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RESUMO: O texto visa apresentar, alguns resultados preliminares acerca do 

estudo sobre as interlocuções entre a Ouvidoria e a sociedade a partir do espaço 

institucional da Petrobras, tendo como parâmetro de avaliação as eventuais 

mudanças produzidas pela lei federal nº 12.527, aprovada em 18 de novembro 

de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. A proposta visa identificar 

e retratar os aspectos dos princípios constitucionais que se evidenciam na 

confluência entre o papel da ouvidoria e consolidação de uma atuação 

institucional pautada pela ética e capaz de promover a cidadania.  
PALAVRAS-CHAVE: ouvidoria, cidadania, informação 
 
INTRODUÇÃO: 
 A Ouvidoria constitui um dos temas que preocupa as empresas no mundo 

moderno em virtude da crescente preocupação com a democratização dos 
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espaços institucionais nos diferentes segmentos. Considerando esse fato, este 

artigo pretende analisar as questões relacionadas a esse assunto nas 

instituições e, para essa finalidade toma por base a ouvidoria em uma instituição, 

a Petrobras, que, além do Brasil, está presente em diversos outros países do 

mundo e é a líder do setor petrolífero do nosso país. É uma sociedade anônima 

de capital aberto, cujo acionista majoritário é a União Federal. A Petrobras atua 

como uma empresa integrada de energia nos setores de exploração e produção, 

refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás 

natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis.  

 Alguns estudos sobre o setor apontam que a participação do segmento 

de petróleo e gás natural no PIB (Produto Interno Bruto), indicador que mede a 

soma de riquezas produzidas no país chega, nos dias de hoje, a 13%. Considera-

se que a responsável por esse percentual é a Petrobras. 

Ao mesmo tempo, percebe-se, atualmente, uma demanda por 

responsabilidade social, ou compromisso social, que devem as empresas 

assumir em favor da fidelização de clientes e ainda possibilitar a sustentação de 

uma marca no mercado. O princípio da responsabilidade social empresarial 

compreende, hoje, o comprometimento legal da empresa, a prática filantrópica 

por ela exercida ou o apoio disponibilizado à comunidade com a qual interage 

predominantemente ou onde está inserida. A atuação da ouvidoria vem 

promovendo uma mudança de atitude nos meios de produção, voltada a uma 

perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade de relações entre os 

públicos e na geração de valor para todos. Embora isso seja resultado do próprio 

movimento de reatualização do mercado frente às demandas indicadas pelo 

modo de produção capitalista na contemporaneidade, a ouvidoria se torna um 

importante espaço onde essa dinamização se expressa.  

Logo, compreende-se o porquê de empresas de diversos setores 

apresentarem como uma constante o princípio da responsabilidade social. Esta, 

por sua vez, é pauta frequente de órgãos responsáveis por fiscalizar as 

informações disponibilizadas pela empresa e fazer prevalecer o interesse 

público, tais como a Ouvidoria, que é um setor capaz de articular a reação 

empresa/público de modo a garantir transparência nos negócios e o livre acesso 

da sociedade à organização. Para tratar esse assunto o presente estudo toma 

como referência, a análise da Ouvidoria Geral da Petrobras, trazer a 



caracterização e o fundamento teórico acerca da ouvidoria no Brasil, a partir da 

prática da ouvidoria da estatal brasileira.  

Faz-se uma contextualização da ouvidoria como mecanismo de controle 

em empresas, como também descreve a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como 

SOX, que regulamenta uma nova gestão corporativa voltada para a 

transparência de dados e informações. Tendo em vista sua política de 

aprimoramento contínuo de práticas de governança e de relacionamento, faz-se 

necessário discutir a estrutura da Ouvidoria Geral da Petrobras. Esta, vinculada 

ao Conselho de Administração, é também canal oficial para a divulgação de 

informações a respeito de irregularidades ou fraudes ocorridas na empresa, 

além, é claro, das funções que este estudo já destacou.  

Salienta-se o fato de que em 2012, a Ouvidoria foi definida como o órgão 

responsável pela aplicação, no âmbito da Petrobras controladora, da Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que tem por objetivo garantir ao 

cidadão acesso à informação de caráter público. Para isso, foi criada a Gerência 

de Transparência e Integridade que, junto com a Gerência de Planejamento e 

Gestão e a Gerência de Tratamento de Demandas, compõe a estrutura da 

Ouvidoria-Geral da Petrobras.  

 

1 OUVIDORIA E O SEU PAPEL NAS INSTITUIÇÕES 

 

É, a partir dos anos 1930, que ocorrem mudanças no comportamento do 

governo federal no sentido de comunicar-se adequadamente com a sociedade. 

Há um desenvolvimento da burocracia governamental, envolvendo maior 

articulação com a sociedade. Pode-se dizer que nesta década o governo 

descobre o ideal de relações públicas. São os primeiros passos do nascimento 

da ouvidoria.  

Segundo Sales (2006), a ouvidoria é um instituto recente no Brasil, 

embora se verifiquem registros de ouvidoria e mediação na Grécia Antiga e em 

Roma. Na China, os dois procedimentos eram percebidos; a ouvidoria servia 

para auscultar o sentimento da população, através das reclamações que eram 

reunidas por um representante do poder central. A mediação era realizada por 

uma pessoa que tivesse condições de satisfazer o interesse dos litigantes. Cabe 

ressaltar que, desde os tempos antigos aos dias atuais, a ouvidoria percorreu 



um caminho longo até institucionalizar-se: constitui atualmente ferramenta 

essencial de resgate da cidadania.   

Somente em 1986 que é implementada a primeira ouvidoria pública no 

Brasil, todavia na atualidade, a responsabilidade social corporativa insere-se 

cada vez mais na pauta estratégica das empresas. Tanto por questões 

institucionais, quanto políticas ou ideológicas. Atualmente, esta é uma tendência 

de comportamento empresarial.  

De acordo com Tenório (2006) esse conceito  de responsabilidade social 

abrange desde o filantropismo empresarial, que se caracteriza como “uma ação 

social de natureza caridosa e predominantemente temporária”, baseado 

principalmente em aporte financeiro. Até o conceito de “empresa cidadã”, que 

contém em si o comprometimento com a sociedade em que a empresa está 

imersa. 

A responsabilidade social é decorrente de mudanças sociais em que o 

bem-estar do homem e a preservação do meio ambiente são os principais 

objetivos, sem, com isso, provocar uma desorganização empresarial.   

 
Na esfera pública, como conseqüência do processo de 
democratização iniciado na década de 80, voltou-se a discutir a 
participação cidadã no controle dos diferentes poderes constituídos, 
dentro do contexto da busca por liberdade, democracia, princípios 
éticos na política e de transparência na administração 
pública.(TENÓRIO, 2006: 2) 
 

A busca de uma participação efetiva da sociedade a fim de garantir maior 

democracia e transparência às relações ficou evidenciada, já que tantas leis 

buscaram garantir este direito ao cidadão. Desta forma, as empresas começam 

a atentar para a importância de se desenvolver estratégias empresarias e 

públicas que visem à responsabilidade social.  

Desta forma, sabe-se que na atualidade as empresas e governos são 

pressionados a uma atitude menos agressiva e mais responsável no tocante ao 

espaço que compartilham. O que equivale a dizer que as empresas devem 

concordar quanto a sua política e a sua função social.  

Melo Neto e Froes (1999) esclarecem que o que mantém as empresas 

e o que as protege é a organização do Estado, viabilizadas pela própria 

sociedade. Por este motivo, é imprescindível que estas assumam posturas e 



estabeleçam diretrizes norteadas pela sociedade, criando com a mesma uma 

relação de prestação de contas. 

A questão da responsabilidade social tem sido pauta para uma tentativa 

das empresas estabelecerem um contato maior com o social. As empresas que 

atingem uma postura pró-responsabilidade social agregam valores e solidificam 

a sua imagem. O serviço de ouvidoria, ao promover uma ligação direta com o 

cidadão, garante a democracia das relações.  

 

O IMPACTO DA LEI SARBANES-OXLEY - SOX 

 

 Assinada nos Estados Unidos, em 30 de julho de 2002, a Lei Sarbanes-

Oxley, nome de dois parlamentares americanos Paul Sarbanes e Michael Oxley, 

é considerada por muitos especialistas o dispositivo que melhor regulamenta a 

legislação societária, desde os anos 30, criando um novo ambiente de 

governança corporativa, essa lei possibilitou a implantação de um conjunto de 

novas responsabilidades e sanções por parte de administradores, como afirmam 

Castro Neto et al (2006). Entretanto, há quem considere tal lei como uma 

tentativa de recuperar a credibilidade do mercado de capitais norte-americano. 

Machado (2003) define a Lei Sarbanes-Oxley nos seguintes termos: 
[...] um pacote de reformas dedicado a ampliar a responsabilidade dos 
executivos, aumentar a transparência, assegurar mais independência 
ao trabalho dos auditores, introduzir novas regras aos trabalhos desses 
profissionais e reduzir os conflitos de interesses que envolvem 
analistas de investimentos. Esta lei amplia também substancialmente 
as penalidades associadas às fraudes e crimes de colarinho branco.  

 
No momento da promulgação dessa lei, percebeu-se que a mesma 

ampliava suas perspectivas quanto ao ambiente organizacional, já que citava 

obrigações a presidentes, diretores, auditores, advogados e muitos outros 

elementos presentes na estrutura organizacional. Cabe acrescentar que a Lei 

Sarbanes-Oxley imprimiu ainda severas exigências aos meios de análise e 

divulgação de informações financeiras em companhias de capital aberto.  

A Lei Sarbanes-Oxley não se limita a regulamentar exclusivamente 

empresas americanas, mas se amplia a todas aquelas que dispõem de ações 

no mercado de capital dos Estados Unidos, considerando também aquelas 

multinacionais que detém registros na bolsa americana. Tal dispositivo se 



aplica a grandes empresas, como também as de pequeno porte, embora o 

prazo de adaptação da lei seja diferenciado nesses casos.  

Com 11 títulos e 1.107 artigos, a SOX tem por objetivo dar ênfase ao 

controle interno em diferentes setores da organização. Justifica-se a 

promulgação dessa lei por conta de fraudes financeiras sustentadas por 

empresas nos Estados Unidos. E mais, pretende recuperar credibilidade no 

mercado norte-americano, justamente, por causa de escândalos financeiros 

que fizeram muitas empresas instituir falência, segundo Castro Neto et al 

(2006).  

Um dos princípios dessa lei apoia-se na ideia de que são relevantes 

para toda organização não só informações financeiras, mas também todas 

aquelas que fazem referência ao seu meio de produção. E mais, essas 

informações têm interesse do público em geral, e não apenas de 

concorrentes. No entanto, vale atentar para o fato de que, toda informação a 

ser repassada para o público deve ser certificada quanto à sua qualidade e 

veracidade.  

Para CASTRO NETO ET AL (2006: 3):  

 
Essas certificações devem ser dadas pelos principais gestores, em um 
primeiro momento, e pela auditoria independente, na etapa seguinte. 
Os interessados nas informações devem ser capazes de acompanhar 
o desempenho da empresa, entender os fundamentos econômicos das 
operações por ela executadas e terem condições de confiar nos 
números das demonstrações financeiras.  

 
Lei de caráter amplo, como já se mencionou, trata da obrigatoriedade 

e do aperfeiçoamento de controles internos em empresas, função esta que 

pode se estender ao ouvidor. Assim, a SOX exige de diretores executivos e 

financeiros a auditoria em sua gestão, o que pode ser entendido, em certos 

casos, como uma necessidade de se implementar novos recursos para o 

controle interno e para a promoção da responsabilidade social.  

Enquanto impinge maior controle nos negócios, a Lei Sarbanes-Oxley 

busca assegurar a confiabilidade de dados financeiros e manter a 

conformidade ética, por meio de mecanismos legais, como compreendem 

Castro Neto et al (2006). Mas, não é só. A SOX imputa responsabilidade a 



administradores quanto ao pagamento de multas, ao cumprimento de 

penalidades, a sanções atribuídas a auditores e a muitos outros fatores. Pode-

se dizer, portanto, que está se impõe como “regras de gestão”, concordando-

se com Castro Neto et al (2006), que inclui princípios e normas de controle 

interno apresentados ao meio externo.  

As organizações contemporâneas estão constantemente sendo 

desafiadas a enfrentarem os desafios propostos pelas incríveis mudanças que 

estão ocorrendo desde as últimas décadas do século XX. O fenômeno da 

globalização aponta para a transnacionalidade e a transculturalidade dos 

mercados econômicos e comerciais, a política e a comunicação entre os povos.  

Em meio a tantas mudanças as organizações estão cada vez mais 

conscientes que precisam investir intensivamente em capital intelectual. O 

conhecimento tecnológico está passando por transformações nas instituições. O 

saber deve ser entendido em termos de processo contínuo e permanente, já que 

a empresa é um lugar onde se ensina e se aprende continuadamente. Esse 

processo deve sempre envolver todos os membros, desde a cúpula até ao último 

dos serventuários. No campo da informação, as organizações podem e devem 

trocar entre si o que aprendem. A comunicação convencional precisa ser 

complementada pela comunicação em rede.   

No que se refere à figura do Ouvidor, uma das suas atribuições é a de 

relações públicas. Para Kunsch (1997:37), "o relações públicas é um profissional 

em defesa do consumidor" 

Toda empresa deve ter um planejamento que oriente o executivo sobre 

o que fazer, para consolidar metas e reunir indivíduos ou grupos de 

funcionários, antecipando o trabalho a ser feito. Desta forma, uma organização 

que não está ao abrigo de um processo coerente de planejamento poderá 

resistir à rotina de turbulência do cotidiano, mas não sobreviverá às mudanças 

dos ambientes, simplesmente pela falta de uma visão clara da realidade na qual 

está atuando. 

O planejamento identifica-se com as funções administrativas de 

organizar, dirigir e controlar, manifestadas e, todos os campos da instituição, 

como produção, distribuição, finanças e engenharia, proporcionando a linha 

mestra para as realizações em grupo. Os diversos níveis de uma corporação 



planificam em suas unidades e, embasados no planejamento vindo das 

instâncias superiores, coordenam os movimentos das categorias subalternas 

do organograma.  

E mais, o ombudsman, ou o ouvidor – aquele que fiscaliza o 

cumprimento das leis na administração pública – coloca-se no ponto de vista do 

público e apresenta a organização indícios de uma má ou inadequada 

administração. É, hoje, peça fundamental para a resolução de problemas na 

prestação de serviços públicos, bem como para que a própria organização 

reconheça de modo direto o seu público consumidor, no caso da administração 

do Estado, o cidadão.  

Sabe-se que, hoje, as empresas são eficazes, modernas e 

comprometidas com o capital humano, mas para que essa proposta se 

efetivasse, alguns fundamentos precisaram ser modificados, assim como a 

aquisição de certos recursos tecnológicos e gerenciais tive de ser 

implantado.  

Desde o início deste século, e de forma mais incisiva, a partir dos anos 
60, a empresa surgiu dentro do espaço público como valor positivo e 
estruturante das representações coletivas. O processo dialético de 
decomposição e recomposição dos laços de força e a desorganização 
da vida econômica e política produziram uma transformação na 
estrutura dos fatores da esfera pública. (BARROS et al 2001: 203) 

 

 É oportuno que as empresas busquem com frequência superar as 

expectativas lançadas pelos seus clientes, internos e externos. Como revela 

Freitas (2007), tal estratégia só se tornará proficiente na medida em que, não só 

por meio de parâmetros operacionais, mas também quando forem consideradas 

questões culturais. Trata-se, assim, de uma reestruturação não somente de 

processos, mas também dos relacionamentos entre pessoas e da maneira que 

se lida com a informação e o conhecimento. Assim, é função do ouvidor buscar 

corrigir falsas impressões, agindo rápida e adequadamente, objetivando o 

ajustamento possível entre as partes; e também nos processos de negociação 

em assuntos institucionais com os diferentes de públicos. Independentemente 

do setor de atuação da companhia que está recebendo o trabalho de ouvidorias 



alguns indicadores gerais precisam ser rastreados e avaliados pelas suas 

possíveis repercussões no ramo de atuação da empresa assessorada. 

 A figura do ouvidor deve ser aquela facilitadora, através de um paciente 

trato com o público. Para tanto, o ouvidor só dará as respostas pertinentes ao 

público se for profundo conhecedor dos serviços da empresa, conforme 

ressaltado anteriormente. É vital que este profissional realize estudos freqüentes 

que possa fazê-lo conhecer cada setor da empresa. Cabe a este a ‘defesa do 

cidadão’, mas para tanto ele deve ter o discernimento do que deve ou não ser 

levado adiante.  

Uma vez que esta modalidade é recente nos moldes atuais, ainda não 

existe uma especialização em ouvidoria. Desta forma, este profissional não 

necessita de uma formação específica e nem tampouco de algum curso de nível 

superior. Contudo, ampliam-se os estudos na área, os seminários, palestras e 

outros que têm contribuído para dar suporte a este profissional. 

 

2 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO  
 
 O estudo proposto como objeto de pesquisa do Mestrado pretende abordar 

as interlocuções entre a Ouvidoria e a sociedade a partir do espaço institucional 

da Petrobras, tendo como pano de fundo a aprovação da lei federal nº 12.527, 

aprovada em 18 de novembro de 2011. A proposta visa identificar e retratar os 

aspectos atinentes aos princípios constitucionais e infraconstitucionais que se 

evidenciam na confluência entre o papel da ouvidoria e consolidação de uma 

atuação institucional pautada pela ética e capaz de promover a cidadania.  

 A aprovação e implementação da lei federal nº 12.527/2011, conhecida 

como Lei de Acesso à Informação, trouxe grandes avanços para a perspectiva 

da construção de uma sociedade mais democrática. Neste sentido, seus 

desdobramentos impactaram em todas as instituições públicas, no sentido de 

reforçar a socialização das informações a respeito de sua atuação. No caso da 

Petrobras não foi diferente, seu papel social e seu compromisso com a sociedade 

passaram a exigir da instituição um esforço ainda maior para democratizar sua 

atuação.  

O acesso à informação está fundamentado na Constituição Federal que, no seu 

artigo quinto,  aborda o fato de que todos têm direito a receber informações dos 



órgãos públicos, independentemente de ser de interesse particular ou coletivo. 

Ressalvando os casos em que as informações comprometem a segurança da 

sociedade ou do estado, existe um prazo legal para que sejam fornecidas. No 

artigo trinta e sete, a constituição fala da regulamentação da participação do 

usuário na administração pública e do acesso aos seus respectivos registros 

administrativos. Já no artigo duzentos e dezesseis, são estabelecidas as 

condições que devem ser adotados pelo poder público para fazer a gestão de 

toda a documentação e de como deve ser dado acesso a quem, porventura, 

venha solicitá-los.  

 A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades 

privadas sem fins lucrativos e as Sociedades de economia mista, exemplo da 

Petrobras e de todas as empresas controladas e subsidiárias, sediadas no Brasil, 

também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao 

recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.  

 O Artigo primeiro da lei dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pela união, pelos estados e o Distrito Federal, além dos municípios.  

Em seus parágrafos e incisos são apresentados todos os órgãos e poderes 

subordinados a essa lei.  

Em cumprimento às exigências legais dispostas no Decreto 5.482, de 30 

de junho de 2005, da Presidência da República, a Petrobras mantém um Portal 

da Transparência que objetiva além de se comunicar com o seu público de 

interesse, fornece subsídios para que possa também solicitar informações 

através do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. 

O supracitado decreto enfatiza que o Portal Transparência deverá veicular 

informações sobre os gastos, os repasses de recursos e as operações de 

créditos efetuados pelos órgãos e entidades da administração pública federal e 

que o gestor desse canal é a Controladoria-Geral da União. 

Encontra-se superada a lógica, segundo a qual as organizações 

empresariais eram vistas como instrumento destinado apenas à produção do 

lucro. Atualmente se consolida e reafirma seu papel como instituições sociais, 

fato que trouxe novas determinações para o espaço empresarial. A preocupação 

com a responsabilidade social e ambiental, temas que a Petrobras carrega e 

procura defender, traz em seu bojo a necessidade de fortalecer mecanismos que 



a aproximem, ao mesmo tempo, da sociedade e de seus colaboradores.  

Entende-se que, no mundo atual, com a dinamização da comunicação por 

diferentes canais, empresas de todos os tipos e áreas de atuação se veem 

confrontadas ao desafio de promover a consolidação de um ambiente construído 

ético a fim de evidenciar seu compromisso social com a cidadania e com a 

democracia. 

 
3 POLÍTICA DE OUVIDORIA DO SISTEMA PETROBRÁS E OS IMPACTOS 
DA  LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 SOBRE A DINÂMICA DE TRABALHO DA 
OUVIDORIA NA EMPRESA 

 

Como estatal de grande porte, a Petrobras tinha como elemento 

gerador e administrador de sua comunicação externa o Serviço de Relações 

Públicas (SERPUB), que tinha como representantes um ex-funcionário do 

governo federal e um jornalista renomado. Haja vista o contexto histórico pelo 

qual passava o Brasil, pode-se dizer que o início da instalação de políticas de 

comunicação externa foi bastante complicado, já que o governo assumia uma 

postura de controle e censura de muitas informações que circulavam na 

imprensa nacional.  

Entre os anos de 1985 e 1986, o presidente em exercício na Petrobras 

deu inicio a um processo de mudanças no setor de Comunicação Social da 

empresa. Assim  
Considerado um liberal histórico, Beltrão foi o primeiro presidente a 
reconhecer a necessidade de se estabelecer uma comunicação 
integrada, gerando um processo em que profissionais de relações 
públicas – que até então vinham estabelecendo a diretriz da 
comunicação na Petrobras – jornalistas, publicitários e profissionais de 
marketing deveriam atuar sinergicamente, potencializando suas 
atividades. (MIRANDA, 2005: 7) 

 
Segundo Miranda (2005), a área de imprensa da Petrobras exibe um 

trabalho inovador. Atualmente, é a empresa pioneira a estabelecer articulação 

direta com o governo federal, oferecendo um banco de dados significantes ao 

Planalto e demais secretarias e ministérios. Tal relação se dá por meio de 

boletins diários, com notícias atualizadas, cursos sobre petróleo, palestras sobre 

assessoria de imprensa e muitas outras informações pertinentes à manutenção 

do fluxo comunicacional a respeito da indústria do petróleo no Brasil e no mundo.  



É a Ouvidoria o setor responsável pela apuração de informações sobre 

a empresa, bem como pela influência na tomada de decisão fundamental a 

resolução de possíveis problemáticas. Além disso, assume a função de interagir 

com superiores da organização, expondo-lhes informações que sejam 

pertinentes à análise e transformação da própria gestão organizacional.  

Conforme divulgação da empresa:  

 
Em setembro de 2007, objetivando fortalecer o diálogo e a interação 
com as unidades organizacionais, foi criada a Gerência de Tratamento 
de Demandas, responsável pelo encaminhamento e análise das 
denúncias e demandas recebidas, pelo acompanhamento das 
providências junto às unidades organizacionais e pela preparação de 
relatórios gerenciais para o Comitê de Auditoria, subordinado 
diretamente ao Conselho de Administração da Companhia. 
(PETROBRAS, 2007: 2) 

 

Em 2007, de acordo com a empresa, a Ouvidoria Geral ficou 

reconhecida como boa prática de Responsabilidade Social pelo relatório da ONG 

One World Trust – Global Accountability Report – que avaliou trinta empresas de 

grande porte de escala mundial. Isso porque, percebeu-se que, por meio da 

Ouvidoria Geral, diferentes públicos de relacionamento (internos e externos) 

podem se comunicar com a empresa, submetendo reclamações, opiniões e 

sugestões de modo direto. E, como setor independente, a Ouvidoria Geral tem 

como respaldo o Conselho Administrativo da Petrobras.  

É desde 2002, que a Companhia dá suporte ao público por meio da 

Ouvidoria, embora, antes esta se limitasse à assessoria da presidência. No ano 

seguinte, sob nova gestão, a Petrobras revisou o projeto de comunicação 

externa com públicos de interesse e passou a considerar o contexto político e 

social da Companhia e do país. (PETROBRAS, 2007) 

Assim, a gestão atual, reconhecida e premiada por instituições e órgãos 

internacionais, estabelece como meta o equilíbrio entre o “economicamente 

necessário” e o“ possível” dentro do contexto nacional, entendendo-se, 

sobretudo, a importância de se assumir a  imagem de uma empresa cidadã que 

tem como base ética e  transparência. Estas são, certamente, são os 

sustentáculos da gestão corporativa da Petrobras. 
Valores e princípios éticos formam a base da cultura de uma empresa, 
orientando sua conduta e fundamentando sua missão social. A noção 
de responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de 
que a ação das empresas deve, necessariamente, buscar trazer 



benefícios para a sociedade, propiciar a realização profissional dos 
empregados, promover benefícios para os parceiros e para o meio 
ambiente e trazer retorno para os investidores. (INSTITUTO ETHOS, 
2009). 

 

Diante das considerações do Instituto Ethos (2009), analisa-se a 

Ouvidoria desenvolvida pela Petrobras, como setor propulsor de valores e 

objetivos corporativos. Para tanto, vale destacar o fato de que, atualmente, 

empresas buscam apresentar imagem organizacional respaldada de clareza e 

transparência.  

Ao passo em que tal compromisso se desenvolve, empresas passam a 

divulgar aos públicos de relacionamento (interno, externo, fornecedores, etc.) 

objetivos e compromissos éticos, o que acaba por fortalecer e legitimar a 

responsabilidade social de suas atividades.  

A empresa se encarrega de responsabilidades como qualquer cidadão 

frente à comunidade, na medida em que ela se apodera de um espaço 

pertencente à sociedade. Ela é, por excelência, um cidadão organizacional, 

tendo em vista que é “um elemento da comunidade” (LESLY, 2002). Por isso, 

deve a empresa retribuir o favor concedido por meio de ações respaldadas 

eticamente. 

A cidadania empresarial se diferencia do princípio da filantropia, que 

possui um sentido de caridade desinteressada. O compromisso cidadão 

representa um investimento estratégico, ou seja, as empresas apresentam um 

comportamento de cidadãs, atendendo tanto às organizações sem fins lucrativos 

quanto a ela própria. Essa atitude, certamente, fortalece a imagem institucional 

e garante a fidelidade dos consumidores. 

Do Código de Ética do Sistema Petrobras, destaca-se um dos 

compromissos da Companhia para com as comunidades é, justamente: manter 

canais permanentes de comunicação e diálogo com as comunidades onde atua, 

com o objetivo de prevenir, monitorar, avaliar e controlar os impactos de suas 

atividades. (PETROBRAS, 2005) 

Tendo em vista sua política de aprimoramento contínuo de práticas de 

governança e de relacionamento, faz-se necessário discutir a estrutura da 

Ouvidoria Geral da Companhia.Segundo divulga a empresa, “a Ouvidoria Geral 

atua com confidencialidade”. Além do contato com colaboradores, a Petrobras 



disponibiliza atenção à imprensa, fornecedores, clientes e público em geral. E, é 

através desse comprometimento de interação, que a empresa demonstra 

valorização dos públicos de interesse, ética nos negócios, liderança, 

transparência e muitos outros de seus princípios que a promovem como estatal 

de maior repercussão no cenário mundial.  

A Ouvidoria Geral tem como principais contribuições para a Companhia:   

 
- Melhoria da ambiência: permite livre manifestação e garantia de 
confidencialidade dos empregados e terceirizados, conduzindo as 
questões com isenção e independência, o que lhe permite exercer 
mediação em eventuais conflitos;  
- Relacionamento com os clientes: ao agir com independência, 
imparcialidade e isenção, contribui para a imagem de uma empresa 
ética e responsável;  
- Respeito às diferenças: por ser um canal que acolhe denúncias em 
relação às questões de diferenças culturais, conforme disposto no 
Código de Ética da Companhia, contribui para a imagem de uma 
empresa que respeita a diversidade e os Direitos Humanos;  
- Além disso, a existência da Ouvidoria Geral atende a requisitos do 
DJSI e GRI, respondendo a questões relativas a Eqüidade de Gênero, 
Diversidade e Direitos Humanos. (PETROBRAS, 2009). 

 

As políticas da Ouvidoria do Sistema Petrobras têm por escopo: garantir 

o acolhimento de sugestões, críticas, reclamações e denúncias de todos os 

públicos de relacionamento (funcionários, clientes, fornecedores, órgãos 

públicos, sociedade, comunidades onde exerce suas atividades, entre outros). 

Pode-se afirmar que tais políticas contribuem de forma significativa para 

assegurar os direitos humanos e, ainda, fortalecer princípios de cidadania e 

transparência corporativas. Como política, a Ouvidoria tem atuação isenta, 

imparcial, embora contribua consistentemente para a reformulação de 

estratégicas na gestão da Petrobras. (PETROBRAS, 2007) 

Tem-se, assim, a necessidade de assegurar que a Ouvidoria seja de fácil 

acesso por todos os públicos de interesse, independente do seu grau de 

relacionamento para com a Companhia, condição econômica, social ou cultural. 

Além disso, é fundamental que a Ouvidoria e seus canais de comunicação 

exclusivos a determinados públicos (imprensa, clientes, fornecedores, por 

exemplo) assegurem confidencialidade e sigilo no atendimento dessas 

demandas. Isso, certamente, se estabelece por meio de sistemas seguros de 

informação, bem como de ética empresarial.  



Percebe-se que a Ouvidoria Geral atua no sentido de oficializar outras 

ouvidorias do Sistema Petrobras, tornando oficial e estratégica a comunicação 

entre empresa e públicos de relacionamento. Assim como, possibilita uma 

gestão humanizada e atenta ao exercício da ética em seus ambientes, valendo-

se da premissa de que seja fundamental ao sucesso dos negócios o 

conhecimento, a informação e as experiências dos diferentes sujeitos que com 

a empresa se encontram relacionados.  

 
4 CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 

Com o início da pesquisa, podem-se estabelecer alguns resultados 

preliminares sobre o trabalho das ouvidorias nas instituições, com enfoque na 

Ouvidoria Geral da Petrobras observando-se os impactos provocados pela lei 

federal nº 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso a Informação, 

LAI. 

Entendeu-se que a ouvidoria contribui diretamente para as relações 

entre os clientes e as empresas, com ênfase para as questões de segurança. A 

ouvidoria é capaz de expressar uma noção clara sobre a relação 

empresa/público, avaliando o grau de satisfação do cliente e os pontos que 

precisam ser revistos.  Permite, também, à sociedade amplo acesso sobre os 

negócios da organização.  

Verificou-se que a ouvidoria contextualiza-se sobre mecanismos de 

controle em empresas; que a regulamentação de uma gestão corporativa deve 

ser voltada para a transparência de dados e informações; que a Ouvidoria está 

intimamente relacionada à cultura organizacional e ao perfil do consumidor 

moderno. 

Pode-se também identificar que a população vem cobrando da empresa, 

cada vez mais, compromissos e responsabilidades sociais e ambientais, o que 

exige uma gestão empresarial com foco na qualidade da relação entre a 

sociedade e a empresa e na geração de valor para todos, tornando o 

atendimento aos interesses públicos como fator primordial. 

 Com o objetivo de consolidar o seu trabalho, a Petrobras divulga em seus 

balanços os principais números de tratamento de demandas advindas do público 

interno e do público externo. 



 Depois de oficializada, em 2005, a Ouvidoria da Petrobras, a partir de 

2006, alavanca iniciativas para dar acessibilidade a todas as partes 

interessadas, como por exemplo, em denunciar, sugerir, opinar e reclamar. 

 Tomando por parâmetro um ano antes da LAI (2011), 2012 (Ano em que 

LAI efetivamente entrou em vigor) e 2013 (ano seguinte ao da implantação da 

LAI), percebemos que há uma considerável evolução nas demandas da 

ouvidoria, tanto por parte do público interno quanto do público externo. Em uma 

análise preliminar, tomando-se por base apenas os anos de 2011 e 2013, um 

ano antes e um ano depois da aprovação da LAI, os números absolutos 

expressam um aumento de 83,26%. Em relação ao público interno, conforme 

dados, observa-se que houve um aumento na ordem de 24,53%. Ao considerar 

as demandas por categoria, tomamos por amostragem os quesitos 

DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES e SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES. O 

primeiro item, Denúncias, sofreu uma evolução de 19,71%. As Reclamações 

aumentaram o seu percentual em 22,96%. As solicitações de Informações 

obtiveram um crescimento percentual de 35,5%. 

 Os dados sugerem um perceptível aumento dos indicadores, que, no 

decorrer das pesquisas serão minuciosamente analisados. O considerável 

aumento pela do canal da Ouvidoria, após a promulgação da LAI, nos leva a crer 

que essa lei supostamente deu ao público interno e externo mais confiança e 

credibilidade em demandar.  

 O aprofundamento dos estudos poderá trazer relevantes informações que 

corroborem com a percepção inicial em relação aos positivos impactos 

provocados pela referida lei nos indicadores analisados. 

 É fato que a criação da Ouvidoria trouxe inúmera contribuições para a 

interlocução entre a empresa e a sociedade. A LAI, que tem por objetivo dar 

transparência aos processos públicos, fortaleceu mais ainda a confiança de que 

a Ouvidoria é um canal de integração social. Uma prova disso é o impacto 

inicialmente verificado em face da constatação do aumento da ingerência do 

público externo sobre a instituição que ratifica a ideia de que a aprovação da 

referida legislação está contribuindo efetivamente para a promoção da 

integração social e servindo como facilitador da promoção da cidadania. 
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