
TÍTULO: IMPAIRMENT DA PETROBRÁS - O DESAFIO DA CRISE A INOVAÇÃOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Ciências ContábeisSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE SUMARÉ - ISESINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): FERNANDA LOPES NOLASCO, ALESSANDRA REGINA GRACIANO SILVA, JENIFFER
LEME DOMINGOS VIEIRA, SIMARY ALVES MENDES DA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RUBENS OSHIRO, MARISTELA REGINA MORAIS WHATELYORIENTADOR(ES): 



IMPAIRMENT DA PETROBRÁS: O DESAFIO DA CRISE A INOVAÇÃO 

 

1. RESUMO 

 

O tema deste projeto tem sido alvo das mídias e do mercado nacional e 

internacional nos últimos anos após a publicação da corrupção na Petrobrás. 

Demonstraremos os valores na conta de impairment antes e após a operação 

“Lava Jato”, tanto para entender e visualizar de forma clara e objetiva o reflexo 

financeiro quanto para analisar as possibilidades de recuperação desta empresa  

para retomada do seu crescimento refletindo também na credibilidade do país. 

Com base no modelo proposto por Marconi e Lakatus, 2003, abordaremos a 

finalidade cientifica com caráter interpretativo baseado nos dados obtidos além 

dos fatos levantados. O resultado alcançado na retomada do crescimento 

propomos mudanças essenciais em inovações, aperfeiçoamento de estratégias 

e planejamentos com intuito de aumentar a credibilidade na estatal e no país. A 

relevância deste estudo está na identificação dos reais valores demonstrados na 

análise financeira da estatal que repercute no mercado nacional e internacional, 

na credibilidade do país que reflete diretamente no seu valor econômico e na 

correta contabilização e aplicação do impairment. Utilizamos na execução deste 

trabalho obras relacionadas ao tema dos principais autores, relatórios dos 

auditores independentes, demonstrações financeiras dos períodos 2015 a 2017 

da PETROBRAS e Normas de Contabilidade Brasileira padronizadas pelas 

Normas Internacionais de Contabilidade. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral que a Petrobrás tem sido o alvo da mídia e 

do mercado nacional e internacional nos últimos anos, causando forte impacto 

no mercado financeiro. Os valores refletiram também nas demonstrações 

contábeis, mais precisamente na conta de Impairment (Valor recuperável do 

ativo imobilizado). 

Após o escândalo da corrupção fortes impactos negativos invadiram 

o mercado de capitais, financeiros e econômicos do país, além de mostrar a 



fragilidade da maior estatal brasileira e foi na conta de Impairment que valores 

da corrupção foram camuflados. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a evolução impactante 

dos valores do Impairment e indicar situações para retomada do crescimento da 

Petrobrás por meio de mudanças que deverão ser implantadas com excelência, 

para que o resultado esperado seja direcionado a expectativas positivas. 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia será elaborada em duas etapas. A primeira em 

pesquisas bibliográficas por meios de mídias, artigos, demonstrações financeiras 

e relatórios de auditoria externa. A segunda consistirá em etapa foi preparar e 

organizar as informações coletadas, para elaboração do comparativo entre os 

períodos abordados do Impairment da Petrobrás. Essas informações só poderão 

ser adquiridas através da análise documental realizada criteriosamente. 

(Severino, 2000). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A análise do gráfico abaixo permite observar que, no período do ano 

de 2014 à 2016 houve perda significativa por desvalorização do ativo. O valor 

economicamente recuperável e o valor contábil demonstram haver algo errado 

com os parâmetros utilizados no teste do impairment. Esta diferença 

corresponde além da desvalorização de ativos a baixa decorrentes de 

pagamentos indevidos no âmbito da operação “Lava Jato”, reconhecidos pela 

estatal. 

Com o processo de investigação, muitos dos investigados estão 

devolvendo valores desviados ao caixa da empresa, estes processos em 

andamento são fundamentais para a credibilidade no mercado financeiro. 

 

 



FIGURA 1: COMPARATIVO DO IMPAIRMENT ANTES E APÓS A "LAVA 

JATO"  

 

Fonte: Adaptado pelos autores conforme demonstrações contábeis divulgadas pela PETROBRAS S.A. 

Recentemente a Petrobrás divulgou novos segmentos de negócios 

com energias renováveis, esta informação movimentou o interesse de acionistas 

especuladores.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Espera-se que a estatal se recupere por meio de inovação das suas 

atividades, aprimorando a geração de energias renováveis e apostando no setor 

de tecnologia com nova estrutura e capacitação, se adaptando as maiores 

mudanças industriais e tecnológicas, aumentando o know-how e desenvolvendo 

melhores estratégias de negócios, ganhando espaço e destaques em novos 

setores, consequentemente, reconquistará a confiança do mercado e recuperará 

a credibilidade mundial. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impairment 0,07 0,7 0,3 1,2 45,4 47,6 20,2 3,8
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