigência para a realização de novos

contratos, além da questão governamental - com imposições restritivas no tema

Meio Ambiente.

4.2.1 Redução no consumo de energia e emissão de CO2

Um dos ODS mais importantes e atuais é o ODS 7 (Energia Limpa e

acessível). Sabe-se que o mundo passa por uma transformação global de energia,



onde grande parte das empresas está começando a investir em energia limpa e

acessível, visto que é, muitas vezes, mais barato e eficiente - além de ser

sustentável para o planeta, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa e

diversos outros poluentes.

Reduzindo e otimizando o consumo de energia elétrica, se adequando às

novas energias renováveis e buscando alternativas para evitar a poluição

atmosférica, as empresas estão contribuindo para a sustentabilidade global, e

assim, melhorando seus relacionamentos com stakeholders e comunidades locais.

4.2.2 Água produzida

Quando se trata de meio ambiente, uma das principais preocupações para as

empresas do setor de óleo e gás é a água produzida. Quando o petróleo é extraído,

as plataformas precisam realizar a separação, pois o produto vem misturado com

gás e água. A água, que ainda contém resquícios de óleo após a separação, é

chamada de Água produzida ou água de produção.

Esse produto pode ser reinjetado nos poços, para aumentar a produtividade.

Porém, sua grande maioria acaba sendo descartada no mar (no caso de

plataformas offshore). A legislação que regula esse tema é a CONAMA 393/2007,

que exige que a água descartada possua, no máximo, 42 mg/l de óleo e graxas em

sua composição. Porém, a mesma legislação impõe que a média de TOG do mês

esteja abaixo de 29 mg/l.

Esse tema é muito sensível perante às autoridades ambientais, visto que a

água produzida é descartada diariamente, e em algumas unidades, sem

interrupção. Ou seja, qualquer despejo de água produzida acima da legislação pode

ser muito prejudicial ao meio ambiente, o que torna essa legislação muito rígida.

Grandes empresas como Shell e Petrobras possuem tecnologias de

tratamento e alinhamentos de operação para que a água produzida possa ser

tratada, reutilizada e reciclada, muitas vezes através de soluções naturais. Um

exemplo disso ocorreu em Omã, onde a Shell garantiu um aumento da capacidade

máxima de fluxo de água de 95 mil m³ para 175 mil m³, aumentando a capacidade

de tratamento e reutilização.



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Treinamentos e desenvolvimento para colaboradores

O investimento em treinamento e desenvolvimento se faz muito importante

em qualquer organização, para a própria empresa e também para a sustentabilidade

em si.

Quando se fala em treinamentos, pode-se relacionar com diversas áreas e

setores. Como exemplo disso, pode-se citar os treinamentos relacionados à

segurança de trabalho - através de simulados, treinamentos de tarefas de alto risco

e atendimento às Normas Regulamentadoras - e também treinamentos relacionados

à derramamentos e vazamentos de óleo. Ambos são imprescindíveis em qualquer

empresa do setor de óleo e gás, visto que a indústria conta com diversas atividades

com potencial alto para inúmeros tipos de acidentes e vazamentos de óleo.

Ao comparar o investimento em treinamentos com a sustentabilidade, nota-se

que, por ser bem diversificado, o Treinamento e Desenvolvimento (T&D) conta com

relações diretas e indiretas não somente à parte social, ligada às pessoas, mas

também ambiental, onde conta com treinamentos focados em impedir vazamentos,

poluições e descartes propositais.

Conforme divulgado pela Petrobras em seu Relatório de Sustentabilidade, os

investimentos em treinamentos relacionados à prevenção de acidentes trouxeram

um rápido retorno. A empresa obteve, em 2019, o menor nível histórico de

acidentes registráveis: 0,76 acidentes/milhão de homens/hora trabalhados. Ou seja,

houve uma redução de 24,7% em relação ao ano anterior (2018).



Gráfico 3: TAR / Investimento em treinamentos.
Fonte: Autoral.

Através da análise do gráfico 3, nota-se um alto investimento em

treinamentos no primeiro ano (2015). Isso, provavelmente, causou uma redução no

número de eventos dos anos seguintes. O investimento voltou a aumentar apenas

em 2018, o que pode ser explicado por uma possível nova leva de colaboradores,

ou até mesmo renovação de treinamentos com validade definida.

É importante salientar que o investimento em treinamentos de segurança

pode ajudar a evitar acidentes, e que com quanto mais treinamento, a tendência é

que haja menos acidentes. Porém, cada caso é um caso, e os acidentes podem

ocorrer repentinamente através de um conjunto de fatores externos, onde há a

quebra de diferentes barreiras para o acontecimento de um acidente.

Acidentes podem gerar gastos, ou seja, o melhor modo de evitá-los nas

organizações continua sendo investir na prevenção de acidentes de trabalho

(FERREIRA et al., 2012).

Existem também os treinamentos e simulados relacionados à contenção de

vazamentos e resposta à emergência. Os derramamentos de petróleo causam

diversos impactos ambientais, principalmente na vida marinha, causando a morte de

diversas espécies de fauna e flora marinha.

No que diz respeito ao investimento em treinamentos e simulados, a Shell foi

capaz de reduzir o derramamento em aproximadamente mil toneladas de óleo em



relação ao ano anterior. Em relação aos números, em 2018 houveram 93

vazamentos acima de 100kg, já em 2019 a redução foi de 23 vazamentos,

chegando a 70 vazamentos no ano. O gráfico 4 representa esses valores de

redução através do investimento ao longo dos anos. Pode-se notar que o

vazamento de óleo em 2019 foi de apenas 0.2 mil toneladas, mostrando o grande

decréscimo quando comparado a 2011, por exemplo.

Gráfico 4: Número de vazamentos operacionais acima de 100kg.
Fonte: Traduzido do relatório de Sustentabilidade da Shell, p.27

No caso da Petrobras, houveram 17 ocorrências de vazamentos com valores

acima de 1 barril. Com isso 415,34 m³ de óleo e derivados foram vazados nessas

ocorrências. Mesmo sendo um valor alto, o volume médio que foi vazado por outras

empresas do próprio setor de óleo e gás em 2018 foi 649,25 m³.

Ao comparar esses dois resultados divulgados, a Petrobras reduziu em

aproximadamente 234 m³ o volume de óleo vazado no mar.

Os vazamentos podem trazer inúmeros custos para a empresa responsável.

O poluidor sempre terá responsabilidade pelo incidente. O nome desse tema é

“Princípio do poluidor-pagador”, consagrado na ECO-92, cujo objetivo é obrigar

quem causa a poluição a arcar com os gastos e realizar a reparação dos danos que

foram causados ao meio ambiente e à sociedade (PEDROSA, 2012). Esse princípio

foi descrito no artigo 3° da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA).

A Petrobras já recebeu diversas multas milionárias, aplicadas pelo IBAMA,

referentes ao vazamento de óleo no mar. Uma das multas aplicadas em 2019

estava relacionada ao vazamento de 260 mil litros de óleo durante transferência de



uma plataforma para o navio tanque. A multa foi de R$8,19 milhões. Em outro caso,

ocorrido em 2001, a Petrobras acumulou três multas - com um valor total de R$ 20

milhões - referentes ao vazamento de óleo na água do mar. Porém, uma delas foi

aplicada pelo uso de dispersantes químicos durante o vazamento de óleo, que

ocorreu no dia do afundamento da plataforma em questão.

Dessa forma, mesmo sendo algo subjetivo, as multas relacionadas ao

vazamento de óleo - e também ao despreparo em caso de emergências - são

multas de alto valor, impactando no lucro da empresa e de suas contratadas. Esse

tipo de acontecimento pode ser evitado através do investimento em treinamentos e

simulados de emergência, que trabalham em possíveis respostas a esse tipo de

ocasião.

5.2 Relações com a comunidade

O investimento realizado pelas duas empresas no desenvolvimento da

comunidade local pode, muitas vezes, ser revertido em mão de obra qualificada

para a empresa.

O Relatório da Petrobras cita, por exemplo, um aumento de 105% na

contratação de mão de obra local em relação ao ano anterior. Dessa forma, ao

investir em cultura, conscientização e empreendedorismo, a empresa está

investindo em um potencial colaborador, que vai estar, em tese, alinhado com os

valores, percepções de risco, saúde e diversos outros pontos que serão favoráveis à

empresa posteriormente.

De acordo com o próprio Relatório de Sustentabilidade da Petrobras, há um

retorno de R$4,55 por cada real investido no projeto Socioambiental da empresa,

considerando a transformação ambiental, social e econômica convertida em valores

monetários.

Além do retorno financeiro direto, ao melhorar o relacionamento com a

comunidade local, as organizações estão melhorando sua reputação, o que pode

trazer diversos benefícios financeiros, como uma melhor atuação em leilões e novos

projetos, aumento da confiança com stakeholders e menor chance de multas e

reclamações .



5.3 Redução no consumo de energia e emissão de CO2

No caso da Shell, um exemplo de aplicação de transição energética foi

realizado em Omã. No país, foram criados diversos programas para garantir a

redução no consumo de energia elétrica, através de eficiência energética, além da

redução de emissão de CO2. Foi utilizada uma ferramenta de vigilância relacionada

à eficiência energética, que identifica e corrige a utilização

De acordo com o relatório, foram economizados 46 megawatts e a emissão

de CO2 foi reduzida em 275 mil toneladas no ano. Além disso, um dos principais

contribuintes para a emissão de gases poluentes é o Flare, ou seja, a queima de

gases para a atmosfera. Através desses investimentos, houve uma queda de 30 mil

m³ por dia na queima de gases, o que em conjunto com as demais ferramentas,

resultou em uma economia de 24 milhões de dólares para a Shell, apenas em Omã.

A ideia da organização é instalar o mesmo sistema de redução em todos os

campos de produção até 2022. Uma vez que são 26 campos, considerando o

mesmo valor de redução - visto que alguns campos são maiores, outros menores - a

redução será de aproximadamente 780 mil m³ por dia, criando a incrível economia

de 624 milhões de dólares por ano, apenas com a redução de flare.

Além da Shell, a Petrobras também começou a utilizar um sistema de

reinjeção de CO2 no sistema de produção, que é utilizado durante a extração de

petróleo. Apenas nos campos de pré-sal a Petrobras reinjetou 4,6 milhões de

toneladas de CO2 em 2019.

5.4  Água produzida

O descarte de água produzida deve contar com análises diárias e semestrais

de Teor de Óleo e Graxas (TOG). Estes resultados são analisados pelo IBAMA, que

por sua vez se encarrega pelas licenças de operações de óleo e gás no mar, já que

estão em área da União, e caso seja verificado alguma exigência desta Resolução

não foi realizada, o órgão poderá solicitar informações e aplicar sanções contendo

multas aos responsáveis pelas operações (MMA, 2007).



Dessa forma, investimentos precisam ser realizados para que haja o

acompanhamento diário, de horário em horário, por um técnico químico que fará a

amostragem e análise offshore. Além disso, um laboratório em terra deve ser

contratado (ou utilizado, caso a empresa o possua), após vistoria e inspeção da

empresa contratante, para que as análises mais minuciosas possam ser realizadas.

A fim de minimizar a quantidade de desenquadramentos em relação à

legislação, as empresas podem também, além de investir em técnicas de

tratamentos e reutilizar a água produzida, realizar alterações e mudanças no design

da planta, garantindo maior turbilhonamento da corrente e até mesmo a utilização

de produtos químicos que garantam a separação da parcela dissolvida de óleo na

água.

Todos esses investimentos são extremamente necessários, visto que a

legislação relacionada à água produzida é muito restrita. Além disso, a água

produzida pode causar diversos efeitos ao meio ambiente. De acordo com Gomes

(2014), a bioconcentração e a bioacumulação são os principais fatores que podem

causar danos aos organismos quando em contato com a água de produção

descartada. Segundo a autora, Os compostos presentes na água de produção que

trazem maiores preocupações do ponto de vista ambiental são os HPA,

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pois comprovadamente algumas moléculas

de HPA são bastante tóxicas por causarem efeitos prejudiciais genéticos e

carcinogênicos.

De acordo com Vianna (2011), o órgão ambiental tem aplicado sanções

indistintamente, tanto ao descarte acima da média mensal, quanto para aqueles que

ultrapassem o limite diário. A produção diária de água produzida está em uma

relação água-óleo de 3:1 (Gomes, 2014). Ou seja, a cada 1 m³ de água produzida,

uma unidade de petróleo offshore produz 3 m³ de água produzida.

Dessa forma, com uma grande quantidade de descarte de água produzida

todos os dias e uma legislação rígida, as chances de sofrer alguma sanção ou

receber multa por desenquadramento dos padrões é muito alta.

As multas, geralmente, são baseadas nos lucros (diárias de produção) das

empresas, o que pode afetar diretamente o desempenho financeiro das

organizações. Como exemplo disso, em 2019 o IBAMA aplicou uma multa de R$



100 mil para a Petrobras por causa de um desenquadramento de TOG no mesmo

ano. Essas multas podem possuir valores variados, de acordo com reincidências,

valor do resultado de TOG, especificação da investigação e tratativas dadas ao

acontecimento.

Como o descarte é ininterrupto, esse tipo de acontecimento pode bastante

ser recorrente, aumentando a quantidade de multas e também desgastando a

relação com o órgão ambiental, empresa contratada e stakeholders.

6. CONCLUSÕES

O investimento em sustentabilidade se faz cada vez mais necessário, caso as

empresas desejem seguir competitivas dentro de todo e qualquer setor e indústria.

Nem sempre os investimentos em sustentabilidade trarão benefícios

financeiros a curto prazo. E quando trazem, podem muitas vezes não ser

quantificados, visto que esses benefícios acabam se tornando subjetivos e estando

relacionados a diversos fatores diretos e indiretos, dentro e fora da cadeia produtiva

das empresas.

De certa forma, a maioria dos benefícios financeiros está relacionada à corte

de gastos ou adequação à legislação a fim de evitar multas e sanções, como no

caso de vazamento de óleo e desenquadramento de TOG.

A Petrobras possui um cálculo que demonstra um ótimo retorno financeiro ao

investir em projetos sociais, onde a cada real investido, o retorno é de R$ 4,55.

Alguns exemplos de multas aplicadas pelo IBAMA à Petrobras estão ligados

diretamente ao treinamento de resposta de emergência. Ou seja, o investimento em

treinamento poderia ter evitado milhões de reais em multas.

Além do corte de gastos e impedimento de multas, um dos principais

benefícios relacionados à sustentabilidade está ligado ao relacionamento com

stakeholders, que pode gerar frutos como novos projetos, aumento de vendas e de

reputação da empresa.
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