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TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: RELAÇÃO ENTRE O POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICOS DAS EMPRESAS PETROLÍFERAS E O NÍVEL DE 
COMPROMETIMENTO EM SEUS RELATÓRIOS CORPORATIVOS  

 
RESUMO 
O segmento petrolífero está no centro das discussões relacionadas às emissões de gases de efeito 
estufa e ao fenômeno resultante das mudanças climáticas e se configura como um dos atores 
principais da transição enérgica. O estudo buscou verificar se o posicionamento estratégico das 
principais empresas internacionais de petróleo mantém relação com o comprometimento delas 
com a transição energética declarado em seus relatórios corporativos, ou seja, se as ações tomadas 
pelas International Oil Companies (IOCs) estão refletidas no discurso de comprometimento delas 
com a transição energética, não sendo apenas uma medida de greenwashing. A amostra 
contemplou 38 empresas nos anos de 2010, 2015 e 2020. Foi possível constatar que quanto menor 
o investimento em exploração e produção de petróleo e gás, é mais provável que a empresa 
apresente elevado compromisso com a transição energética. Da mesma forma, quanto menor a 
variação média quinquenal do volume de reservas de hidrocarbonetos, mais provável que a 
empresa apresente elevado compromisso com a transição energética. Por fim, empresas europeias 
tem maior probabilidade de apresentar elevado compromisso com a transição energética do que 
empresas das américas e de outros continentes. Além disso, evidenciou-se que as IOCs 
modificaram seu discurso ao longo do tempo, divulgando planos e realizações direcionadas às 
energias renováveis, direcionando-se para um alto nível de comprometimento com o processo de 
transição energética. Assim, seus planos de investimentos refletem, em certa medida, as 
narrativas do posicionamento estratégico das companhias. 
Palavras-chave: Transição Energética, Empresas Petrolíferas, Acordo de Paris.  
 
INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas se apresentam neste século como questão emblemática nas 
discussões de sustentabilidade, extrapola questões ambientais e alcança dimensões econômicas 
de países e empresas, principalmente àquelas consideradas potencialmente poluidoras. O Acordo 
de Paris representa a materialização dessas preocupações com dimensões globais, cuja meta é 
manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2º C em relação aos níveis pré-
industriais, buscando idealmente um aumento da temperatura a 1,5º C em relação aos níveis pré-
industriais (United Nations, 2015).  

Para que as metas desafiadoras sejam factíveis é fundamental o apoio de nações e grandes 
corporações e, nesse sentido, o posicionamento estratégico das empresas petrolíferas pode ser 
um fator decisivo para o alcance da meta ambiciosa estipulada, ou seja, é axiomático que as 
decisões estratégicas tomadas pelas maiores empresas de petróleo e gás do mundo terão 
consequências significativas para a maneira pela qual a transição energética de longo prazo dos 
combustíveis fósseis para as fontes de energia renováveis se desenvolverá (Hartmann, Inkpen, & 
Ramaswamy, 2020). 

O relatório do International Renewable Energy Agency (IRENA) faz uma análise de que 
as políticas atuais e planejadas pelos governos atualmente divulgadas possibilitaria uma 
diminuição das emissões até 2050 para níveis semelhantes aos atuais (2019). Porém, as 
iniciativas ainda não são suficientes para o atingimento da meta, com previsão de aumento de 
temperatura de 2,5° C (International Renewable Energy Agency, 2021). Esse cenário é um sinal 
de alerta não apenas dos compromissos assumidos, mas da efetiva implementação das metas 
divulgadas. 
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As empresas petrolíferas se configuram nesse cenário como peça importante no 
cumprimento das metas de emissão firmadas no Acordo de Paris, de modo que as grandes 
empresas petrolíferas mundiais poderiam apesentar uma vantagem competitiva em relação às 
empresas que se dedicam a energias renováveis considerando sua capacidade já instalada e a 
disponibilidade de capital (Ramus & Montiel, 2005).  

O cenário de transição energética, que pode ser considerado como uma mudança 
estrutural no mercado de energia, e a necessidade de posicionamento que agreguem valor ao 
mercado, principalmente aos acionistas e, ao mesmo tempo, busquem soluções para as mudanças 
climáticas, mostra-se desafiador às empresas petrolíferas. Contudo, tais mudanças podem se 
apresentar como oportunidades alternativas de negócios, reposicionando a indústria do petróleo 
a várias alternativas, dentre as quais destaca-se o hidrogênio, tecnologias offshore, eletrificação, 
biocombustíveis líquidos e captura e armazenamento de carbono (CCS).  

Porém, existe ainda ceticismo na postura das empresas em relação as ações e 
comprometimento efetivo com as metas de descarbonização, levando-as ao questionamento se 
seria apenas uma postura publicitária na companhia com uma narrativa diferente da prática. Ou 
ainda, se estariam as empresas buscando apenas a manutenção do mercado utilizando um 
“discurso verde”, também conhecido como greenwashing, que não se resume a fazer divulgações 
enganosas, mas como uma forma de desviar a atenção de questões ambientais sensíveis e difíceis 
para uma narrativa que leve os usuários a superestimar a capacidade das organizações na 
capacidade de gerar mudanças ambientais efetivas (Jones, 2019). 
 Nesse contexto, busca-se verificar se o posicionamento estratégico das principais 
empresas internacionais de petróleo (International Oil Companies – IOCs) mantém relação com 
comprometimento delas com a transição energética declaradas em seus relatórios corporativos. 
Portanto, a questão de pesquisa que se busca responder é qual a relação entre o posicionamento 
estratégicos das International Oil Companies e o nível de comprometimento expresso em 
seus relatórios corporativos?  

Assim, o objetivo é demonstrar se as ações tomadas pelas IOCs estão refletidas no 
discurso de comprometimento delas com a transição energética ou se seria apenas uma política 
de marketing diante das pressões de descarbonização da indústria (greenwashing). 

Tento em vista que o estudo abrange três períodos quinquenais, objetiva-se também 
avaliar a evolução do discurso das IOCs referente ao comprometimento delas quanto à transição 
energética ao longo do período de estudo. 

Considerou-se como hipótese pertinente ao problema de pesquisa que as IOCs 
modificaram seu discurso ao longo do tempo, evidenciando planos e realizações direcionadas às 
energias renováveis, estando comprometidas com o processo de transição energética, de modo 
que seus planos de investimentos refletem as narrativas do posicionamento estratégico das 
companhias. 

Para responder à questão de pesquisa e atender ao objetivo proposto, utilizou-se uma 
amostra composta por 38 empresas, com informações dos anos de 2010, 2015 e 2020, dada a 
característica da variável dependente, que representa uma proxy para o nível de 
comprometimento das IOCs apurado por meio do discurso delas em seus relatórios corporativos, 
motivo pelo qual também se utilizou da regressão logística ordinal. 

 
 REVISÃO DA LITERATURA 

Durante o Fórum Mundial Econômico de 2015, foi produzido um estudo que discorre sobre 
o processo de alternativas tecnológicas para a descarbonização energética que mostrava que nos 
últimos 10 anos o crescimento no consumo de energia renovável, com exceção de energia 
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hidrelétrica, cresceu 12% em 2014, ou 42,5% do crescimento na geração de energia global em 
2014, representando 28% do crescimento mundial de energia.  

Atribuiu-se a esse crescimento, a política de incentivos (subsídios governamentais, 
certificados verdes, ausência de controle de preços de carbono) que torna o investimento 
financeiramente atrativo; aumento de investimentos em P&D, tecnologias mais eficientes 
impulsionado por padrões e regulamento de desempenho, avanços no gás não convencional na 
América do Norte, permitindo uma mudança em grande escala do carvão para o gás na matriz 
energética, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos EUA aos níveis de 1990 
(World Economic Forum, 2015).  

O estudo Global Renewables Outlook do IRENA, em sua edição de 2020, pondera em 
suas principais conclusões que o processo de transição energética traria um retorno significativo, 
onde para cada dólar investido, o retorno seria entre três e oito dólares, destacando que os 
cenários mais profundos de descarbonização (Deeper Decarbonisation Perspective) teriam um 
custo total de US$ 45 trilhões, mas, por outro lado, a economia cumulativa ainda seria maior, de 
US$ 62 trilhões. 

No relatório, há destaque das diferenças entre a retórica e as ações efetivas nos 
cumprimentos das metas estipuladas no Acordo de Paris, apesar das evidências dos impactos 
decorrentes das mudanças climáticas. Ainda de acordo com o estudo, os esforços entre os países 
são desiguais e que a lacuna entre a aspiração e a realidade no combate às mudanças climáticas 
permanece tão significativa como sempre, apesar das evidências crescentes dos danos que as 
mudanças climáticas estão causando, de modo que os efeitos negativos das mudanças climáticas 
estão se tornando mais evidentes a cada ano. 

Os planos do governo ainda precisam captar totalmente a realidade dos mercados. As 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) no âmbito do Acordo de Paris são, em 
muitos casos, menos ambiciosas do que os planos de energia e desenvolvimentos de mercado 
mais recentes. De acordo com as estimativas da IRENA, as metas atuais de energia do NDC 
cobrem apenas 40% da implantação de eletricidade renovável necessária até 2030 para colocar o 
mundo no caminho para cumprir as principais metas climáticas (International Renewable Energy 
Agency, 2020). 

Entretanto, cabe destacar que esse cenário requer um esforço conjunto dos países e das 
empresas de forma coordenada para o alcance da meta, o que parecer pouco factível tendo em 
vista os diversos interesses e estratégias que países e empresas podem adotar em relação ao 
processo de mudança climática e a opção ou não de estabelecer estratégias de fatos 
comprometidas com o processo de transição energética sem comprometer o retorno ou 
desenvolvimento econômico. 

O crescimento das energias renováveis representa uma questão estratégica para uma 
empresa de petróleo e gás e a escolha das estratégias de resposta pode ser conceituada em função 
tanto das pressões externas quanto do estoque interno de recursos e competências que a empresa 
tem à sua disposição (Hartmann, Inkpen, & Ramaswamy, 2020). 

Ainda de acordo com Hartmann, Inkpen e Ramaswamy (2020), independentemente do 
motivo para investir em energia renovável, a decisão de uma empresa de petróleo e gás de 
diversificar para um setor de mercado emergente é uma escolha estratégica. A escolha estratégica 
e o compromisso de gestão juntos criam um padrão de ação que reflete a maneira pela qual as 
escolhas são traduzidas em realidade. 

O estudo de Ramus e Montiel (2005) sobre as políticas ambientais e a prática de 
greenwashing no período de 1993 a 1998 mostrou que havia uma baixa probabilidade de as 
empresas petrolíferas se comprometerem com uma política de redução de uso de combustíveis 



4 
 

fósseis, considerando a natureza principal do negócio e, ainda, que as políticas corporativas de 
meio ambiente das empresas estavam direcionadas a outras práticas relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável, não adotando uma política efetiva de redução do uso de 
combustíveis fósseis. 

O avanço nos estudos sobre emissões de GEE e as pressões sociais que podem ser 
materializadas, neste caso no Protocolo de Quioto, assinado em 1997, ainda são desafiantes para 
estratégia de negócios e de continuidade das empresas petrolíferas, não apenas a quantidade de 
combustíveis fósseis produzido, mas também a forma de o produzir, visando a otimização das 
emissões de CO2. E isso começa a fazer parte da estratégia das empresas, porém um 
posicionamento ou a falta de posicionamento não se apresenta de forma uniforme na indústria, 
sendo mais visível em grandes corporações. 

O estudo de Levy e Kolk (2002) investigou a resposta estratégica de quatro grandes 
empresas de petróleo, na Europa (BP e Shell) e nos EUA (Chevron e Exxon), com enfase na  
influência do ambiente institucional. Eles encontraram reações díspares entre as empresas 
americanas e europeias na fase inicial da questão climática, principalmente relacionadas a 
possíveis normativos legais produzidos pelos governos que trouxessem imposições obrigatórias, 
além da suposições sobre a possível substituição do combustível fossil por outras tecnologias. A 
incerteza em torno dessas questões, que deu à administração considerável discrição e aumentou 
a influência de fatores institucionais, demonstrou uma linha de atuação regional buscando 
capturar na formulação da estratégia, regiões com normativos ambientais mais rígidos em 
detrimento a condições do mercado global. 

De maneira geral, Levy e Kolk (2002) demonstram que a linha de atuação estratégica 
dessas empresas petrolíferas estava basicamente pautada no enforcement legal, que buscava 
reduzir o custo de conformidade, de modo que o benefício de uma legitimidade social e ambiental 
não compensava uma mudança estrutural da estratégia das companhias. 

Após décadas, as pressões sociais continuam acompanhando a evolução tecnológica em 
energias renováveis e o contexto atual é diferente do retratado por Ramus e Montiel (2005) e 
Levy e Kolk (2002), de modo que os posicionamentos estratégicos ainda não são unanimidade 
entre as petrolíferas e continuam sendo considerados disruptivo e o trade-off entre benefícos da 
legitimidade social e ambiental e estruturas estratégias vem diminuindo. Por outro lado, a 
necessidade de adequeção de conformidade ambiental pode ser, a propício, expressão da prática 
de greenwashing.  

Portanto, o acompanhamento do posicionamento das companhias é importante para 
verificar a efetividade do comprometimento com as mudanças climáticas associada basicamente 
a emissão de GEE decorrente das atividades principais das empresas petrolíferas. Kolk e Pinkse 
(2005), bem como Hartmann e Uhlenbruck (2015), argumentam que a consciência pública das 
questões ambientais e o engajamento na exigência de padrões ambientais elevados impactarão a 
disposição da empresa em explorar alternativas estratégicas, como investir em energia renovável. 

O relatório IRENA de 2021 considera como avaliação final sobre a transição energética 
das empresas internacionais de petróleo que, a despeito dos investimentos já realizados, e dos 
planos estratégicos divulgados, os esforços não seriam suficientes para garantir as necessidades 
da transição de energia dentro das metas estipuladas no escopo do Acordo de Paris.  

Apesar da aparente falta de investimentos realizados e/ou planejados que podem 
comprometer as metas de descarbonização das empresas petrolíferas, o entendimento é de que as 
empresas de petróleo e gás terão maior probabilidade de implementar as políticas ambientais e 
com melhoria de desempenho dos negócios, pois esse segmento é mais suscetível a políticas de 
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incentivos ou desincentivos que podem produzir um enforcement que direcione a tomada de 
decisão das empresas (Ramus & Montiel, 2005). 

A prática ou evidência de greewashing está intrinsecamente relacionada a indicativos e 
não necessariamente a marcadores objetivos. Jones (2019) sumariza as características que podem 
ajudar a identificar tal prática, conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Tipos de Greenwashing 

Técnicas Definições 

Divulgação seletiva 
Divulgar seletivamente atributos positivos, mantendo os atributos negativos 
relacionados fora da vista do público 

Reivindicações e políticas 
verdes vazias 

As empresas fazem promessas / compromissos que não cumprem 

Certificações duvidosas 
Certificações e rótulos normalmente e rótulos administrado por terceiros que 
podem ser enganosos 

ONG cooptada 
endossos e parcerias 

Organizações sem fins lucrativos fazem parceria com endossos e a empresa a 
conceder legitimidade a seus esforços 

Programas voluntários 
públicos ineficazes 

Programas voluntários patrocinados pelo governo podem levar a poucas ou 
nenhuma melhoria real 

Narrativa ou discurso 
enganoso 

A retórica verde indica que uma empresa utiliza uma abordagem “mais 
esclarecida” 

Imagens visuais enganosas 
Imagens e logotipos verdes indicam a abordagem "mais esclarecida" de uma 
empresa 

Fonte: Adaptado de Jones (2019). 

 
As características relacionadas ao greenwashing merecem destaque nesse estudo, pois 

geralmente estão relacionadas com a manipulação das informações divulgadas, visando aumentar 
a avaliação da empresa, superestimando o real desempenho. Nesse caso, adotam as estratégias 
corporativas para tentar ocultar seu fraco desempenho ambiental, informando grande quantidade 
de dados ambientais. Yu, Luu e Chen (2020) mostram que o desempenho ambiental está 
positivamente associado a divulgação ambiental. Por outro lado, algumas empresas adotam a 
postura denominada “brownwashing”, que sugerem posição inversa ao greenwashing. As 
empresas podem optar por ter comunicações que subestimem suas conquistas ambientais, com a 
premissa de que credenciais verdes ou programa de responsabilidade social são prejudiciais ao 
preço das ações. 

O estudo de Yu, Luu e Chen (2020) aponta ainda a importância de alinhar a transparência 
ESG (Environmental, Social, and Governance) de uma empresa (simbólica) e seu desempenho 
ESG (ação) para minimizar a prática de greenwashing e apontam fatores mitigadores dessa 
prática: diretores independentes, aumento de investidores institucionais, sistema nacional menos 
suscetível a corrupção e a existência de uma listagem cruzada. 

Apesar de as pressões sociais e ambientais sobre o reposicionamento das empresas 
petrolíferas, estratégias diferentes são adotadas para este fim, com algumas empresas divulgando 
inciativas rumo a adaptação ao cenário de emissões de CO2, enquanto outras continuam com suas 
estratégias habituais de extração de petróleo para maximizar lucros (International Renewable 
Energy Agency, 2021). 
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Nesse contexto, busca-se no presente estudo analisar se as ações tomadas pelas IOCs 
estão refletidas no discurso de comprometimento delas com a transição energética ou se seria 
apenas uma política de marketing diante das pressões de descarbonização da indústria 
(greenwashing). Ou seja, se existe um alinhamento entre a prática, refletidas em algumas 
características contábeis e operacionais das IOCs, e o discurso, de modo que os resultados podem 
contribuir para uma melhor compreensão em relação aos caminhos necessários ao cumprimento 
dos compromissos do Acordo de Paris. A análise abrangendo um período de três quinquênios 
mostra-se relevante nesse cenário de rápida evolução. 

 
METODOLOGIA 

O estudo tem característica empírico-analítica e que visa identificar se o discurso da 
gestão das empresas quanto à transição enérgica visando às energias renováveis está alinhado 
com algumas características dessas empresas petrolíferas, relacionadas ao seu posicionamento 
estratégico. 

A população alvo compreendeu as empresas constante do The S&P Global Platts Top 
250 Global Energy Company Rankings®, base junho de 2021, mais especificamente empresas 
do segmento de exploração e produção de petróleo e que somam 51 empresas, sejam empresas 
integradas ou que atuam apenas no segmento de E&P. A amostra final foi composta de 38 
empresas, dado que para 13 delas não foi possível obter as informações necessárias para a 
realização do estudo. 

O período do estudo compreendeu os anos de 2010, 2015 e 2020. O período quinquenal 
foi selecionado para que pudesse ser observado a evolução do discurso estratégico das empresas 
da indústria petrolífera em períodos de média duração. Sendo o ano de 2010, período anterior ao 
Acordo de Paris, para que fosse identificado qual a postura sobre a transição energética; 2015, 
ano de celebração do Acordo de Paris, para que fosse verificado o posicionamento das empresas, 
considerados os relatórios que foram divulgados em 2016 e, finalmente, 2020 para que, após 5 
anos, fosse identificado como o discurso se apresenta em torno da transição energética. Com isso, 
o constructo da variável dependente tenta capturar a evolução do discurso das empresas nesse 
período. 

 
Descrição das Variáveis 
a) Variável Dependente 

Para identificação do nível de comprometimento das empresas petrolíferas da amostra 
com a transição energética, utilizou-se a metodologia da análise de conteúdo, seguindo as etapas 
descritas por Bardin (2016), conforme detalhamento a seguir: 

a) Pré-análise: foi realizada leitura flutuante, com a seleção dos documentos e para base 
de referencial básico do estudo, optando-se pelo relatório - International Oil 
Companies and The Energy Transition – da IRENA (International Renewable Energy 
Agency), que avalia os cenários de transição energética das empresas de algumas 
empresas da amostra, servindo com balizador das análises subsequentes. 
Adicionalmente, considerou-se o Acordo de Paris na sessão que trata da redução das 
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 

b) Referenciação dos índices: utilizou-se os relatórios anuais das empresas com ênfase 
nas seguintes sessões/partes: mensagem da administração, apresentação da estratégia, 
metas estratégicas e performance operacional e financeira, optando-se por ignorar as 
demonstrações financeiras por terem um conteúdo altamente regulamentado, o que 
poderia prejudicar a avaliação do discurso. O teste piloto da codificação foi realizado 
nos relatórios da empresa British Petroleum (BP). 
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c) Exploração dos dados: os códigos selecionados na referenciação dos índices foram 
aplicados no corpus definido, sendo que essa etapa foi feita com o apoio da ferramenta 
Maxqda - software para análise de dados qualitativos e métodos mistos em pesquisas 
acadêmicas. 

d) Resultados: nesta etapa, avaliou-se os resultados do levantamento, com a síntese das 
codificações, que foram aplicados ao modelo de regressão logística ordinal. 

A lista de categorização na formulação da variação dependente para identificar o nível de 
comprometimento das indústrias petrolíferas com a transição energética considerou 2 grupos: 
Amplitude de Descarbonização e Investimentos, num total de sete categorias, conforme 
demonstrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Lista de Categorização: Nível de Comprometimento 

Lista de Categorização - Nível de Comprometimento 
Palavras-Chave Lower Carbon/Low Carbon, Climate Change, COP 2015, Paris Agreement, 

Renewable, Energy Transition, Carbon Capture and Storage (CCS) 
Categoria Pontuação Parâmetros 
1. Amplitude da Descarbonização   

1.1 Metas de Descarbonização S-1/N-0 

Considerou-se o posicionamento das empresas em 
relação a metas de baixo carbono - frases e afirmativas 
no relatório de metas operacionais e̸ou financeiras de 
compromisso com descarbonização. 

1.2 Climate Change S-1/N-0 
Afirmativas relacionadas ao posicionamento quanto a 
mudanças climática e Acordo de Paris na estratégia ou 
performance da companhia. 

1.3 Energy Transition S-1/N-0 
Afirmativas relacionadas a posicionamento e estratégias 
operacionais ou financeiras referente a transição 
energética. 

1.4 Low Carbon̸ Lower Carbon S-1/N-0 
Afirmativas relacionadas a posicionamento e estratégias 
operacionais ou financeiras referente a questões 
relacionadas de baixo carbono. 

1.5 Renewable S-1/N-0 
Afirmativas relacionadas a posicionamento e estratégias 
operacionais ou financeiras referente às energias 
renováveis. 

2. Investimentos   

2.1 Investimentos em Renováveis S-1/N-0 
Divulgação de investimentos associados a transição 
energética ou renovável. 

2.2 Investimentos em Redução de 
CO2 

S-1/N-0 
Divulgação de investimentos associados a projetos de 
redução de CO2. 

Nota: S – Identificado no discurso da empresa ou divulgado o valor, com nota igual a 1; N – Não identificado no 
discurso da empresa ou não divulgado o valor, com nota igual a 0. 

 
O padrão de pontuação estabelecidas para o nível de comprometimento buscou indicar a 

adequação do discurso, além de evidenciar o engajamento com os compromissos assumidos pelas 
companhias petrolíferas no processo de transição da matriz energética. Dessa forma, as sete 
categorias com a seguinte codificação: 0 = “não há compromisso”, 1 = “compromisso muito 
baixo”, 2 = “compromisso baixo”, 3 = “compromisso médio”, 5 = “compromisso alto”, 5 = 
“compromisso muito alto” e 6 = “compromisso total”. 

 
b) Variáveis Independentes 

Quantos às variáveis independentes, buscou-se estabelecer algumas características das 
empresas que pudessem corroborar com o discurso delas em relação à transição energética e que 
fossem representativas do posicionamento estratégico das empresas de petróleo. 

a) Investimentos em exploração e produção de petróleo e gás (CapexE&P) 
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A opção pelo caminho da transição da matriz energética visando atender as metas 
estabelecidas no Acordo de Paris implica considerar que as empresas devem direcionar seus 
esforços com vistas ao desenvolvimento de fontes de energia renováveis e a diminuir seus 
investimentos em fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis. 

O estudo International Oil Companies and the Energy Transition  aponta a necessidade 
das empresas petrolífera no investimento em inovação rumo que tanto apoiam quanto caminham 
na direção da transição para energia limpa, como uma estratégia de negócios, elenca alternativas 
tais como: Hidrogênio (sinergia do transporte e venda de gás); Tecnologias Offshore 
(aproveitamento da infraestrutura de offshore para parques eólicos); Eletrificação (fontes de 
energia lastreadas em fontes renováveis); Biocombustíveis (aposta na continuidade da demanda 
por combustíveis porém com menores níveis de emissão de CO2); e Captura e armazenamento 
de carbono (CCS) (tecnologia em que todas as petroleiras já estão investindo e poderia ajudá-las 
a manter seus negócios no curto prazo de diferentes maneiras) (International Renewable Energy 
Agency, 2021). 

O pressuposto subjacente que se busca explorar é a de que há uma relação inversa entre 
o nível de investimentos em exploração e produção de petróleo e gás e as ações declaradas pela 
empresa no que se refere ao seu compromisso com a transição energética. Um discurso alinhado 
com a transição energética implica em investimentos em fontes alternativas às energias fósseis, 
sendo, portanto, esperado uma diminuição nos investimentos em exploração e produção de 
petróleo e gás. 

As informações sobre os investimentos em E&P foram obtidas na base de dados da 
Evaluate Energy®. Tendo em vista que a amostra comporta empresas de diversos tamanho ou 
cuja informações em suas demonstrações contábeis constam em moedas locais como moeda de 
apresentação, diferente do dólar, moeda de apresentação da maioria das empresas, optou-se por 
dividir pelo total de ativos da empresa, obtendo um valor relativo. Esse procedimento minimiza, 
inclusive, eventuais problemas de escala. 

Dessa forma, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 
 
H1: Quanto menor o investimento em exploração e produção de petróleo e gás, mais provável 
que a empresa apresente elevado compromisso com a transição energética. 

 
b) Variação média quinquenal dos investimentos em exploração e produção de petróleo 

e gás (VcapexE&P) 
Refere-se a uma alternativa à variável CapexE&P dado que ela representa um valor para 

cada ano do estudo (2010, 2015 e 2020). Com isso, eventualmente, pode-se ter uma redução no 
nível de investimentos por outros motivos, tais com retração econômica, falta de recursos, dentre 
outros fatores econômicos etc. 

Assim, a variável VcapexE&P foi calculada considerando soma da variação anual do 
Capex de E&P, para cada um dos cincos anos do período (2006 a 2010; 2011 a 2015 e 2016 a 
2020), dividido por cinco. Ao se apurar a variação média no nível dos investimentos em produção 
e produção de petróleo e gás para o período de cinco anos, busca-se minimizar o viés de se ter 
um único valor posicionado no tempo.  

O pressuposto subjacente reforça a ideia de que a transição para uma matriz energética 
renovável implica em redução dos investimentos em ativos de exploração e produção de petróleo 
e gás, direcionando recursos para outras fontes. É esperado, portanto, que um discurso que denote 
maior comprometimento esteja alinhado a reduções sistemáticas no nível de investimento 
direcionado para combustíveis fósseis, refletida em variações negativas de Capex. Com isso, 
desenvolveu-se a seguinte hipótese: 
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H2: Quanto menor a variação média quinquenal do investimento em exploração e produção de 
petróleo e gás, mais provável que a empresa apresente elevado compromisso com a transição 
energética. 

 
c) Variação média quinquenal dos volumes de reservas de hidrocarbonetos (Vreservas) 
A variável captura as informações sobre o volume de reservas provadas de petróleo e gás, 

ou seja, o montante de recursos de origem fóssil disponíveis para a empresa. A variação foi 
calculada tendo por base a média das variações anuais para cada um dos períodos de cinco anos 
da amostra. Com isso minimiza-se o viés de se ter uma informação pontual, eventualmente 
afetada por questões macroeconômicas de um ano em particular tal como o preço do barril de 
petróleo. As informações sobre os volumes de reservas foram obtidas na base de dados da 
Evaluate Energy®. 

As considerações trazidas por Fattouh, Poudineh e West (2019) mostram que uma questão 
fundamental que as empresas petrolíferas e os países exportadores de petróleo enfrentam é como 
devem se posicionar agora e qual a melhor forma de fazer parte da ‘revolução’ das energias 
renováveis. Para as empresas de petróleo, ir além de seu negócio principal é arriscado, mas uma 
estratégia de 'esperar para ver' pode ser cara, portanto, as empresas de petróleo precisam 
gradualmente 'estender' seu modelo de negócios e, em vez de uma mudança completa de 
hidrocarbonetos para energias renováveis, elas devem ter como objetivo construir um portfólio 
integrado que inclua ativos de hidrocarbonetos e de baixo carbono. 

Estudos tem mostrado que a demanda por combustíveis fósseis ainda é crescente. O 
estudo de Mohr, Wang, Ellem, Ward e Giurco. (2015) considerou três cenários de análise, sendo 
que o cenário baixo e o melhor cenário sugerem que a produção mundial de combustíveis fósseis 
pode atingir o pico antes de 2025 e diminuir rapidamente depois disso, enquanto o cenário alto 
indica que os combustíveis fósseis podem ter um forte crescimento até 2025, seguido por um 
patamar que dura aproximadamente 50 anos antes de declinar.  

Assim, ainda que o panorama da energia esteja mudando rapidamente, com implicações 
de longo alcance para a indústria de petróleo e gás, observa-se que essas mudanças rápidas 
introduzem incerteza em múltiplas dimensões, sendo a mais importante a relacionada a 
velocidade de transição. 

Pickl (2019) evidenciou que existe uma relação entre o nível de reservas de 
hidrocarbonetos e a estratégia da empresa quanto a transição energética. A conclusão foi a de que 
as principais petrolíferas com menores níveis de reservas provadas de petróleo estão se movendo 
para renovável mais rápido com o objetivo de desenvolver carteiras mais diversificadas e menos 
voláteis mais cedo, enquanto as empresas com grandes reservas de petróleo estão desenvolvendo 
estratégias cuja progressão está se dando em uma velocidade mais limitada. 

Nesse contexto, um discurso alinhado com a transição energética implicaria em 
considerar que a empresa vem tomando ações efetivas, com reflexos direto na diminuição no 
volume de suas reservas de petróleo e gás, ou seja, as empresas que mais reduzem suas reservas 
têm maior probabilidade de apresentar elevado compromisso com a transição energética. Assim, 
busca-se verificar a seguinte hipótese: 
 
H3: Quanto menor a variação média quinquenal do volume de reservas de hidrocarbonetos, mais 
provável que a empresa apresente elevado compromisso com a transição energética. 

 
d) Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJIndex) 
O Dow Jones Sustainability inclui as empresas líderes globais em sustentabilidade, 

identificadas pela RobecoSAM. O índice representa os primeiros 10% entre as 2.500 maiores 
empresas do S&P Global BMI com base em critérios econômicos, ambientais e sociais de longo 
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prazo. Representa um identificador que busca dar transparência a empresas com títulos 
negociados na Down Jones principalmente a questões relacionadas a sustentabilidade. 

Em relação a este índice, a modelagem consistiu em uma variável dummy, de modo que 
aquelas empresas que pertenceram ao índice Dow Jones receberam valor 1, em cada um dos anos 
da amostra, e 0, caso o contrário. As informações foram obtidas em S&P Dow Jones Indices – 
Dow Jones Sustainability World Index - DJSI_Historical Components.  

Alguns estudos assumem, hipoteticamente, que os investidores estão cada vez mais 
utilizando critérios socioambientais para configurar suas carteiras e, dessa forma, as petroleiras 
deveriam se esforçar para ter uma imagem ambientalmente correta, principalmente por meio da 
adesão a índices de sustentabilidade no mercado de capitais, com possíveis efeitos sobre os 
preços das ações. Schaeffer, Borba, Rathmann, Szklo e Branco (2012), entretanto, não encontram 
evidências dessa suposição e que, portanto, ainda não há impacto positivo consolidado, ou pelo 
menos não comprovado estatisticamente, entre a adoção de uma postura ambiental proativa por 
parte das petrolíferas, refletida na adesão ao Dow Jones e a cotação de suas ações. 

Nesse contexto, abre-se margens para novas abordagens, agora não sobre o preço das 
ações, mais se há associação com o discurso das empresas frente à transição energética. Assim, 
desenvolveu-se a seguinte hipótese: 
 
H4: Empresas pertencentes ao Índice Dow Jones de Sustentabilidade tem maior probabilidade 
de apresentar elevado compromisso com a transição energética do que as demais empresas. 
 

e) Negociação de Ações no Mercado Norte-Americano (NYSE) 
Kutan et al. (2018) concluíram que o desenvolvimento do mercado de ações desempenha 

um papel importante na promoção do consumo de energia renovável. Já Paramati, Mo, e Gupta 
(2017) examinaram o efeito do crescimento do mercado de ações e dos fluxos de investimento 
estrangeiro direto nas emissões de CO2 e, entre as conclusões, mostram que o crescimento do 
mercado de ações em nações desenvolvidas reduz significativamente a emissão de CO2 em 
economias desenvolvidas. 

Assim, entende-se que negociar ações no mercado norte-americano implicaria em maior 
escrutínio de investidores e stakeholders em geral, que gerariam pressões para posicionamentos 
mais direcionados à transição para energia renovável. Hartmann, Inkpen e Ramaswamy (2021) 
traz o entendimento de que a exposição de uma organização aos mercados internacionais e 
contextos competitivos gera uma influência importante sobre a natureza de seu envolvimento 
ambiental. 

Nesse contexto, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 
 
H5: Empresas que negociam suas ações no mercado norte-americano tem maior probabilidade 
de apresentar elevado compromisso com a transição energética do que as demais empresas. 
 

f) Nacionalidade da empresa 
De acordo com Hartmann, Inkpen e Ramaswamy (2021), empresas de países como 

Alemanha, Dinamarca, Áustria, e mesmo o Japão, parecem mais engajadas no setor de energia 
renovável em comparação com empresas de países com grandes reservas de fontes fósseis de 
combustível. 

As considerações de Fattouh, Poudineh e West (2019) apontam que as empresas 
petrolíferas e os países exportadores de petróleo não podem ignorar a transição do setor de 
energia e precisam entender quais aspectos da transição energética afetam suas atividades 
comerciais. Eles apontam para uma rápida transformação do setor de energia em algumas regiões 
do mundo, em especial na Europa, mas que a velocidade de transição em escala global é incerta.  
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Já Pickl (2019) analisou as estratégias e investimentos das principais petrolíferas em 
energia renovável em resposta a necessidade de fontes de energias renováveis, investigando 
especificamente se as principais petrolíferas estão se transformando em empresas de energia em 
um sentido mais amplo.  

O autor conclui que, das empresas analisadas, há dois grupos principais de pares 
diferenciados, sendo um formado pela Royal Dutch Shell, Total, BP, Eni e Equinor como 
principais petrolíferas que embarcaram em sua transição de empresas de petróleo para energia e 
outro grupo formado pela ExxonMobil, Chevron e Petrobras como grandes empresas de petróleo 
que continuam a ser empresas focadas em hidrocarbonetos puros (Pickl, 2019). 

Pelas evidencias de Pickl (2019), percebe-se que todas as cinco grandes petrolíferas 
formularam uma estratégia de energia renovável e iniciaram um considerável investimento em 
energia renovável são europeias e as demais, das américas. 

Para as análises, definiu-se três grupos de empresas, sendo um grupo formada por 
empresas de nacionalidade europeia, um grupo cujas empresas pertencem a um dos continentes 
das Américas e um grupo congregando as empresas dos demais continentes. Mensurou-se duas 
variáveis dummy, “Europa” e “Américas”, com valor 1 para aquelas empresas que pertenciam a 
um dos continentes e 0, caso contrário. O grupo de referência foi formando pelas demais 
empresas. 
 
H6: Empresas europeias tem maior probabilidade de apresentar elevado compromisso com a 
transição energética do que empresas das américas e de outros continentes. 
 
Especificação do Modelo Econométrico 

A mensuração da variável dependente segue um processo de codificação que, com base 
na pontuação obtida para medir o compromisso da organização com a transição energética ao 
longo das dimensões de amplitude e profundidade, foram estabelecidas sete categorias.  

Assim, em função da característica da variável dependente, foi aplicado o modelo de 
regressão logística ordinal (ordinal logit), que tem a seguinte especificação geral: 

 
Y* = α + βx + ϵ 
 
Sendo o nível de comprometimento a resposta ordinal, Y, variando de 0 a 6, onde 0 = 

“não há compromisso”, 1 = “compromisso muito baixo”, 2 = “compromisso baixo”, 3 = 
“compromisso médio”, 4 = “compromisso alto”, 5 = “compromisso muito alto” e 6 = 
“compromisso total”, define-se os pontos de corte de tal forma que α0 < α1 < α2 < α3 < α4 < α5 
< α6, ou seja: 

 

Y =  

0 se y ≤  α
1 se α ≤ y∗ ≤  α
2 se α ≤ y∗ ≤  α
3 se α ≤ y∗ ≤  α
4 se α ≤ y∗ ≤  α
5 se α ≤ y∗ ≤  α
6 se α ≤ y∗ ≤ ∞

 

 
Com isso, pode-se calcular as probabilidades para cada nível de compromisso: 
 
P(y=0) = P(y*≤α0) = P(βx+ϵ≤α0) = F(α0-βx) 
P(y=1) = P(α0≤y*≤α1) = F(α1-βx)-F(α0-βx) 
P(y=2) = P(α1≤y*≤α2) = F(α2-βx)-F(α1-βx) 
P(y=3) = P(α2≤y*≤α3) = F(α3-βx)-F(α2-βx) 
P(y=4) = P(α3≤y*≤α4) = F(α4-βx)-F(α3-βx) 
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P(y=5) = P(α4≤y*≤α5) = F(α5-βx)-F(α4-βx) 
P(y=6) = P(α5≤y*≤α6) = F(α6-βx)-F(α5-βx) 
 
Considerando o modelo de odds proporcionais e seja Y a variável de resposta com k 

categorias codificadas de 0, 1, 2, 3, ..., k, e o vetor de variáveis explicativas definido por X = (X1, 
X2, X3, ..., Xp) e, ainda, que no modelo de odds proporcionais trabalha-se com o logit, ou seja, 
com o logaritmo natural dos odds, tem-se: 

 

logit [P(X)] = ln
P (X)

1 − P (X)
=  logit P Y ≤ jǀX , X , … , X = 

                       = ln
P(Y ≤ jǀX , X , … , X

P(Y > jǀX , X , … , X
= 

      = α + (−β X − β X , … , −β X ) 

 
Onde P (X) = P Y ≤ jǀX , X , … , X  representa a probabilidade de estar na categoria j 

ou abaixo dela, distribuição cumulativa de probabilidades, dado o conjunto de variáveis 
explicativas considerado. O fato de o modelo subtrair βx em vez de adicionar, resulta do fato de 
se calcular a probabilidade de Y ≤ j em vez de Y > j (JOÃO, 2012). 

Os αj são os parâmetros desconhecidos de interseção que satisfazem a condição α0 ≤ α1 ≤ 
α2 ≤ ... ≤ αk, e β = (β , β ,..., β ) é o vetor dos coeficientes de regressão desconhecidos 
correspondentes a X = (X1, X2, ..., Xp). 

Assim, o modelo de teste utilizado neste estudo é o que segue: 
 

Logit [
𝐏(𝐘 𝐣)

(𝟏 𝐏(𝐘 𝐣))
]= α + β1CapexE&Pi + β2VcapexE&Pi + β3Vreservasi + β4DJIndexi + β5NYSEi + β6Europai + 

β7Américasi 
 
Onde, 
Y = é o nível de compromisso com a transição energética da empresa i, com j assumindo valor 0, 1, 2, 3, 4, 

5 ou 6, conforme categorização, no quinquênio t. 
CapexE&P = é o valor percentual dos investimentos em exploração e produção de petróleo e gás em relação 

ao valor total dos ativos no ano t da empresa i. 
VcapexE&P = é a variação média no quinquênio t dos investimentos em exploração e produção de petróleo 

e gás da empresa i. 
Vreservas = é a variação média no quinquênio t do volume de reservas de hidrocarbonetos da empresa i. 
DJIndex = é uma variável dummy que recebe valor 1 se a empresa i estiver listada no índice Dow Jones de 

sustentabilidade no ano t e 0, caso contrário. 
NYSE = é uma variável dummy que recebe valor 1 se a empresa i tem ações negociadas no mercado norte-

americano e 0, caso contrário. 
Europa = é uma variável dummy que recebe valor 1 se a empresa i pertence ao continente europeu e 0, caso 

contrário. 
Américas = é uma variável dummy que recebe valor 1 se a empresa i pertence a um dos continentes 

americano e 0, caso contrário. 
 
Para verificar o ajustamento do modelo, valeu-se do teste de Qui-quadrado de razão de 

verossimilhança. Para a suposição de que a relação entre as variáveis independentes é a mesma 
em todas as comparações possíveis envolvendo a variável dependente e, dessa forma, a regressão 
logística ordinal com o modelo odds proporcionais ser a indicada, utilizou o teste Qui-quadrado 
de linhas paralelas. Além disso, obteve-se também os testes Qui-quadrado de Desvio e de Pearson 
para se avaliar se o modelo apresenta um bom ajuste. 

Os resultados foram gerados no software EViews 11. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Estatística Descritiva  

A Tabela 3 mostra a estatística descritiva da variável dependente. Percebe-se que no 
período compreendido pelo estudo, de forma geral, o compromisso das empresas da amostra com 
a transição energética situou-se no nível de baixo a médio compromisso, mostrando que, em 
média, há um caminho ainda a ser percorrido pelas empresas visando o cumprimento das metas 
globais previstas para 2035. 
 
Tabela 3 – Estatística Descritiva: Variável Dependente 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Contudo, quando se segrega por quinquênio, fica evidente que esse movimento está 
ocorrendo. Nos dois primeiros quinquênios, há concentração entre 76% a 79% das empresas na 
escala até o “compromisso médio”, enquanto que no último quinquênio do estudo (2020), 68% 
das empresas já se encontravam na escala de “compromisso alto” ou mais e nenhuma das 
empresas foi classificada nas escalas “não há compromisso” e “compromisso muito baixo”. Esses 
resultados estão alinhados com os achados de Hartmann, Inkpen e Ramaswamy (2020). 

Em relação às variáveis independentes (Tabela 4), observa-se que, em média, as empresas 
investiram no segmento de exploração e produção de petróleo e gás a cada quinquênio algo 
próximo a 10% de seus ativos totais. Os montantes investidos representaram crescimento médio 
em torno de 15%. Isso indica que nos últimos 15 anos ainda são direcionados recursos para 
investimento em combustíveis fósseis, em posição contrária ao que se espera quando se imagina 
um mundo focado em energia renováveis. Isso fica também evidente quando se verifica a 
expansão, em média, dos volumes de reservas de petróleo e gás em quase 16%. 
 
 
 
 
 
 

Categorias Descrição
Total

Frequência
(%  da amostra)

2010
Frequência

(%  da amostra)

2015
Frequência

(%  da amostra)

2020
Frequência

(%  da amostra)

0 Não há compromisso
5

(4,39%)
3

(7,89%)
2

(5,26%)
0

(0,00%)

1 Compromisso Muito Baixo
16

(14,04%
5

(13,16%)
11

(28,95%)
0

(0,00%)

2 Compromisso Baixo
25

(21,93%)
11

(28,95%)
8

(21,05%)
6

(15,79%)

3 Compromisso Médio
25

(21,93%)
10

(26,32%)
9

(23,68%)
6

(15,79%)

4 Compromisso Alto
16

(14,04%)
5

(13,16%)
5

(13,16%)
6

(15,79%)

5 Compromisso Muito Alto
14

(12,28%)
3

(7,89%)
3

(7,89%)
8

(21,05%)

6 Compromisso Total
13

(11,40%)
1

(2,63%)
0

(0,00%)
12

(31,58%)
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Tabela 4 - Estatística Descritiva: Variáveis Independentes  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Contudo, pode-se perceber também que entre as empresas da amostra, existem aquelas 
que têm diminuído seus investimentos destinados à petróleo e gás (-159%), com consequente 
queda no volume das reservas de hidrocarbonetos (-31%). 

Quanto às variáveis dicotômicas, empresas da amostra configuraram no índice Dow Jones 
vinte e duas vezes (19%), ou seja, a maioria das empresas não fez parte do índice em nenhum 
dos anos da pesquisa. Essa constatação é especialmente válida para as empresas com ações 
negociadas nos Estados Unidos, identificadas como NYSE e que corresponderam a 69 
observações (61% do total). Há certo equilíbrio entre empresas europeias (37% das observações) 
com aquelas situadas nas américas (40%), sendo as demais (23%) das outras regiões do mundo. 
 
Matriz de Correlação 

Na Tabela 5, são apresentadas as correlações entre as variáveis do estudo, tanto a 
correlação de Spearman, quanto a correlação de Pearson. 
 
Tabela 5 – Matriz de Correlação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: N/A: não aplicável para Pearson, tem em vista a variável “Compromisso” tratar-se de variável ordinal.  
* significante a 10%; ** significante a 5% e *** significante a 1%. 
 

Levando em consideração a correlação de Spearman, observa-se que a variável 
representativa dos investimentos em exploração e produção (CapexE&P) apresenta correlação 
significativa com a variável dependente, inclusive quanto ao sinal esperado. Preliminarmente, a 
correlação indica que quanto menor investimento em exploração e produção de petróleo e gás, 
mais alto na escala do nível de comprometimento com a transição energética estará a empresa. 

Não se obteve significância estatística para as demais correlações com a variável 
“compromisso”. Em relação às correlações entre as variáveis independentes, não se observam 
nenhuma correlação elevada que poderiam indicar problemas para utilização das variáveis no 
modelo econométrico. 
 
 

Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão

CapexE&P 9,969% 8,584% 0,000% 34,015% 6,565%

VcapexE&P 15,157% 7,464% -159,012% 280,144% 50,735%

Vreservas 15,918% 1,139% -30,676% 1385,246% 130,144%

Variáveis Valor 0 %  Valor 0 Valor 1 %  Valor 1 Total

DJIndex 92 80,70% 22 19,30% 114

NYSE 45 39,47% 69 60,53% 114

Europa 72 63,16% 42 36,84% 114

Americas 66 57,89% 48 42,11% 114

Variáveis Compromisso CapexE&P VcapexE&P Vreservas

Compromisso 1 -0,411*** -0,163 -0,152

CapexE&P N/A 1 0,358*** 0,176

VcapexE&P N/A 0,141 1 0,304***

Vreservas N/A 0,233** 0,136 1

Correlação de Spearman
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Resultados da Regressão Logística Ordinal 

A Tabela 6 apresenta os resultados da regressão logística ordinal, utilizando-se o software 
Eviews e o método Huber-White, com erros padrões ajustados. Primeiramente, o modelo 
proposto mostra que a relação entre as variáveis independentes é a mesma em todas as 
comparações possíveis envolvendo a variável dependente, ou seja, a suposição do odds 
proporcionais é atendida pela não significância do teste das linhas paralelas [χ² (35) = 45,305, p-
valor >0,10]. 

O teste Qui-quadrado de razão de verossimilhança [χ² (7) = 38,502, p < 0,001] indica o 
ajustamento do modelo frente aquele somente com o intercepto. O teste Qui-quadrado de Pearson 
[χ² (671) = 612,629, p > 0,10] e o teste de desvio [χ² (671) = 385,342, p > 0,10] também sugerem 
um bom ajuste do modelo. O pseudo R² mostrou um grau de explicação do comportamento da 
variável dependente de 9,08%, evidência a possível existência de outras variáveis relacionadas 
ao fenômeno estudado e não capturado pelo estudo. O resultado do teste VIF não apontou para 
problemas de colinearidade, com valores variando de 1,05 a 2,93, não confirmando a suspeita 
levantada na análise de correlação. 

 
Tabela 6 – Regressão Logística Ordinal 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: * significante a 10%, ** significante a 5% e *** significante a 1%. 
 

Os resultados indicam que as variáveis relacionadas a investimentos em exploração e 
produção de petróleo e gás (CapexE&P), variação média quinquenal do volume de reservas de 
hidrocarbonetos (Vreservas) e ser uma empresa europeia foram as variáveis que apresentaram 
relação estatisticamente significativa e podem ser utilizadas para explicar a probabilidade de as 
empresas estarem em níveis elevados de comprometimento com a transição energética. 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Exp(β)

 CapexE&P -9,075 3,213 0,000 0,005 ***

 VcapexE&P -0,058 0,363 0,944 0,873

 Vreservas -0,379 0,137 0,684 0,006 ***

 DJIndex 0,606 0,446 1,834 0,174

 NYSE 0,832 0,545 2,298 0,127

 Europa 1,362 0,639 3,903 0,033 **

 Americas -0,158 0,681 0,853 0,816

 Corte 1 / Compromisso = 1 -3,516 0,764 0,000 ***

 Corte 2 / Compromisso = 2 -1,737 0,660 0,009 ***

 Corte 3 / Compromisso = 3 -0,461 0,612 0,459

 Corte 4 / Compromisso = 4 0,675 0,614 0,271

 Corte 5 / Compromisso = 5 1,528 0,624 0,014 **

 Corte 6 / Compromisso = 6 2,579 0,675 0,000 ***

Número de Observações = 114 Pseudo R
2
: 0,09084

Qui-quadrado de razão de verossimilhança [χ2 (7) = 38,5015, p-valor = 0,000]

Qui-quadrado Linhas Paralelas  [χ² (35) = 45,306, p-valor = 0,114] 

Qui-quadrado de Pearson [χ² (671) = 612,629, p-valor = 0,948] 

Qui-quadrado Desvio [χ² (671) = 385,342, p-valor = 1,000] 

                 P-Valor

Coeficientes de covariância calculados 
usando o método Huber-White, com erros 
padrões ajustados.
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Diferentemente do esperado, as variáveis relacionadas a variação média quinquenal dos 
investimentos em exploração e produção de petróleo e gás (VcapexE&P), listagem no índice 
Dow Jones (DJIndex), ter ações negociadas no mercado norte americano (NYSE) e ser uma 
empresa das américas não foram significativas para explicar o nível de compromisso das 
empresas da amostra quanto a transição energética. 

Especificamente quanto a CapexE&P, à medida que os investimentos em exploração de 
petróleo e gás aumentam, há uma probabilidade menor de a empresar se situar em um nível mais 
alto na variável dependente, ou seja, altamente comprometida com a transição energética. 
Observando o relative risk ratios (coeficientes exponenciados – Exp(β)) de CapexE&P, a chance 
de se está altamente comprometida com a transição energética é de quase 100% de redução 
quanto se aumenta em uma unidade os investimentos em energia não renováveis.  

Em outros termos, para aumento de uma unidade de Capex em exploração e produção, a 
chance de se estar na escala 6 (altamente comprometida) versus as escalas combinadas 0, 1, 2, 3, 
4 e 5, é quase 100% menor do que para diminuição de uma unidade no CapexE&p. Do mesmo 
modo, para aumento de uma unidade de Capex em exploração e produção, a chance de se estar 
nas escalas combinadas 5 e 6 versus as escalas combinadas 0, 1, 2, 3 e 4, é de quase 100% menor 
do que para diminuição de uma unidade de CapexE&p e assim sucessivamente. 

Isso porque no modelo de odds proporcionais, a interpretação dos relative risk ratios é 
independente dos pontos de corte (existem seis pontos de corte, uma vez que a variável 
dependente tem sete níveis ordinais), pois eles são constantes para todos os níveis da variável de    
resposta (regressões paralelas) (João, 2012). 

Esses resultados sugerem que para alinhamento dos discursos com a prática, há 
necessidade das empresas reduzirem investimentos em energia não renovável e promoverem 
alterações significativas em suas matrizes energéticas para privilegiar investimentos renováveis, 
como apontam Fattouh, Poudineh e West (2019) e Pickl (2019). 

Da mesma forma, à medida que a variação média quinquenal do volume de reservas de 
hidrocarbonetos (Vreservas) aumenta, há uma probabilidade menor de a empresar se situar em 
um nível mais alto na variável dependente. Ou seja, um discurso de transição rumo a energias 
renováveis, implicaria em níveis menores, na prática, de reservas de óleo e gás. A manutenção 
das reservas em níveis elevados mostra que ainda existem esforços no sentido de se aumentar os 
volumes derivados de combustíveis fósseis. 

Nesse sentido, observando o relative risk ratios do Vreservas, a chance de se está 
altamente comprometida com a transição energética é multiplicada por um fator de 0,684, 
mantida as demais condições constantes, quanto se aumenta os volumes de reservas de petróleo 
e gás. Em outros termos, a chance é de 32% menor.  

Conforme expõe Hartmann, Inkpen e Ramaswamy (2021, p. 883), quando se tem uma 
base forte de reservas de hidrocarbonetos, pode haver menos incerteza sobre o futuro quanto a 
escassez dos recursos naturais e, portanto, menor interesse em investir em energia renovável. Os 
autores exemplificam que empresas de petróleo e gás estabelecidas em países ricos em 
hidrocarbonetos, como Rússia, Arábia Saudita e Catar, parecem menos engajadas no setor de 
energia renovável dado que sua propensão e desejo de entrar nesse setor “são provavelmente 
silenciados devido às grandes reservas de hidrocarbonetos de seus países.”. 

Assim, os resultados conjugados para as variáveis relacionadas aos investimentos em 
exploração e produção de petróleo e gás, bem como aos volumes de reservas correspondentes, 
indicam que, uma vez que uma parte substancial das ações das empresas giram em torno do 
negócio de hidrocarbonetos, as tentativas de mudar gradativamente as considerações econômicas 
fundamentais visando a transição energética para uma matriz menos baseada em combustíveis 
fósseis, tendem a ser desafiadoras.  

Os resultados indicam ainda que empresas europeias tem maior probabilidade de se 
posicionarem nas escalas mais elevadas do nível de comprometimento com a transição 
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energética. O relative risk ratios indica que a chance de se está altamente comprometida com a 
transição energética é multiplicada por um fator de 3,903, mantida as demais condições 
constantes, quanto se é uma empresa europeia. Isso indica que as chances são de 290% maiores 
do que empresas de outros continentes. 

Esse resultado está em linha com as evidências que indicam o pioneirismo da Europa em 
ações práticas para um mundo mais sustentável. No nível empresa, Hartmann, Inkpen e 
Ramaswamy (2021) apresentam algumas iniciativas de empresas petrolíferas europeias, a 
exemplo da britânica BP, pioneira nas primeiras investidas em tecnologias ambientalmente 
corretas e recursos de energia alternativa, sendo líder entre seus pares no que diz respeito às 
mudanças climáticas e questões de aquecimento global. Além dos movimentos da Total e Shell 
para explorar tecnologias de carros elétricos e as incursões em energia eólica pela Equinor, da 
Noruega.   

Hartmann, Inkpen e Ramaswamy (2021) concluem que, embora diferentes grupos de 
partes interessadas, como clientes, investidores e funcionários possam estar interessados em 
diferentes dimensões da conduta e desempenho organizacional, a reputação da empresa quanto 
às questões ambientais pode indicar a probabilidade de que continuarão a se envolver em 
comportamento proativo, visando a transição energética. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo buscou verificar se o posicionamento estratégico das principais empresas 
internacionais de petróleo mantém relação com comprometimento delas com a transição 
energética declaradas em seus relatórios corporativos, ou seja, se as ações tomadas pelas IOCs 
estão refletidas no discurso de comprometimento delas com a transição energética não sendo 
apenas uma medida de greenwashing. 

Em relação ao compromisso das empresas com a transição energética expresso no 
discurso contido nos relatórios corporativos, de modo geral, tem um nível de baixo a médio 
compromisso, mostrando que muito ainda precisa ser feito visando ao cumprimento das metas 
globais previstas no Acordo de Paris, apesar da melhora observada no nível de comprometimento 
ao longo do período de análise, em que a maioria das empresas já se encontravam na escala de 
“compromisso alto” no último quinquênio da amostra. 

Foi possível constatar que quanto menor for o investimento em exploração e produção de 
petróleo e gás, é mais provável que a empresa apresente elevado compromisso com a transição 
energética. Da mesma forma, quanto menor for a variação média quinquenal do volume de 
reservas de hidrocarbonetos, mais provável que a empresa apresente elevado compromisso com 
a transição energética. E que empresas europeias tem maior probabilidade de apresentar elevado 
compromisso com a transição energética do que empresas das américas e de outros continentes. 

Assim, evidenciou-se que as IOCs modificaram seu discurso ao longo do tempo, 
divulgando planos e realizações direcionadas às energias renováveis, direcionando-se para um 
alto nível de comprometimento com o processo de transição energética, de modo que seus planos 
de investimentos refletem, em certa medida, as narrativas do posicionamento estratégico das 
companhias. 

A experiência das grandes empresas petrolíferas pode ser um diferencial no caminho para 
a transição energética, que diante da capacidade de resiliência dos cenários de renovação, cria 
um leque de opções disponíveis. Porém, não se pode ignorar que a construção das narrativas é 
um posicionamento diante das pressões sociais e, portanto, não podem ser considerados como 
verdades inconteste, precisa ser materializado por meio de ações concretas do ponto de vista 
operacional e financeiro.  

A evolução do discurso deve ir além da divulgação de práticas que demonstrem 
acomodação estratégica (zona de conforto) com intuito de criar uma imagem comprometida. 
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Precisa ser acompanhada da mudança sobre a forma de obter o retorno financeiro que se mostra 
como o principal motivador dessa indústria. 

Os impactos decorrentes da transição podem ser considerados bastante ameaçador ao 
negócio principal das empresas de petróleo, mas pode ser percebido favoravelmente e um 
diferencial estratégico a partir das sinergias que podem ser obtidas da capacidade instalada, 
capilaridade e facilidades de captação de recursos financeiros já existente principalmente nas 
empresas internacionais de petróleo como um diferencial de inserção como protagonista na 
transição energética. 

Os resultados estão limitados às variáveis utilizadas como proxy para posicionamento 
estratégico. Portanto, outras variáveis podem melhor capturar a relação entre o nível de 
comprometimento das empresas. Além disso, não se pode deixar de considerar o fator subjetivo 
para a mensuração do nível de comprometimento, sendo essas as principais limitações do estudo. 
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