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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Senhor Chefe,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201408047, apresentamos os 

resultados dos exames realizados sobre a gestão da Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO na 

condução dos processos de aquisição de ações da empresa BSBIOS referentes a duas usinas de 

biodiesel, uma localizada no Estado do Paraná e outra no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

I. ESCOPO DO TRABALHO 

A ação de auditagem visou avaliar o processo de tomada de decisão pela Petrobras Biocombustível 

S.A. na aquisição das referidas usinas e verificar se os procedimentos foram suportados por estudos 

e avaliações que indicavam ganho de valor para a empresa, se os valores efetivamente pagos 

encontravam-se compatíveis com as avaliações dos ativos a serem incorporados e se os processos 

de negociação e tomada de decisão foram realizados em atendimento à legislação e aos normativos 

internos. 

Os gestores da Petrobras Biocombustível S.A. e da holding Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 

foram previamente informados sobre os fatos relatados, por meio dos Ofícios nºs 21.900 e 

21.902/2015/DIENE/DI/SFC/CGU-PR, ambos de 17/09/2015, respectivamente, com o 

encaminhamento do Relatório Preliminar, tendo a Unidade se manifestado em 13/11/2015.  

Por meio do Aviso nº 12/2016/GM/CGU-PR, de 11/01/2016, em atendimento a solicitação, houve 

o encaminhamento do Relatório Preliminar ao Presidente da Petrobras Biocombustível S.A. à 

época da ocorrência dos fatos, concedendo-lhe o direito de manifestação, que foi apresentada em 

31/03/2016 e agregada ao Relatório. 

  



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
2 

II. RESULTADOS DOS EXAMES 

1. ÁREA – PETROBRAS ABASTECIMENTO 

1.1. SUBÁREA – BIOCOMBUSTÍVEIS 

1.1.1. ASSUNTO – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

1.1.1.1. INFORMAÇÃO 

Constituição da Petrobras Biocombustível - PBIO e estrutura de governança aplicável às 

aquisições. 

 

FATO 

 

Em 03/03/2008, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras a criação de uma 

subsidiária integral, a Petrobras Biocombustível S/A - PBIO, com a finalidade de fortalecer a 

atuação da companhia no segmento de biocombustíveis, sendo firmada a escritura de sua 

constituição em 16/06/2008. Nessa data, os membros do Conselho de Administração - CA e da 

Diretoria Executiva – DE da PBIO tomaram posse e a Petrobras Biocombustível iniciou suas 

atividades. 

A PBIO tem como objeto a produção, logística, comercialização e pesquisa de biocombustíveis, 

bem como de quaisquer outros produtos, subprodutos e atividades correlatas ou afins, a logística 

e comercialização de matéria-prima e a geração de energia elétrica associada às suas operações 

de produção de biocombustíveis, podendo também explorar todas essas atividades através da 

participação em outras sociedades. 

Na execução de suas atividades, a PBIO pode constituir subsidiárias, no país ou no exterior, 

participar de sociedades controladas ou coligadas, bem como associar-se, majoritária e/ou 

minoritariamente a outras sociedades. Pode ainda adquirir ações ou cotas de outras sociedades, 

participar de sociedades de propósito específico, bem como associar- se a empresas brasileiras e 

estrangeiras e com elas formar consórcios, na condição de empresa líder, objetivando expandir 

atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados às atividades vinculadas ao seu 

objeto. 

No segmento de biodiesel, foram inauguradas a Usina de Candeias, no Estado da Bahia, em 

29/07/2008, a Usina de Quixadá, no Estado do Ceará, em 20/08/2008, e a Usina de Montes 

Claros, Minas Gerais, em 06/04/2009. Essas usinas de biodiesel são de propriedade da Petrobras 

e foram arrendadas à PBIO, por meio de contrato de arrendamento operacional. Em 08/01/2009, 

a PBIO obteve da ANP autorização para produzir biodiesel.  

Até novembro de 2009, a capacidade de produção de biodiesel das três usinas da Petrobras era 

de 171 milhões de litros por ano, com 57 milhões de litros cada uma. As usinas tiveram suas 

capacidades de produção ampliadas, sendo que em 2011, com a conclusão da duplicação de 

Candeias, a capacidade total das três usinas passou para 434 milhões de litros por ano.  

Cabe ressaltar que o biodiesel, combustível produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras 

animais, foi inserido na matriz energética brasileira a partir da Lei nº 11.097/2005. O óleo diesel 

vendido nos postos pelo Brasil possui percentual obrigatório de mistura de biodiesel, que 

começou com 2% em 2008, e foi subindo nos últimos anos, chegando a 6% em julho de 2014 e 

7% em novembro de 2014. 
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Em relação aos normativos internos aplicáveis à Petrobras Biocombustível que disciplinaram as 

aquisições das Plantas de Marialva/PR e Passo Fundo/RS, verificou-se o estabelecido no Estatuto 

Social da PBIO e no Manual “Sistemática para aquisição de empresas pelo Sistema Petrobras”. 

Segundo o Estatuto, o CA é o órgão de orientação e direção superior da Companhia. Compete 

privativamente ao CA deliberar sobre a constituição de subsidiárias, participações em sociedades 

controladas ou coligadas, bem como a aquisição de ações ou cotas de outras sociedades; 

formação de consórcios, de “joint ventures” e de sociedades de propósito específico, no País e 

no exterior, dentre outros assuntos. 

As matérias submetidas à apreciação do CA são instruídas com a decisão da Diretoria Executiva 

- DE, com as manifestações da área técnica e ainda com o parecer jurídico, necessários ao exame 

da matéria. As deliberações do Conselho de Administração são tomadas pelo voto da maioria 

dos Conselheiros presentes e são registradas no livro próprio de atas. 

Cabe à DE exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, 

as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. 

Compete ainda à DE elaborar e submeter à aprovação do CA: as bases e diretrizes para a 

elaboração do plano estratégico, bem como dos programas anuais e planos plurianuais; o plano 

estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de 

investimentos da Companhia com os respectivos projetos; os orçamentos de custeio. 

Compete também à DE aprovar os critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de 

investimentos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e 

implantação; elaborar o Plano Anual de Negócios; acompanhar e controlar as atividades das 

subsidiárias, controladas e sociedades das quais a Companhia participe ou com as quais esteja 

associada; submeter à avaliação do CA o resultado de desempenho das atividades da Companhia, 

dentre outras atribuições. 

As matérias submetidas à apreciação da DE são instruídas com as manifestações da área técnica, 

e ainda do parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria. 

Cabem ao Presidente a direção e a coordenação dos trabalhos da DE, competindo-lhe: convocar 

e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; acompanhar e supervisionar, através da 

coordenação da ação dos Diretores, as atividades de todos os órgãos da Companhia; prestar 

informações ao Ministro de Estado ao qual a Companhia está vinculada, e aos órgãos de controle 

do Governo Federal, bem como ao Tribunal de Contas da União e ao Congresso Nacional, dentre 

outras atribuições. 

O CA e a DE constituem a Direção Superior da Companhia, conforme estabelecido no Estatuto 

Social. 

Após aprovação pelo Conselho de Administração da PBIO, o processo de aquisição de empresas 

e/ou participações é remetido à apreciação do Conselho de Administração da Holding Petrobras 

para aprovação e liberação de recursos necessários à aquisição. 

 
1.1.1.2. INFORMAÇÃO 

Diretrizes da Sistemática de Aquisição de Empresas pelo Sistema Petrobras.  
##/Fato## 

FATO 
 

Segundo informado pela Petrobras Biocombustível, os processos de aquisição das duas usinas 

foram conduzidos em atendimento à “Sistemática para aquisição de empresas pelo Sistema 

Petrobras”. 
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Esse normativo tem como objetivo orientar as áreas de negócio, dar diretrizes e uniformizar os 

procedimentos de submissão e metodologia de avaliação aplicados aos estudos de aquisições, 

contribuindo com o processo de tomada de decisão na Companhia e com os princípios da gestão 

do conhecimento, aumentando a eficiência do processo de aquisição e da futura gestão, sem 

comprometer sua agilidade.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Por meio da Carta datada de 31 de março de 2016, a Petrobras Biocombustível S.A. apresentou 

a seguinte manifestação: 

“O Registro 21 resume com bastante precisão as principais diretrizes da Sistemática de 

Aquisição de Empresas adotadas pela PETROBRAS, elencando as três fases do processo 

de aquisição de empresa ou participação acionária, quais sejam: (i) Identificação de 

Oportunidade, (ii) Desenvolvimento do Negócio e (iii) Gerenciamento pós aquisição. 

Observa-se nos demais registros supracitados o desencadeamento de raciocínios lógicos 

a partir da premissa de que os gestores e administradores da PBio teriam autorizado a 

negociação da aquisição das usinas sem estudos, pareceres e avaliações prévias e 

independentes, sem observância da dita Sistemática.  

Inicialmente, importa pontuar que a aquisição de 50% da planta de Marialva/PR 

guardou plena consonância com a Sistemática de Aquisição de Empresas pelo Sistema 

PETROBRAS, cabendo ressaltar, nesse propósito, que o respeito ao referido padrão 

corporativo constituiu, inclusive, razão para a não consideração da possibilidade de 

aquisição da referida planta junto à Agrenco, durante o processo de recuperação 

judicial. 

Neste desiderato, cumpre esclarecer que a sobredita normativa busca tão somente 

orientar os atos praticados internamente no âmbito de suas subsidiárias, não podendo 

conferir obrigatoriedade ao seu conteúdo: sua natureza, a toda evidência, é de 

recomendação. 

A própria holding orienta suas subsidiárias no sentido de que a Sistemática de Aquisição 

de Empresas pelo Sistema PETROBRAS não consubstancia normativo de observância e 

aplicação cogente, mas documento cujo escopo é o de orientar os atos praticados pelas 

sociedades controladas. 

Por certo, apesar da possibilidade de participação de uma pessoa no capital de inúmeras 

sociedades, direta ou indiretamente, como é o caso da participação da PETROBRAS na 

PBio, o sistema jurídico pátrio não admite uma direção econômica unificada, exigindo-

se a manutenção da autonomia jurídica da sociedade, que está expressa de forma 

bastante abrangente com a obrigação de controladores, acionistas e administradores de 

agirem sempre no interesse da companhia. Deixar de atribuir e reconhecer a autonomia 

das controladas quanto à pratica de atos e assunção de riscos e obrigações significaria 

engessá-las odiosamente, em prejuízo ao exercício das suas atividades. 

Isso se dá, a toda evidencia, em respeito ao direito à personalidade que é assegurado a 

toda pessoa jurídica pelo art. 52 do Código Civil, direito esse que a PBio usufrui em sua 

plenitude, independentemente de se tratar de uma subsidiária integral da PETROBRAS. 

O art. 266 da Lei nº 6.404/76 ratifica a autonomia jurídico-financeira conferida às 

sociedades controladas, merecendo transcrição o seu teor: 

                                                 
1 Atual item 1.1.1.2 do presente Relatório Final. 
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Art. 266. As relações entre sociedades, a estrutura administrativa do grupo 

e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades 

filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade 

conservará personalidade e patrimônios distintos. 

Por força do direito à personalidade, assegura-se à PBio, como a toda pessoa jurídica, 

absoluta autonomia e independência para atuar na forma da lei e de seu Estatuto Social, 

seguindo os desígnios definidos pelo seu órgão diretivo. Isto porque se encontram 

contemplados no direito à personalidade o direito à liberdade e a autonomia da vontade, 

que tocam a todas as pessoas, sejam naturais ou jurídicas.  

Quanto ao tema, permita-se trazer à colação os comentários de ALEX SANDRO 

RIBEIRO2: 

"Liberdade: só com liberdades há democracia. Sentir-se liberto de 

opressões, controles externos, imposições etc., é salutar para o 

desenvolvimento social e econômico de uma pessoa, e de um povo. Com 

liberdade se constrói uma razão de ser de uma pessoa jurídica, se mantém 

incólume a sua retidão na vida e se lhe possibilita extinguir-se regular e 

naturalmente. A liberdade de atuação é franquia constitucional. Entre as 

formas de liberdade constitucionalmente asseguradas, estão as de conteúdo 

econômico e social, como a livre iniciativa, o comércio, a autonomia e o 

ensino. Preenchidos os requisitos técnicos e atendidas as exigências 

formais, nada pode obstá-lo, pois a autonomia da vontade esbarra 

unicamente no ordenamento jurídico positivo. Cabe como luva a norma 

paulista cognominada de Lei de Cidade Limpa, que, a pretexto de cuidar do 

meio ambiente, pôs fim à atividade empresarial de mídia externa de 

outdoor, além de invadir outros direitos personalíssimos das pessoas 

jurídicas que, eminentemente de fins lucrativos, atuam no comércio jurídico 

em que prevalece o princípio constitucional da livre iniciativa e da livre 

concorrência. Em suma, a liberdade conferida à pessoa jurídica não destoa 

muito do direito natural contemporâneo, força do qual o âmago de sua 

finalidade social independe da vontade arbitrária alheia; não se pode 

excluí-la da comunidade por estar vinculada a uma exigência jurídica; e o 

poder de disposição da norma, atuando como móvel excludente de direito, 

só pode ter força coercitiva se a pessoa atingida preservar a autonomia a 

sua personalidade. "  

Ora. imaginar que um padrão corporativo criado pela PETROBRAS possa produzir, 

por si só, efeitos vinculantes sobre os atos internos das suas subsidiárias seria, como 

visto. ignorar que as empresas integrantes do Sistema gozam do direito à personalidade, 

no qual se inserem o direito à liberdade e a autonomia da vontade. 

Como consectário lógico-jurídico, portanto, não se revela tecnicamente sustentável 

qualquer crítica à atuação da PBio puramente sob o argumento de infração a uma 

normativa interna da holding PETROBRAS, já que o sistema jurídico brasileiro não 

admite este nível de vinculação e mitigação da independência societária. 

Vale repisar que a PBio possui independência e liberdade em gerir livremente as suas 

atividades, efetuando tecnicamente as suas escolhas e atos de governança pois, 

entendimento diverso tornaria inócuo o sentido e objetivo de criação das empresas 

subsidiárias. 

                                                 
2 RIBEIRO, Alex Sandro. Direitos da personalidade compatíveis com a pessoa jurídica. Disponível em: www.ambito-

iuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1865. 
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Veja-se, por oportuno, que nada disso mitiga ou fragiliza o necessário alinhamento 

corporativo que um grupo econômico deve observar, fato que serve de justificativa para 

a própria criação da PBio e demais subsidiárias. 

É de se fixar, contudo, que tal alinhamento não deflui de mero estabelecimento de regras 

pela holding, como se fosse admitida a produção de atos vinculativos de efeitos externos 

à pessoa jurídica. O alinhamento ocorre por meio de decisões internas e independentes 

da empresa subsidiária, produzidas por seu próprio corpo diretivo, refletindo poder de 

controle detido pela holding, que o exerce na forma do Estatuto Social e lei pertinentes 

à matéria societária.  

Portanto, cabe dizer que a Sistemática PETROBRAS não estabelece normas relativas 

ao processo de aprovações internas na PBio para aquisição de empresas ou partes 

acionárias. A normativa institui tão somente a cadeia de atos e aprovações que devem 

ser observados quando da apreciação de proposições pelos órgãos diretivos da própria 

holding, o que foi atendido por completo, tanto na aquisição da planta de Marialva/PR 

quanto na de Passo Fundo/RS.”. 

A manifestação da Unidade argumentou que a Sistemática para Aquisição de Empresas pelo 

Sistema Petrobras busca somente orientar as suas subsidiárias nos processos de aquisições, não 

apresentando caráter de obrigatoriedade, e que a própria Holding orienta as suas subsidiárias de 

que a referida Sistemática “não consubstancia normativo de observância e aplicação cogente”. 

Dentro deste contexto, a Unidade discorreu sobre o fato de que a obrigatoriedade aos termos da 

referida Sistemática seria uma violação ao direito à personalidade das subsidiárias, no qual se 

inserem os direitos à liberdade e à autonomia da vontade. 

Contrapondo-se a argumentação contida na manifestação da Unidade com relação ao fato da 

Sistemática não ser um normativo vinculante para suas subsidiárias, verificou-se que a 

Sistemática da Petrobras foi elaborada em atendimento à determinação da Diretoria Executiva 

da Petrobras, contida na Ata DE 4.512, item 12, de 27/01/2005, Pauta nº 054. Teve, como um de 

seus princípios, a abrangência: A Sistemática deve ser aplicada pelo Sistema Petrobras para 

aquisição de quaisquer empresas ou subdivisões de empresas que possam ser consideradas 

negócios ou unidades de negócio. Portanto, tal normativo é de observância obrigatória não só 

pela Companhia Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), mas inclusive por todas as suas subsidiárias 

integrais. 

Corroborando com o que dispõe a Sistemática, quanto a sua abrangência, a Petrobras 

Biocombustível S.A., quando questionada, sobre se a mesma balizou os procedimentos das 

aquisições das Unidades/Empresas BSBIOS Marialva/PR e Passo Fundo/RS no 

Manual/Procedimento Sistemática para Aquisição de Empresas pelo Sistema Petrobras ou se 

teria adotado outro documento, a PBIO informou o seguinte: 

“A Petrobras Biocombustível segue as normativas e procedimentos internos adotados 

pelo Sistema Petrobras. Dessa forma, nos processos de aquisição das duas unidades de 

biodiesel da BSBIOS localizadas em Marialva e Passo Fundo foram adotadas as práticas 

e recomendações estabelecidas no manual “Sistemática para aquisição de empresas pelo 

Sistema Petrobras”. 

Pelo exposto, com a confirmação declarada pela Unidade, da aplicação da Sistemática para 

Aquisição de Empresas pelo Sistema Petrobras e em conformidade com o que dispõe a mesma, 

a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Petrobras Biocombustível S.A. 

deveriam seguir todos os procedimentos estabelecidos pelo citado documento.  
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1.1.1.3. INFORMAÇÃO 

Processo de governança na aquisição de 50% da Planta de Marialva/PR. 

 

FATO 

 

Em 2008, a PBIO teve a oportunidade de adquirir os ativos da usina de Marialva/PR do Grupo 

Agrenco, em processo de recuperação judicial, diretamente ou por meio de parceria com a 

empresa BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A, entidade privada atuante no 

ramo de indústria de biocombustível/biodiesel, localizada no Município de Passo Fundo/RS. 

Porém, essa oportunidade não foi aproveitada, conforme relatado no Item 1.1.1.4 do presente 

relatório.  

Em 26/01/2009, o Diretor Industrial, em exercício na função de Presidente da PBIO, e o Diretor 

de Operações da BSBIOS assinaram um Memorando de Entendimentos, visando uma possível 

parceria em projetos existentes e/ou futuros para o incremento de produção de biodiesel para 

ambas as empresas.  

Em reunião realizada em 13/02/2009, de acordo com a Ata nº 7, o Conselho de Administração 

da PBIO, nos termos do Resumo Executivo relativo à matéria, aprovou o “Plano Estratégico 

2020 e o Plano de Negócios 2009-2013, ficando acordado que cada projeto será encaminhado 

para aprovação no Conselho de Administração antes da sua efetiva execução”. 

Conforme Ata nº 8, na reunião realizada em 20/02/2009, o Conselho de Administração da PBIO, 

nos termos do Resumo Executivo, aprovou o Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2009, 

o qual previa Investimentos totais de  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”.  

Ressalta-se que a PBIO não disponibilizou todas as atas de reunião envolvendo o processo de 

aquisição das Unidades/Empresas BSBIOS de Marialva/PR e de Passo Fundo/RS solicitadas, 

conforme relatado posteriormente no presente Relatório. Em função disso, foram utilizados como 

base os “Comunicados de Decisão”, Resumos Executivos e outros documentos disponibilizados. 

Como evidência da não disponibilização integral da documentação solicitada citam-se as 

Comunicações de Decisão da Administração Superior, que fazem referências às Atas 

CA/Petrobras nº 1.324, de 13/11/2009 e a nº 1.353, de 17/06/2011, não disponibilizadas. 

Em 01/12/2009, houve o fechamento da operação com a assinatura dos Acordos de Acionistas e 

de Investimento, entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo, e a realização de assembleia geral com 

a nomeação e posse da nova diretoria da BSBIOS Marialva.  

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Com relação ao relato de que a PBIO não disponibilizou todas as atas de reunião 

envolvendo o processo de aquisição das Unidades BSBIOS Marialva e BSBIOS Passo 

Fundo, informa-se que a PBIO enviou todas as atas solicitadas que se encontravam em 

seu arquivamento. Favor enumerar quais atas não foram recebidas para nova análise. 

Na tentativa de obter junto à PBIO as cópias das atas da Diretoria Executiva e do Conselho de 

Administração, ambas da Holding Petrobras, relacionados às aquisições, a PBIO informou: 

“Quanto às atas e DIP da Petrobras, cumpre esclarecer que a Petrobras Biocombustível não 
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dispõe dos documentos de sua controladora, motivo que impede esta subsidiária de providenciar 

o seu encaminhamento.”. 

Assim, considerando a importância da análise do teor dessas atas para a avaliação do processo 

de governança na aquisição das usinas, por meio do Ofício nº 

31.080/2014/DIENE/DI/SFC/CGU-PR, de 21/11/2014, solicitou-se à Holding que fossem 

disponibilizadas as Atas nº 4.782, de 04/11/2009, e 4.881, de 09/06/2011 de reuniões da Diretoria 

Executiva, bem como as Atas nº 1.324, de 13/11/2009, e 1.353, de 17/06/2011 de reuniões do 

Conselho de Administração. 

Por meio da Carta GAPRE 479/14, de 02/12/2014, a Petrobras encaminhou a Nota Técnica 

Auditoria/AE 184/2014, a qual contemplaria tais documentos, contudo somente foram 

disponibilizados os extratos das atas solicitadas. 

Além disso, ressalva-se a possível existência de outras atas da Diretoria Executiva e do Conselho 

de Administração da PBIO, assim como dos colegiados da Holding Petrobras, envolvendo 

deliberações pertinentes aos processos de aquisições das Unidades/Empresas BSBIOS de 

Marialva/PR e de Passo Fundo/RS, que não foram levadas ao conhecimento da equipe de 

auditoria. Por exemplo, a Ata nº 36 da DE da PBIO, de 09/04/2009, que foi referida na 

manifestação da Unidade ao Registro de nº 5 do Relatório Preliminar (item 1.1.1.5 do presente 

Relatório Final), por meio da Carta datada de 31 de março de 2016, porém não foi anexada. 

 

 

1.1.1.4. CONSTATAÇÃO 

Perda de oportunidade na realização dos investimentos de interesse da Petrobras 

Biocombustível com consequente oneração adicional aos cofres da empresa, na posterior 

aquisição da Usina de Marialva/PR. 

 

FATO 
 

A PBIO informou que a oportunidade de negócio de Marialva surgiu de uma oferta feita à 

Companhia, diferentemente da usina de Passo Fundo, que decorreu de uma pesquisa realizada 

por Grupo de Trabalho (GT) constituído com o objetivo de classificar quais seriam as usinas mais 

atrativas para uma aquisição sob o ponto de vista de direcionadores como: localização, logística, 

tecnologia, acesso a matéria-prima, dentre outros.  

Em deferência à adequada compreensão dos fatos, a presente Constatação foi dividida em quatro 

seções: A – Oportunidade da PBIO em adquirir a planta de Marialva diretamente da Agrenco; B 

- Aprovação do Plano Estratégico e do Plano de Negócios da PBIO; C – Negociações entre a 

PBIO e a BSBIOS Passo Fundo visando à aquisição da planta de Marialva/PR; e D – Evolução 

dos valores envolvendo a perda de oportunidade por parte da PBIO em relação à aquisição da 

planta de Marialva/PR. 

 

A – Oportunidade da PBIO em adquirir a planta de Marialva diretamente da Agrenco 

A usina de biodiesel de Marialva, no estado do Paraná, começou a ser construída em 2007 pela 

empresa Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos e Biodiesel Ltda. (do Grupo 

Agrenco), com previsão de investimento de R$ 60 milhões e início de produção para abril de 

2008.  

Essa informação foi corroborada pela matéria publicada no portal www.biodieselbr.com, em 

03/03/2008, com o título: “Usina da Agrenco em Marialva começa a funcionar em abril”. A 

http://www.biodieselbr.com/
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matéria ainda noticiava que outras duas empresas já tinham anunciado investimento no Paraná 

visando à construção de usina de produção de biodiesel: a BSBIOS e a Petrobras. (fonte: 

http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/usina-agrenco-marialva-comeca-funcionar-abril-

03-03-08.htm). 

A construção da usina de biodiesel de Marialva/PR já estava praticamente concluída, mas sua 

entrada em operação atrasou e acabou sendo suspensa após o pedido de recuperação judicial da 

Agrenco em agosto de 2008, (conforme matéria publicada em 30/05/2009 no Jornal Gazeta do 

Povo). Com isso, o conselho de credores da Agrenco aprovou a venda da usina como parte do 

processo de recuperação. 

Em outubro de 2008, a PBIO recebeu carta convite para avaliar e enviar propostas para aquisição 

ou arrendamento das unidades de biodiesel da empresa Agrenco, porém informou que: “Na 

ocasião, a Petrobras Biocombustível, recém-criada e ainda em fase de estruturação, não 

respondeu ao convite, dado que ainda não dispunha de Planejamento Estratégico e Plano de 

Negócios aprovados”.  

Na carta convite de 17/10/2008, encaminhada a várias empresas, o grupo Agrenco apresentava 

como alternativas para viabilizar o seu equacionamento financeiro, o arrendamento de operações 

e a venda de alguns ativos. A expectativa da Agrenco era receber propostas individuais, para 

tanto, constava o contato da empresa para celebrar um acordo de confidencialidade e agendar 

discussões sobre o processo.  

Além da matéria citada alguns parágrafos acima, de 03/03/2008, que informava que a Agrenco 

vinha investindo R$ 60 milhões na usina de Marialva/PR e que a BSBIOS e a Petrobras tinham 

anunciado investimentos na região, outras publicadas na mídia corroboram essa perda de 

oportunidade, pois já em 12/09/2006, foi divulgado que a Petrobras planejava implantar usina de 

biodiesel no Paraná e que havia um protocolo de intenções assinado entre a Petrobras e o Governo 

do Estado que permitiu a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica. Informava 

ainda que a Petrobras queria alcançar a produção de 855 mil m³ por ano de biodiesel em 2011. 

Para isso, já tinha definido a localização das suas três primeiras plantas: Quixadá (CE), Candeias 

(BA) e Montes Claros (MG) e que avaliava a participação em projetos, sendo os mais avançados 

na Região Sul e no Paraná. 

Também, em 31/07/2008, foi divulgado que a Petrobras Biocombustível estudava a construção 

de uma nova unidade de biodiesel, além das três plantas citadas que entrariam em operação, e 

que a subsidiária da Petrobras, criada em 2008, iniciava as atividades com investimento previsto 

de US$ 1,5 bilhão até 2012 (fonte: Agência Brasil). 

Em outubro de 2008, em entrevista à revista Dinheiro Rural, o Presidente à época da Petrobras 

Biocombustível informava que “A nova subsidiária vai atuar nos negócios de produção de 

biodiesel e etanol para os quais estão previstos investimentos de US$ 1,5 bilhão no período de 

2008 a 2012. Vale ressaltar, no entanto, que este número pode mudar, já que estamos em fase 

de revisão do planejamento estratégico” (fonte: 

http://revistadinheirorural.terra.com.br/secao/entrevista/alan-kardec). 

Em 15/12/2008, a BSBIOS de Passo Fundo/RS, interessada na aquisição dos ativos da Agrenco 

em relação à usina de Marialva/PR, enviou uma proposta à PBIO propondo que ambas 

concorressem juntas na aquisição dos ativos da Agrenco. Porém, segundo resposta da PBIO, essa 

proposta foi rejeitada, na época, por não ter ainda o Planejamento Estratégico - PE e o Plano de 

Negócios – PN 2009-2013 aprovados.  

Em 06/01/2009, a BSBIOS informou à PBIO que apresentou proposta à Agrenco para aquisição 

da usina de Marialva/PR e ratificou o interesse em negociar com a Petrobras Biocombustível em 

parceria.  

http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/usina-agrenco-marialva-comeca-funcionar-abril-03-03-08.htm
http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/usina-agrenco-marialva-comeca-funcionar-abril-03-03-08.htm
http://revistadinheirorural.terra.com.br/secao/entrevista/alan-kardec
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Destaca-se que tais comunicados (de 15/12/2008 e 06/01/2009 da BSBIOS à PBIO) foram 

solicitados à Petrobras Biocombustível para análise de seus conteúdos e propostas, todavia a 

PBIO informou que: “Não houve comunicado formal por parte da BSBIOS. O assunto foi tratado 

verbalmente”. Também, foram requeridos os documentos de rejeição por parte da PBIO em 

relação a essas propostas da BSBIOS, sendo que a Unidade informou que: “A PBIO não 

apresentou uma resposta por escrito, uma vez que a BSBIOS encaminhou o assunto de forma 

verbal”.  

 

B – Aprovação do Plano Estratégico e do Plano de Negócios da PBIO 

Em relação à aprovação dos Planos da PBIO, cabe registrar que na Ata da Reunião nº 1 do 

Conselho de Administração - CA da PBIO, realizada em 29/07/2008, consta a apresentação do 

“Plano Estratégico 2009/2020 e Plano de Negócios 2009/2015 (Minuta Rev.0)”. Também, na 

reunião do CA da PBIO (conforme Ata nº 3), realizada em 22/08/2008, houve apresentação e 

debate a respeito do “Plano Estratégico 2009-2015 e Plano de Negócios 2009-2015”. Esses 

planos foram novamente debatidos nas reuniões do Conselho de Administração ocorridas em 

15/10/2008 e 28/11/2008 (Atas nº 5 e 6). Nessa última, o Colegiado recomendou, para o 

segmento de biodiesel, a incorporação, nas premissas adotadas, da possibilidade de duas novas 

aquisições ou parcerias, considerando a análise das oportunidades caso a caso. 

Registra-se ainda que, nas demonstrações financeiras do exercício de 2008, consta informação 

de que “No ano de 2008, a Petrobras Biocombustível definiu metodologia e priorizou potenciais 

parcerias para a produção de etanol e de biodiesel. Diversas outras oportunidades de negócios 

foram analisas (sic) e encaminhadas pela gerência de Novos Negócios, em articulação com a 

Diretoria de Participações”. Bem como, que entre as principais realizações no ano de 2008, 

estavam: a definição de critérios para priorização e seleção da carteira de projetos recebidas da 

Petrobras; a negociação com a Petrobras para a definição do Planejamento Estratégico e Plano 

de Negócios referente a biocombustível; e a definição de Orçamento.  

Assim, mesmo que a PBIO não tivesse o Planejamento Estratégico e Plano de Negócios 

aprovados, os gestores já tinham esboços desses planos em negociação com a Petrobras e estudos 

visando outras oportunidades de negócios. Dentre as quais, poderia ter sido a participação direta 

na concorrência pela aquisição da usina de Marialva/PR, em aceite à carta convite da Agrenco, 

ou mediante concorrência conjunta com a BSBIOS, visto que as empresas (PBIO e BSBIOS) 

tinham interesses mútuos em instalar usina de biodiesel no estado do Paraná.  

A negativa por essas opções – que resultou na perda da oportunidade ora constatada – não ficou 

bem evidenciada nos documentos apresentados pela PBIO. Não ficou claro que a falta de 

aprovação formal do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios inviabilizaria a 

apresentação de uma proposta não vinculante e com condicionantes por parte da PBIO à Agrenco 

e/ou inviabilizaria a aceitação da proposta da empresa BSBIOS para que ambas concorressem 

juntas na aquisição do ativo da usina de Marialva/PR.  

Portanto, antes da aprovação do PE e PN 2009-2013, já havia estudos de a PBIO ampliar suas 

participações no setor de biodiesel ou firmar parceria visando tal objetivo, tendo como foco 

inclusive a Região Sul, onde se encontravam os ativos da Agrenco em relação à usina de 

Marialva/PR colocados à venda e ofertados à PBIO, diretamente pelo Grupo Agrenco e em 

parceria pela BSBIOS. Registra-se que, nessa época, havia previsão de investimentos de US$ 1,5 

bilhão no PN 2008-2012, o planejamento estratégico estava em fase de revisão e o PN 2009-2013 

em elaboração.  

Reforça-se que, em 13/02/2009, o CA da PBIO aprovou o Plano Estratégico 2020 e o Plano de 

Negócios 2009-2013. Neste, estavam previstos investimentos totais de US$ 2,4 bilhões, sendo 

16% para o segmento de Biodiesel e 84% para o Etanol, e aquisições de duas usinas de biodiesel 
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no Brasil, com capacidade instalada de 230 mil m³/ano. Para essas aquisições, havia previsão de 

serem investidos US$ 76 milhões em 2009. 

 

C – Negociações entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo visando à aquisição da planta de 

Marialva/PR 

Nos documentos disponibilizados pela PBIO, consta a apresentação referente à aquisição da 

usina de Marialva, a qual informa que houve visita à sede da BSBIOS Passo Fundo, em 

26/01/2009, para receber informações sobre o Negócio alvo, e às instalações da planta de 

Marialva, em 27/01/2009. 

Nessas informações sobre o Negócio alvo (usina de Marialva/PR) recebidas da BSBIOS em 

26/01/2009, consta uma apresentação realizada à Petrobras Biocombustível, elaborada pela 

empresa BSBIOS e seus consultores da Trust & Co Investimentos, a qual demonstra os 

investimentos de [ * ] necessários para a construção de uma usina similar à planta de Marialva a 

ser adquirida da Agrenco compostos com os seguintes itens: 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”  

Tabela 1 – Investimentos necessários para a construção de uma usina. 

Itens de Investimentos (em síntese) Valores em R$ 

1.1 Infraestrutura e obras civis. “Informações suprimidas por 

solicitação da Unidade Examinada, 

em função de sigilo, na forma do 

artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 

1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 

6º, ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

1.2 Máquinas, equipamentos, instalações e utilidades para a 

unidade industrial. 

1.3 Aparelhos para Laboratório, Máquinas e Ferramentas para 

Oficinas, Móveis e Utensílios. 

1.4 Veículos leves para apoio, empilhadeiras, etc. 

1.5 Despesas pré-operacionais e Gerenciamento de Implantação. 

Total dos Investimentos 

Fonte: Apresentação da BSBIOS e da Trust & Co Investimentos, módulo 4. 

Nessa mesma data, 26/01/2009, o Diretor Industrial, em exercício na função de Presidente da 

PBIO, e o Diretor de Operações da BSBIOS assinaram um Memorando de Entendimentos, em 

que as partes se empenhariam em avaliar os potenciais benefícios para efetivação de uma possível 

parceria em projetos existentes e/ou futuros visando o incremento de produção de biodiesel para 

ambas as empresas.  

Cabe destacar que, de acordo com o material apresentado à PBIO em 26/01/2009 e a assinatura 

do Memorando de Entendimentos, nessa data, as conversas entre a BSBIOS e a PBIO visando 

firmar parceria já haviam sido iniciadas há algum tempo. Ainda, segundo o DIP PBIO-PRES/NN 

16/2009, de 29/06/2009, [ * ]. Nesse sentido, tal ajuste já poderia ter ocorrido em 15/12/2008, 

quando a BSBIOS enviou proposta à PBIO objetivando concorrerem juntas na aquisição do ativo 

de Marialva. Mesmo que a parceria fosse condicionada, entre outras coisas, à aprovação formal 

do Plano de Negócios da PBIO e de Estudo de Viabilidade Técnico-econômico. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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Assim, ressalta-se que antes da aprovação dos Planos Estratégico e de Negócios - PN 2009-2013, 

houve documento assinado entre a PBIO e a BSBIOS visando firmar parceria, tendo como foco 

inclusive os ativos da Agrenco em relação à Usina de Marialva.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe ressaltar que, em 17/03/2009, a BSBIOS não tinha a posse da planta de Marialva/PR ou o 

Contrato de Compra e Venda firmado com a Agrenco, pois esta empresa somente teve seu plano 

de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 19/03/2009, com a possibilidade 

de alienação dos ativos da unidade inacabada de Marialva/PR.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Destaca-se que em matéria divulgada pelo Jornal Valor Econômico em 14/04/2009 constou que: 

“Os rumores sobre as tratativas da Agrenco para acertar a venda de sua usina para a BSBios 

circulavam desde o mês passado, mas nenhuma das partes falava sobre o tema. Em novembro, 

o complexo de Marialva valia R$ 23,3 milhões, de acordo com o diagnóstico da Setape, empresa 

contratada para avaliar os ativos da Agrenco”. A publicação informava ainda que o negócio 

poderia ficar acima do valor avaliado e que a unidade receberia aportes adicionais, já que estaria 

entre 75% e 80% concluída. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Tal Contrato estava ainda pendente de aprovação pelos credores do Grupo Agrenco, prevista para 

ocorrer em 26/05/2009, bem como os termos e condições do instrumento contratual. No qual, foi 

definido o prazo de fechamento para a vendedora cumprir todas as condições suspensivas de 90 

dias, contados a partir da data da assinatura do Contrato, ou seja, até 12/08/2009 para efetivação 

definitiva da operação Agrenco e BSBIOS. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em 26/05/2009, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Agrenco, devidamente convocada 

por Edital, expedido nos autos da Recuperação Judicial das Sociedades em Recuperação Judicial, 

aprovou a venda da usina de Marialva para a empresa BSBIOS Indústria e Comercio de Biodiesel 

Sul Brasil S.A. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em 09/06/2009, foi assinado pelo Governo do Estado do Paraná e a BSBIOS Passo Fundo um 

protocolo de intenções, visando estabelecer condições gerais e obrigações mútuas para a 

finalização e operação da planta industrial de biodiesel da Usina de Marialva, que estava sendo 

vendida pela Agrenco à BSBIOS. No documento, constam os incentivos fiscais a serem 

concedidos pelo Estado e as estimativas dos investimentos a serem realizados pela BSBIOS, que 

seriam de R$ 60 milhões para a implantação da Usina de Marialva.  
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Em 12/06/2009, para aquisição da Usina de Marialva e incorporação dos ativos, a empresa 

BSBIOS Passo Fundo (BSBIOS Ind. e Com. de Biodiesel Sul Brasil S/A., inscrita no CPNJ nº 

07.322.382/0001-19) e um de seus sócios constituíram a empresa BSBIOS Marialva Indústria e 

Comércio de Biodiesel Sul Brasil Ltda., CNPJ nº 10.932.276/0001-61, com data de abertura de 

26/06/2009 e capital social de R$ 1.000,00.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

D – Evolução dos valores envolvendo perda de oportunidade por parte da PBIO em relação 

à aquisição da planta de Marialva/PR 

O quadro a seguir resume os eventos relacionados à planta de Marialva e os valores envolvidos. 

Demonstra que a intempestividade na decisão da PBIO em comprar algo que já estava nos 

estudos da Petrobras (usina de biodiesel no estado do Paraná) resultou na perda de oportunidade 

na participação direta na concorrência promovida pela Agrenco ou mediante concorrência 

conjunta com a BSBIOS, gerando um valor maior pela aquisição: 

Quadro 1 – Eventos/fatos relacionados à Usina de Marialva/PR. 

Data Descrição dos eventos/fatos e documentos Valores em R$ 

03/03/2008 Investimento previsto pela empresa Agrenco Bioenergia Indústria e 

Comércio de Óleos e Biodiesel Ltda. (do Grupo Agrenco) para a 

construção da Usina de Marialva/PR. 

“Informações 

suprimidas por 

solicitação da 

Unidade 

Examinada, em 

função de sigilo, 

na forma do 

artigo 22 da Lei nº 

12.527/2011, no § 

1º do artigo 5º e 

no inciso I do 

artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 

7.724/2012”. 

 

26/01/2009 Valor do investimento necessário para a construção de uma usina similar 

à planta de Marialva, constante na apresentação realizada à Petrobras 

Biocombustível, elaborada pela empresa BSBIOS Passo Fundo e seus 

consultores da Trust & Co Investimentos. 

17/03/2009 Valor da proposta encaminhada pela BSBIOS Passo Fundo à Petrobras 

Biocombustível referente à venda de 49,9% de participação em empresa 

detentora da Usina de Marialva. 

13/04/2009 Montante da contraproposta realizada pela PBIO, por meio do 

documento PBIO-PRES 0006/2009, à BSBIOS Passo Fundo por 49,9% 

de Marialva (com a planta acabada). 

14/04/2009 Valor informado pelo diagnóstico da Setape, empresa contratada para 

avaliar os ativos da Agrenco e que quantificou o complexo de Marialva, 

constante na publicação do Jornal Valor Econômico. A unidade estaria 

entre 75% e 80% concluída. 

11/05/2009 Montante da nova proposta apresentada pela PBIO, por meio do 

documento PBIO-PRES 0009/2009, para a participação de 49,9% na 

Nova Sociedade: o pagamento de metade do valor pago pela BSBIOS 

Passo Fundo à Agrenco Bioenergia pela aquisição da planta de Marialva, 

acrescido de um prêmio de aquisição” de R$ 10 milhões e participação 

no custo de implantação da planta até o início de suas operações.  

12/05/2009 Quantia constante no Contrato de Compra e Venda de Ativos pela 

totalidade (100%) da planta inacabada, celebrado entre a BSBIOS Passo 

Fundo e a Agrenco. 

20/05/2009 Valor da contraproposta da BSBIOS Passo Fundo, que rejeitou a nova 

proposta da PBIO e manteve a premissa de preço fixo e invariável para 

venda de 49,9%, independentemente, do custo de aquisição e conclusão 

da Usina de Marialva.  



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
14 

Data Descrição dos eventos/fatos e documentos Valores em R$ 

28/05/2009 Faixa de preço aprovada pela Diretoria Executiva da PBIO para a 

aquisição da planta de Marialva/PR, condicionada ao término do 

processo de recuperação judicial da Agrenco (Ata da Reunião nº 46 da 

DE, Pauta nº 132). 

09/06/2009 Estimativa dos investimentos que seriam realizados pela BSBIOS Passo 

Fundo para a implantação da Usina de Marialva constante no Protocolo 

de intenções assinado entre o Governo do Estado do Paraná e a BSBIOS. 

17/06/2009 Valor da contraproposta da PBIO, por meio do Comunicado PBIO-

PRES 0011/2009, à BSBIOS Passo Fundo por 50% na Nova Sociedade 

da Usina de Marialva. 

23/06/2009 Montante aceito pela BSBIOS Passo Fundo em relação à contraproposta 

da PBIO para a venda de 50% de participação na Nova Sociedade da 

Usina de Marialva. 

01/12/2009 Valor correspondente à negociação realizada entre a Petrobras 

Biocombustível e a BSBIOS Passo Fundo pela Usina de Marialva 

acabada. 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 
 

Cabe ressaltar o seguinte trecho constante do Relatório de Auditoria “Projeto Marialva”, de 

05/05/2010, elaborado pela empresa Barbosa, Müssnich & Aragão (BMA) Advogados: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, na documentação fornecida pela PBIO relacionada à aquisição de Marialva, não houve 

demonstração de que os gestores da PBIO trabalharam ativa e diligentemente com vistas a 

identificar e aproveitar a melhor oportunidade de investimento para ampliar a produção de 

biodiesel da Companhia, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade. 

Consequentemente, houve perda de oportunidade por parte da PBIO, na aquisição da usina de 

Marialva/PR, diretamente da Agrenco, em processo de recuperação judicial, ou em conjunto com 

a BSBIOS, com perda de valor para os acionistas da Petrobras, controladora da PBIO, na sua 

posterior aquisição.  

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Com relação ao item que relata que a falta de planejamento estratégico não seria motivo 

para não oferecimento de proposta para a Agrenco, informa-se que desde 2004, quando 

se encerrou o grupo de trabalho criado em 2003 para estudar o tema biodiesel, foram 

diversos os direcionamentos em diferentes períodos da Petrobras no que concerne à 

forma de atuação no segmento de biocombustíveis. Em alguns momentos, a prioridade 

foi o desenvolvimento de parcerias, em outros, desenvolver projetos como ativos próprios 

da companhia. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
15 

Com a criação da PBIO em 2008, volta ao cenário a possibilidade de desenvolvimento 

de parcerias, porém, o corpo diretivo da companhia, recém criada, achou prudente não 

desenvolver as parcerias antes que esse direcionamento fosse formalizado no Plano 

Estratégico e consequentemente no Plano de Negócios 2009-2013. 

Como complemento da presente resposta, favor verificar resposta do REGISTRO 10.3” 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“Dentre os vários registros realizados no Relatório Preliminar de Auditoria nº 

201408047, a equipe de auditoria asseverou, no Registro 44 (fls. 16), que "não houve 

demonstração de que os gestores da PBio trabalharam ativa e diligentemente com vistas 

a identificar e aproveitar a melhor oportunidade de investimento para ampliar a 

produção de biodiesel da Companhia". Em vista disso, concluiu-se que "houve perda de 

oportunidade por parte de PBio, na aquisição da usina de Marialva/PR, diretamente da 

Agrenco, em processo de recuperação judicial, ou em conjunto com a BSBIOS, com 

perda de valor para os acionistas da Petrobras, controladora da PBio, na sua posterior 

aquisição." 

Como restará melhor esclarecido, a compra direta da planta de Marialva/PR junto à 

Agrenco, em meio a processo de recuperação judicial, ou mesmo a realização de 

parcerias para o negócio no ano de 2008, não se revelou medida viável à PBio, ao menos 

não sem violar princípios de boa governança, pois não encontraria respaldo em 

normativo interno, não tinha previsão orçamentária, bem como iria de encontro às 

orientações corporativas existentes à época. 

Neste ponto, é oportuno trazer, preliminarmente, um breve histórico do mercado 

brasileiro de biodiesel nas últimas décadas e o contexto da criação da PBio como 

empresa subsidiária da PETROLEO BRASILEIRO S.A (PETROBRAS). 

Em dezembro de 2003, frise-se, 06 (seis) anos antes da criação da PBio, o Governo 

Federal criou uma Comissão Executiva Interministerial, com a participação da 

PETROBRAS, para a concepção e implementação de políticas de incentivo à produção 

e a uso de óleo vegetal como fonte alternativa de energia em âmbito nacional. 

Por tal motivo e diante da possibilidade da elaboração de um programa nacional de 

produção, a PETROBRAS criou, naquela mesma época, a sua Diretoria de Gás e 

Energia. A referida Diretoria, por seu turno, foi responsável pela constituição de grupo 

de trabalho especialmente dedicado ao desenvolvimento de estudos sobre o biodiesel, 

cujos trabalhos indicaram, em julho de 2004, diversas estratégias que poderiam ser 

implantadas para o início das operações com biocombustível. 

Assim, em julho de 2005, foi apresentada à Diretoria Executiva (DE) da PETROBRAS 

proposta para desenvolvimento de usinas de biodiesel por meio da execução de projetos 

próprios. No entanto, em novembro daquele mesmo ano, a mesma DE determinou que os 

programas fossem desenvolvidos em parceria com a iniciativa privada, momento no qual 

se iniciou levantamentos e estudos acerca de potenciais aquisições acionárias.  

Após a apresentação das análises de um novo grupo de trabalho, constituído com 

representantes das Gerências Executivas da PETROBRAS nas áreas de Novos Negócios, 

Desenvolvimento Energético, Estratégia, Tributário, Jurídico, CENPES, Engenharia e 

                                                 
3 Atual item 1.1.1.10 do presente Relatório Final 
4 Atual item 1.1.1.4 do presente Relatório Final 
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BR DISTRIBUIDORA, foram selecionadas certas empresas para início de discussões 

acerca de possíveis parcerias. 

Dentre as empresas selecionadas, realizou-se uma classificação que considerou critérios 

relevantes para a identificação dos projetos mais apropriados, tais como market share, 

disponibilidade de matéria-prima, proximidade das bases de distribuição, estágio de 

implementação das plantas e possibilidade de obtenção do Selo Combustível Social. 

A análise dos referidos critérios já apontava, àquela época, a BSBIOS como empresa 

mais atrativa para a aquisição de ativos e realização de parcerias nos moldes de controle 

compartilhado que seria proposto pela PETROBRAS. Daí se poder afirmar, desde já, que 

a aquisição de participação acionária de Marialva teve também suporte das informações 

levantadas a partir daquele estudo. 

Pois bem. Diante desta conjuntura, no início do ano de 2007, iniciou-se o processo de 

aquisição de parte do ativo da BSBIOS de Passo Fundo pela área de Novos Negócios 

Corporativo da PETROBRAS, projeto que foi descontinuado em decorrência de novo 

posicionamento adotado pelo Colegiado da Companhia, em outubro daquele mesmo ano, 

no sentido novamente da adoção estratégica de se desenvolver a produção de biodiesel 

por meio de usinas próprias a serem ainda construídas em Candeias/BA, Montes 

Claros/MG e Quixadá/CE. 

Neste contexto, em julho de 2008, com o redirecionamento do foco da empresa para a 

produção de biodiesel por intermédio de unidades próprias, ainda em fase de construção, 

foi criada a PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S.A., como subsidiária integral da 

holding. 

Veja-se que, muito embora o grupo PETROBRAS já tivesse se debruçado anteriormente 

em estudos e análises para a aquisição de participação societária em usinas de biodiesel 

e inclusive iniciado tratativas para formalização de parcerias, efetivamente, quando da 

criação da PBio, as únicas orientações e estratégias corporativas vigentes à época eram 

aquelas oriundas da holding, que se inclinavam no sentido do desenvolvimento de 

produção por meio de usinas próprias. 

Assim, ainda que a PBio tivesse conhecimento da oportunidade de se adquirir os ativos 

da usina de Marialva/PR do Grupo Agrenco, diretamente por meio do processo de 

recuperação judicial, e mesmo que já houvesse sinalizações não oficiais (despidas de 

qualquer respaldo corporativo) de que o próximo plano estratégico poderia contemplar 

nova mudança de tendência, passando-se a buscar parcerias comerciais, tal negócio não 

seria possível, pois não estaria em consonância com as orientações e planos 

estratégicos existentes no Grupo PETROBRAS. Até então, como assinalado, 

prevaleciam ainda a orientação estratégica no sentido da exploração direta do mercado 

de biodiesel por meio das 03 (três) usinas próprias que estavam em planejamento e 

construção. 

Diga-se, ainda, que no momento da criação da empresa, a prioridade máxima da PBio 

era o término das obras e a entrada em operação das suas próprias usinas, além da 

organização de toda a sua cadeia de gestores, empregados, fornecedores e produção. 

Aliás, não é demais grifar a complexidade e a importância daquele momento histórico, 

pois a constituição da PBio deveria ocorrer de forma praticamente concomitante à 

entrada em operação de suas três usinas próprias, inaugurando a entrada do grupo 

PETROBRAS em um mercado absolutamente inédito, sem que houvesse, portanto, 

conhecimento preestabelecido ou know-how já internalizado. 
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É nesse contexto, enfim, que a Agrenco apresentou a proposta de venda do ativo de 

Marialva em meio a um processo de recuperação judicial, com todas as complexidades 

e especificidades que este tipo de operação encerra, e sem que houvesse qualquer 

precedente conhecido no Sistema PETROBRAS de aquisição de ativos dessa forma. A 

toda evidência, não havia mínimas condições fáticas e interesse para se levar adiante 

qualquer tratativa com a Agrenco, naquele momento.  

Mais importante do que isso, contudo, se mostrou o impedimento corporativo ao 

aproveitamento do negócio. Nos termos das regras de governança do Sistema 

PETROBRAS, todo e qualquer investimento deve obrigatoriamente ter aderência ao 

Planejamento Estratégico e ao Plano de Negócios da Companhia. O gestor PETROBRAS 

tem o dever funcional de agir em conformidade com estas diretrizes corporativas, sob 

pena de infringir a governança interna. 

Ora, à época da proposta apresentada pela Agrenco, e independentemente de qualquer 

indicativo não-oficial que se tivesse a respeito dos contornos das normativas que seriam 

proximamente implementadas, fato é que a PBio ainda não havia aprovado o seu 

primeiro Plano Estratégico e Plano de Negócios, o que só veio a ocorrer em 13/02/2009. 

Por conseguinte, também não havia previsão orçamentária para tal aquisição. 

Como bem observado pela equipe de auditoria às fls. 11 do Relatório Preliminar de 

Auditoria nº 201408047, embora existissem estudos anteriores da PETROBRAS visando 

oportunidades de negócios realizados de acordo com a estratégia da holding à época - 

na ocasião da oferta da planta de Marialva/PR diretamente pelo grupo Agrenco e da 

proposta de parceria com BSBIOS para finalização da usina, "o planejamento 

estratégico estava em fase de revisão e o PN 2009-2013 em elaboração." 

Ademais, é importante destacar que, quando do recebimento da carta convite para 

avaliação e envio de propostas para a aquisição da planta de Marialva/PR através do 

processo judicial, a PBio contabilizava, tão somente, 01 (um) mês de criação, e se 

encontrava em pleno processo de estruturação.  

Assim, a inexistência de Plano Estratégico e Plano de Negócios, os quais deveriam ser 

aprovados pelo Conselho de Administração, segundo a Lei Federal nº 6.404/1976 e o 

Estatuto Social da PBio, serviu, por si só, de entrave intransponível a qualquer 

negociação condicionada ou firme por parte dos gestores e administradores da PBio. 

Ademais, parece ilógico e até temerário supor que os gestores e administradores da PBio 

deveriam agir em desconformidade ou até mesmo diante da inexistência de previsão 

orçamentária, de Plano Estratégico e de Plano de Negócios da empresa. Como se 

imagina, qualquer ação que tivesse sido adotada nesse sentido, sem suporte em 

diretrizes corporativas oficiais e vigentes, invariavelmente exporia os gestores da PBio 

à atividade fiscalizadora dos órgãos de controle interno, como essa respeitada CGU, 

por inobservância de regras básicas de boa governança. 

Acerca das exatas atribuições dos colegiados acima descritos, notadamente da 

competência do Conselho de Administração em exercer o planejamento estratégico da 

empresa, veja-se as lições de RUBENS REQUIÃO5: 

“(...) a lei deixou ao arbítrio dos acionistas a formulação do órgão de 

administração da sociedade, cindindo-o em duas partes, o conselho de 

administração e a diretoria. Se a companhia prescindir do conselho de 

administração, estabelecendo a constituição apenas da diretoria, esta, 

como no sistema antigo, desempenhará todas as funções administrativas, 

                                                 
5 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 210. 
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traçando a política geral dos negócios da sociedade e executando-a, como 

o estatuto determinar. 

Se, porém, for constituído o conselho de administração, a diretoria apenas 

dará cumprimento às determinações dele emanadas, dirigindo 

executivamente os negócios segundo orientação fixada." 

Colha-se, acerca da instituição dos órgãos da administração de empresas e a 

necessidade de estruturação e disciplina para o seu pleno funcionamento, o entendimento 

de JOSÉ WALDECY LUCENA, em textual: 

"É que a Lei criou órgãos e instituiu disciplina que não podem ser 

desobedecidos (ius cogens): assim, a assembleia geral delibera sobre o que 

diz respeito à companhia; o conselho de administração, se criado, fixa a 

orientação geral dos negócios da companhia; a diretoria administra a 

companhia e a representa ativa e passivamente; e o conselho fiscal, 

quando instalado, fiscaliza os atos dos administradores. Existe. em suma. 

Uma estrutura mínima que identifica a companhia e põe a funcionar.6 

Ora, os gestores da PBio não poderiam se desvincular de seus deveres institucionais. 

Suas atribuições sempre foram estritamente vinculadas à complexa estrutura 

empresarial que rege a Companhia.  

Ademais, cabe dizer que os dirigentes da PBio agem em nome da empresa e poderiam 

até mesmo ser responsabilizados civil e penalmente por ato de gestão praticados 

irregularmente, contrários à lei e ao Estatuto Social. Neste sentido, transcreve-se abaixo 

o escólio de RUBENS REQUIÃO, in verbis: 

"Por outro lado, se o administrador, ao gerir os negócios sociais, violar a 

lei ou normas estabelecidas pelo estatuto, torna-se responsável. Comum é 

o caso de administrador, sobretudo diretor-gerente, que ultrapassa os 

poderes de gestão, cujos limites o estatuto lhe traça. Este ato de 

indisciplina o torna responsável, embora vinculado também à sociedade." 

Não bastasse isso, sabe-se que os administradores estão restritos aos deveres que lhes 

são impostos nos arts 145 a 160 da Lei Federal nº 6.404/1976, notada mente aos deveres 

de cuidado, diligência e lealdade. 

Conforme JOSÉ WALDECY LUCENA, os deveres impostos aos administradores na Lei 

das Sociedades Anônimas se traduzem na exigência do atendimento dos propósitos da 

empresa, em seu melhor interesse devidamente formalizado, empregando sempre o gestor 

dirigente, para tanto, o melhor de si, pessoal e profissionalmente. 

"Os deveres de cuidado e diligência referidos no dispositivo sob comento 

são obviamente padrões, standards, modelos gerais, correspondendo ao 

comportamento que se espera, no trato da gestão empresarial, de um 

homem comum (o chamado homem médio), sem se exigir, assim, seja um 

superdotado (se ele o for, melhor), mas também não podendo ser 

evidentemente um despreparado para as funções nas quais é investido. 

Corresponde ao comportamento indicado no já mencionado Models 

Business Corporation Act, para o standard of care, ao dispor, quando nele 

se inspiraram os feitores da atual Lei brasileira, que os administradores 

devem agir: "(1) com boa-fé: (2) com o cuidado que uma pessoa 

ordinariamente prudente em uma semelhante posição exerceria sob 

                                                 
6 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades anônimas - comentários à lei (arts. 121 a 188), vol 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, 

pp. 274 e 275. 
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circunstâncias similares: e (3) de uma maneira que eles razoavelmente 

acreditem estar agindo no melhor interesse da companhia". 

"E como escrevemos em livro outro, todos esses standards - dever de 

cuidado, dever de diligência, dever de lealdade - traduzem a exigência de 

que se deve o administrador de uma sociedade empregar o melhor de si 

pessoal e profissionalmente, na consecução dos propósitos sociais, isto é, 

velando pelo interesse social e buscando a realização integral do objeto 

social, sem jamais desmandar-se em excesso ou desvio de poder, seja em 

proveito próprio, seja de terceiro.7 E, especificamente, 'o dever geral de 

cuidado poderá ser assim formulado: os administradores hão de aplicar 

nas atividades de organização, decisão e controlo societários o tempo, 

esforço e conhecimento requeridos pela natureza das funções, as 

competências específicas e as circunstância’.8 Na síntese perfeita de 

Coutinho de Abreu, em princípio. Um administrador competente não 

dissipa o patrimônio social e evita riscos desmedidos." 

Neste passo, além da necessidade de estruturação mínima, da existência de previsão 

orçamentária, do Plano Estratégico e do Plano de Negócios, vigente e com interesse 

compatível, é de se sobrelevar que a PBio, acompanhando prática habitualmente usual 

no Grupo PETROBRAS, verificava a idoneidade dos seus stakeholders, ao passo que se 

deve considerar que os sócios da Agrenco estavam presos quando da permissão de venda 

judicial, fato que também impediria a negociação para a aquisição direta do ativo junto 

àquele grupo. 

De mais a mais, note-se que, embora a equipe de auditoria tenha partido da premissa de 

que "a construção da usina de biodiesel de Marialva/PR já estava praticamente 

concluída", como asseverado às fls. 09 do Relatório Preliminar de Auditoria nº 

201408047, a BSBIOS pagou [ * ] na compra da planta inacabada, inoperante e em pleno 

processo de deterioração, e, para torná-la operacional, investiu aproximadamente mais 

[ * ], fato que demonstra a falta de parte expressiva da obra para a implantação final e 

estabelecimento da operacionalidade da usina de biodiesel. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

Deste modo, a aquisição de participação acionária em uma usina já operacional e com 

boas perspectivas de rentabilidade futura, no formato da proposta final apresentada pela 

BSBIOS, trouxe, ao fim e ao cabo, benefícios indiscutivelmente maiores para a PBio, que 

não arcou com os custos e infortúnios de término da obra, admissão de pessoal, 

constituição de corpo gerencial, elaboração de padrões corporativos e, principalmente, 

não assumiu os riscos inerentes à implantação da usina, associados não somente à 

empreitada, mas também à obtenção das licenças, autorizações e Selo de Combustível 

Social, necessário à comercialização de sua produção nos leilões promovidos pela 

Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Com efeito, ao invés de se cogitar de perda de oportunidade, cumpre repisar que 

existiram muitos outros benefícios apropriados com a aquisição de participação 

acionária de usina operacional da BSBIOS, pois a referida empresa constituía - como 

constitui até hoje - um importante player desse segmento de mercado, detentor de vasta 

                                                 
7 LUCENA. José Waldecy. Das Sociedades Limitadas. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2005, p.402. 
8 ABREU, Jorge Manoel Coutinho de. Deveres de Cuidado e de Lealdade dos Administradores e Interesse social, in Reformas do 

Código das Sociedades, Colóquis n.3, Almedina, Coimbra, 2007, p.19. 
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expertise na produção eficiente de biodiesel e com atuação proeminente em leilões da 

ANP (já vendia grande volume do produto com preços em margem positiva) e know-how 

em relação aos bons fornecedores agrícolas, isto tudo dentre outras experiências e 

conhecimentos que foram compartilhados em razão da parceria realizada. 

A esse respeito, e pedindo-se vênia para uma breve digressão, convém salientar que, 

atualmente, é evidente a aproximação da Administração Pública e do setor privado, no 

campo da atuação do Estado na economia. Trata-se, por parte do Poder Público, da 

busca de expertise e das melhores práticas de exploração empresarial. 

A cooperação empresarial, característica intrínseca dos moldes societários, é atrativa à 

iniciativa privada, já que a Administração Pública pode ser um importante agente 

investidor/financiador; por outra feita, é especialmente interessante ao Estado, posto 

que, por meio dela, obtém-se valiosa contrapartida: o aprimoramento da gestão das 

empresas, a troca de tecnologia e know-how com o setor privado. 

Este movimento é largamente sentido nos dias atuais. O próprio Governo Federal vem 

empreendendo uma consistente política de parcerias societárias, sabidamente voltadas 

à obtenção de melhores conhecimentos e técnicas empresariais. 

Prova disso é a modelagem associativa inicialmente prevista para a exploração do Trem 

de Alta Velocidade (TAV), cujo projeto não foi adiante, mas contemplava a formação de 

uma sociedade de propósito específico com participação pública e privada. 

Mais recentemente este modelo acabou exitosamente implementado nas concessões 

aeroportuárias, nas quais se estabeleceu que os concessionários dos maiores aeroportos 

nacionais deveriam ser SPEs compostas pelo consórcio licitante e pela estatal 

INFRAERO. 

Neste caso, além de razões de segurança nacional e recebimento de dividendos, a 

participação da INFRAERO nestas concessões teve por justificativa expressa a 

possibilidade de obtenção de know-how. 

As vantagens das parcerias societárias, ou das joint-ventures, são vastamente destacadas 

pela doutrina especializada. Por todos, permita-se trazer a análise de RUBENS 

REQUIÃO: 

Trata-se de ação do empreendedor, pela qual se objetiva a concentração 

de esforços combinados com a redução de risco empresarial. O traço da 

atividade é a cooperação empresária, como ocorre nos casos mais comuns, 

em que o detentor da tecnologia especial, desejoso de explorá-la em 

determinado local, mas inibido pelo desconhecimento de peculiaridades do 

mercado-alvo e pela necessidade de investir, às vezes pesadamente, em 

estrutura física, industrial ou centralização, se alia à empresa ali 

estabelecida para aproveitar-lhe as habilidades e conhecimentos bem 

como a própria organização já consolidada. Haverá substancial economia 

de custos e diminuição de riscos com incremento da capacidade 

operacional, de lado a lado. 

O caso ora em voga se coaduna perfeitamente com a tendência acima descrita. Ao 

adquirir parte da planta de Marialva/RS e Passo Fundo/ RS, a PBio também teve por 

alvo, de fato, a própria parceria com a BSBIOS, devido à sua forte atuação no mercado 

de biocombustíveis, com boas performances em leilões da ANP. 

No caso de Marialva, aliás, tal questão se revelou ainda mais estratégica, porquanto, 

nos idos de 2009, a PBio possuía menos de 1 ano de existência e até o momento não 
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possuía qualquer experiência em operação de plantas de biodiesel - de lembrar que as 3 

usinas recebidas da PETROBRAS ainda não eram operacionais. 

Aliás, em 2008, quando a PBio ainda estava sendo criada, a BSBIOS já estava sendo 

certificada pela ANP como a primeira exportadora brasileira de biodiesel, informação 

esta que serve bem para demonstrar o gigantesco distanciamento de experiências que 

havia entre tais empresas à época. 

Portanto, atribuir à BSBIOS os riscos associados ao término das obras, comissionamento 

da usina, montagem de equipe, estabelecimento de políticas e sistemáticas de operação, 

licenciamentos, implementação de práticas de SMS, dentre outros fatores ínsitos à 

produção de biodiesel, foi decisão que certamente gerou os melhores resultados à PBio, 

não só, como dito, por evitar a sua exposição a riscos que até então não seriam 

ordinariamente geridos, mas notadamente por permitir acesso a intangíveis valiosos. 

Para além de garantir a crucial troca de know-how, associar-se à BSBIOS significou 

uma forma mais segura e eficiente de investimento, uma vez que, ao partilhar a 

responsabilidade do empreendimento com empresa conhecedora do mercado, também se 

divide o risco inerente ao negócio. 

Outro ponto nodal quanto ao risco habitual de qualquer empreendimento é a sua natural 

precificação: quanto maior a segurança de lucro esperado, mais atraente se torna o 

negócio e, por conseguinte, mais valioso o mesmo será. Ademais, a aquisição das plantas 

de Marialva e Passo Fundo representa a possibilidade de receita imediata, em 

contraponto à possível construção de uma usina, o que torna o investimento ainda mais 

interessante. 

Permita-se, aqui, fazer alusão meramente exemplificativa aos contratos EPC Turnkey - 

amplamente utilizados em obras de infraestrutura nos quais o valor da avença é maior, 

dada exatamente a transferência do risco para o contratado. 

Desta maneira, aliando-se a (i) incorporação de know-how junto à BSBIOS; (ii) o baixo 

risco do investimento; e (iii) sua retribuição financeira imediata, tem-se que a aquisição 

parcial das plantas de Marialva e Passo Fundo, naquele momento - início da operação 

da PBio – foi irrefutavelmente vantajosa. 

Desta forma, não se pode concluir de outra maneira senão pela legitimidade do interesse 

da PBio em aliar-se à BSBIOS, optando-se pela parceria empresarial ao invés da mera 

aquisição daquelas plantas produtoras. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Neste sentido, afirma-se que a aquisição de participação no ativo já em fase operacional 

revelou-se investimento tempestiva e absolutamente compatível com os planos 

estratégicos da PBio à época, rentável e mais seguro que a aquisição de um 

empreendimento inacabado, no melhor espírito da boa governança corporativa. 

Em síntese, portanto, muito embora se possa supor (de forma inadvertida) vantajosidade 

na eventual compra do ativo de Marialva/PR no curso da recuperação judicial da 

Agrenco em 2008, conforme já esclarecido anteriormente, a PBio se encontrava, àquela 

época, absolutamente impedida de realizar o negócio por cinco motivos relevantes, quais 

fossem: 

a) Desde 15/10/2007, o Conselho de Administração da PETROBRAS 

modificou a diretriz relativa às iniciativas de parcerias societárias na 
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produção de biodiesel (Anexo 3, peça 121, p. 244), para, a partir de então, 

fixar que os projetos deveriam ser realizados por meio de unidades 

próprias, mediante o modelo greenfield (construídos do zero); 

b) Quando do recebimento da carta convite para avaliação e envio de 

propostas para a aquisição da planta de Marialva/PR, em meio ao processo 

de recuperação judicial, a PBio detinha, tão somente, 01 (um) mês de 

criação e estava em pleno processo de estruturação, não tendo sido sequer 

eleitos os integrantes do Conselho de Administração e Diretoria Executiva 

da empresa; 

c) Inexistência de Planejamento Estratégico e Plano de Negócios da PBio 

que vislumbrasse a produção de biodiesel mediante a compra de 

participação acionária em usinas já existentes ou em vias de finalização;  

d) Inexistência de previsão orçamentária capaz de suportar a aquisição 

integral ou acionária da Planta de Marialva/PR. 

e) Inexistência de previsão normativa no Sistema PETROBRAS de 

aquisição de ativos oriundos de massa falida ou em recuperação judicial. 

Sendo assim, diante de todo o exposto, impõe-se ver superado o questionamento quanto 

à suposta perda de oportunidade na aquisição da usina de Marialva/PR diretamente do 

Grupo Agrenco.  

Aliás, malgrado o elevado conhecimento técnico detido pela equipe em atuação nessa 

auditoria, pede-se vênia para apontar que o Relatório de administração da PBio 2010 

mostrou majoração da receita operacional líquida da empresa de R$ 231 milhões em 

2009 para R$ 539 milhões no ano de 2010, donde se conclui que tal parceria com a 

BSBIOS, relativamente à Marialva, além de reduzir riscos inerentes à construção e 

comissionamento da usina, contribuiu para que a companhia mais que dobrasse sua 

receita operacional líquida no ano de 2010, índices e valores que são capazes de 

chancelar as boas práticas de governança dispensadas pelos gestores e administradores 

da empresa. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

A manifestação da Unidade apresenta as mudanças de cenários ocorridas na Petrobras quanto à 

sua atuação no segmento de biocombustíveis, sendo diversos os direcionamentos em diferentes 

períodos, ora em desenvolvimento de parceiras, ora de projetos com ativos próprios da 

companhia.  

A PBIO alega que houve estudos de desenvolvimento de projetos em parceria com a 

possibilidade de associações e aquisições de projetos existentes, incluindo a BSBIOS, entre o 

fim de 2006 até 15 de outubro de 2007, quando o Conselho de Administração da Petrobras 

determinou a sua descontinuidade até a criação da PBIO em 2008. A partir de então, o cenário 

voltou para a possibilidade de desenvolvimento de parceiras, mas o corpo diretivo da PBIO 

“achou prudente não desenvolver as parcerias antes que esse direcionamento fosse formalizado 

no Plano Estratégico e consequentemente no Plano de Negócios 2009-2013”.  

Já na manifestação apresentada por meio da Carta de 31 de março de 2016, a Unidade relata a 

participação da Petrobras nos estudos sobre o biodiesel de 2004 à criação da PBIO. Reforça as 

mudanças de cenários e que em outubro de 2007, o Conselho de Administração da Petrobras 

modificou a diretriz relativa às parcerias societárias na produção de biodiesel, passando a fixar 

que os projetos fossem realizados por meio de unidades próprias. 
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Isso reforça ainda mais a perda de oportunidade na aquisição dos ativos da planta de Marialva 

diretamente do Grupo Agrenco, que atenderia à diretriz do citado Conselho, além de dar 

prosseguimento aos estudos da Petrobras visando à construção de usina de produção de biodiesel 

no Paraná. Por outro lado, a aquisição conjunta da planta com a BSBIOS estaria de acordo com 

o retorno do cenário de parcerias como forma de atuação no segmento de biodiesel pela PBIO. 

Ressalta-se que, nas demonstrações financeiras da PBIO do exercício de 2008, consta a 

informação de que naquele ano a PBIO priorizou potenciais parcerias para a produção de etanol 

e de biodiesel, definiu critérios para seleção da carteira de projetos recebidas da Petrobras e 

negociou com a Holding a definição do Planejamento Estratégico e Plano de Negócios referente 

a biocombustível e de Orçamento.  

Além disso, consta que diversas outras oportunidades de negócios foram analisadas e para a 

produção de biodiesel foi assinado um memorando de entendimentos (MOU) entre a Petrobras 

Biocombustível e a empresa Galp Energia. Os memorandos estabelecidos foram analisados 

visando à identificação de oportunidades de parcerias e mercados potenciais. A oportunidade de 

negócios que mais avançou em 2008 referente ao Mercado Internacional foi com a empresa Galp 

Energia de Portugal, visando a produção, a comercialização e a distribuição de biodiesel no 

mercado português e internacional.  

As informações contidas nas demonstrações financeiras da PBIO do exercício de 2008 

contradizem os argumentos da Unidade de que as únicas orientações e estratégias corporativas 

vigentes à época eram aquelas oriundas da holding no sentido do desenvolvimento de produção 

de biodiesel por meio de usinas próprias. E de que a busca por parcerias não seria possível e não 

estaria em consonância com as orientações e planos estratégicos existentes no Grupo Petrobras. 

A Unidade alega que no ano de 2008, a compra direta da planta de Marialva junto à Agrenco, no 

processo de recuperação judicial, ou mesmo a realização de parcerias para o negócio não seria 

viável à PBIO, pois não encontraria respaldo em normativo interno, não tinha previsão 

orçamentária, bem como iria de encontro às orientações corporativas existentes à época. 

A PBIO não apresentou os elementos comprobatórios mencionados nessa alegação, não citou os 

dispositivos dos normativos internos em que não encontraria respaldo a aquisição da usina de 

Marialva/PR, diretamente da Agrenco, em processo de recuperação judicial, ou em conjunto com 

a BSBIOS. Não apresentou as orientações corporativas existentes à época as quais a aquisição 

direta ou por meio de parceria iria de encontro, apesar de ter citado: “(Anexo 3, peça 121, p.244)” 

tal documento não foi encaminhado. 

Na sua manifestação, a PBIO apresentou citações doutrinárias sem indicar quais seriam os atos 

dos gestores e os dispositivos dos normativos internos e do Estatuto Social que seriam infringidos 

caso houvesse a análise e a deliberação pelos colegiados da PBIO (DE e CA), visando o 

aproveitamento das oportunidades ofertadas tanto pelo Grupo Agrenco como pela BSBIOS na 

aquisição direta ou conjunta, respectivamente, dos ativos da planta de Marialva.  

As alegações da Unidade estão baseadas na hipótese de que a aquisição direta dos ativos da planta 

de Marialva do Grupo Agrenco ou por meio de parceria com a BSBIOS ocorreria no ano de 2008 

sem quaisquer análises e deliberações dos órgãos colegiados da PBIO e sem os Planos 

Estratégico e de Negócios da Companhia estarem aprovados.  

Contudo, essa hipótese não foi cogitada pela equipe de auditoria da CGU e os ativos da planta 

de Marialva não foram vendidos no ano de 2008. A Carta do Grupo Agrenco é datada de 

17/10/2008 e apresentava apenas um resumo das informações sobre os ativos envolvidos para a 

análise por parte dos interessados, visto que era “objetivo da Agrenco formalizar, inicialmente, 

um arrendamento por dois anos/safra”. Por meio da Carta, o Grupo esperava receber propostas 

de possíveis interessados e estava disposto a fornecer todas as informações necessárias ou 

considerar estruturas alternativas.  



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
24 

A PBIO recebeu carta convite do Grupo Agrenco e declinou dessa oportunidade, apesar de a 

Petrobras ter interesse e estudos para investimentos na região, pois planejava implantar usina de 

biodiesel no Paraná. A PBIO iniciava as suas atividades em 2008 com investimento previsto de 

US$ 1,5 bilhão para o período de 2008 a 2012, já contava com o planejamento estratégico em 

fase de revisão, com vários debates nas reuniões do Conselho de Administração. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Certamente, o Grupo Agrenco não esperaria vender os ativos da planta de Marialva no ano de 

2008, tinha a expectativa de receber manifestações dos interessados, agendar discussões sobre o 

processo e celebrar acordo de confidencialidade. Pois, somente em 19/03/2009, após a aprovação 

do primeiro Plano de Recuperação Judicial da Agrenco pelos credores, é que o Grupo poderia 

efetivamente iniciar o processo de venda dos ativos.  

Cabe ressaltar que nem mesmo a BSBIOS adquiriu os ativos da planta de Marialva junto à 

Agrenco no ano de 2008. O Contrato de Compra e Venda de Ativos entre a BSBIOS e a Agrenco 

foi celebrado em 12/05/2009. Este acordo estava ainda pendente de aprovação pelos credores do 

Grupo Agrenco e continha condições suspensivas de 90 dias para efetivação definitiva da 

operação. 

O Conselho de Administração da BSBIOS somente aprovou a aquisição dos ativos da planta de 

Marialva da Agrenco após a aprovação da venda pela assembleia geral dos credores do Grupo 

Agrenco, ocorrida em 26/05/2009, e a venda “casada” da mesma à PBIO, em junho de 2009. 

Nesta data, a Petrobras Biocombustível já tinha o Plano Estratégico e o Plano de Negócios 

aprovados com a previsão de aquisição de duas usinas de biodiesel, bem como a previsão 

orçamentária. 

Na manifestação, a PBIO demonstrou que não houve análise das oportunidades ofertadas pela 

Carta do Grupo Agrenco e pela BSBIOS para concorrerem juntas na aquisição dos ativos da 

planta de Marialva, não houve avaliação das áreas técnicas e do jurídico em relação a essas 

oportunidades e que não houve o encaminhamento das mesmas à manifestação da Diretoria 

Executiva. 

A negativa por essas opções por parte da Diretoria Executiva não ficou evidenciada nos 

documentos apresentados pela PBIO, nem na sua manifestação. Não encaminhou documentos 

(pareceres, comunicados, atas de reunião da DE, etc.) que demonstrassem que essas 

oportunidades foram discutidas em reunião da Diretoria Executiva e que houve a rejeição pelos 

membros com base nos motivos alegados. 

Pela documentação apresentada, percebe-se que havia o interesse de ambas as partes (PBIO e 

BSBIOS) na aquisição da planta de Marialva, assim firmaram o Memorando de Entendimento 

em 26/01/2009, por meio do qual se iniciou entre as partes a compra da usina da Agrenco, que 

foi planejada e negociada no decorrer do exercício de 2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Argumenta também que a aquisição de participação acionária em uma usina já operacional trouxe 

benefícios para a PBIO, que não arcou com alguns custos para colocar a usina em operação e não 

assumiu os riscos inerentes à sua implantação, à obtenção das licenças, autorizações e Selo de 

Combustível Social, necessários à comercialização de sua produção. 

Todavia, quando houve a conclusão do negócio entre a PBIO e a BSBIOS na aquisição da planta, 

em 01/12/2009, a usina não estava pronta em pleno funcionamento, as obras não estavam 
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concluídas, não havia licenças e autorizações necessárias a comercializar da produção nem o Selo 

Combustível Social. Havia apenas a promessa firmada por parte da BSBIOS de finalizar as obras 

e obter a documentação necessária à operacionalização da usina. Contudo, caso este 

compromisso não fosse honrado, haveria a necessidade de se recorrer ao judiciário e a planta 

continuaria na situação adquirida pela PBIO.  

A usina de Marialva somente começou a operar cinco meses após a PBIO ter assumido os 50% 

de participação e realizados os investimentos (aportes de recursos), que foram utilizados para 

pagar os empréstimos da BSBIOS na aquisição da planta da Agrenco e na conclusão das obras, 

ou seja, em maio de 2010. Desse modo, a Petrobras Biocombustível S.A. também assumiu os 

riscos por adquirir participação em uma usina inacabada e inoperante. 

Assim, evidencia-se que os gestores da empresa BSBIOS adotaram postura mais diligente que 

os gestores da PBIO quando da oportunidade de aquisição da planta de Marialva. Aqueles 

obtiveram para a sua companhia ganhos financeiros no processo, enquanto que a Petrobras 

Biocombustível S.A. arcou com os desembolsos maiores que a BSBIOS para ter os mesmos 50% 

de participação na usina inacabada e inoperante quando da finalização do negócio entre as 

empresas. 

Diante do exposto, verifica-se que a ampla manifestação da Unidade não trouxe novos fatos ou 

informações que possam suprimir quaisquer das contextualizações circunscritas ao achado em 

questão: Perda de oportunidade por parte de PBIO, na aquisição da usina de Marialva/PR, 

diretamente da Agrenco, em processo de recuperação judicial, ou em conjunto com a BSBIOS, 

com consequente oneração adicional aos cofres da empresa, na sua posterior aquisição. 

 

1.1.1.5. CONSTATAÇÃO 

Ausência de apreciação inicial da aquisição pela Diretoria Executiva da PBIO antes das 

negociações envolvendo o processo de aquisição de participação na planta de Marialva, 

contrariando a Sistemática da Petrobras. 

 

FATO  
 

Após a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo assinarem o Memorando de Entendimentos, em 

26/01/2009, visando uma possível parceria, com apresentação referente à aquisição da usina de 

Marialva e visita à sede da segunda empresa e às instalações dessa planta, as negociações entre 

as duas companhias começaram.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Reforça-se que, pela Sistemática para Aquisição de Empresas do Sistema da Petrobras, após a 

fase de identificação de oportunidade, a área proponente deve apresentar um estudo preliminar 

que permita a validação ou não do processo pela DE. Contudo, somente em 28/05/2009, depois 

de várias negociações entre a PBIO e a BSBIOS, é que a matéria foi submetida à Diretoria 

Executiva da PBIO para a aprovação da fase inicial (Fase 1 – Identificação da Oportunidade) do 

processo de aquisição da planta de Marialva/PR e a designação da área responsável pela sua 

coordenação.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Logo, não houve observância à Sistemática da Petrobras, visto que este normativo determina que 

a matéria passe pela aprovação ou não da DE antes de as áreas da Companhia se envolver em 

negociações com terceiros. Adicionalmente, as tratativas foram realizadas sem a designação da 

área responsável pela coordenação do processo, pois isso apenas ocorreu em 28/05/2009.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 31 março de 2016, a Petrobras Biocombustível S.A. apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Especificamente quanto ao Registro 59, que aponta suposta ausência de apreciação 

pela Diretoria Executiva da PBio antes do início das negociações envolvendo o processo 

de aquisição de participação acionária em Marialva/PR, é de se evidenciar que a 

Diretoria Executiva da PETROBRAS BIOCUMBUSTÍVEL já havia aprovado a 

celebração de um Memorando de Entendimentos (MoU) com a BSBIOS previamente à 

aprovação da proposta firme de aquisição da planta de Marialva/PR, o que denota o seu 

conhecimento prévio.  

No tocante a este aspecto, convém inicialmente compreender o conceito, a natureza e os 

reais efeitos jurídicos do Memorando de Entendimentos, documento este 

tradicionalmente referido como Memorandum of Understanding - MoU. 

Trata-se, com efeito, de documento próprio de uma fase preliminar de operações de 

M&A, ainda pré-contratual, por meio do qual são estabelecidas condições para o início 

dos contatos entre as empresas, garantindo bases seguras para a abertura mútua de 

informações sensíveis.  

Inexistindo regramento legal que disponha sobre esta figura, há que se recorrer às boas 

práticas corporativas para a sua melhor compreensão. Nessa linha, a renomada 

publicação BLACK'S LAW DICTIONARY10, ao tratar do verbete memorandum of 

understanding, remete ao sinônimo letter of intent, oferecendo a seguinte definição: 

Letter of intent (1942) A written statement detailing the preliminary 

understanding of parties who plan to enter into a contract or some other 

agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of 

intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from 

bargaining with a third party. Business people typically mean not to be 

bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one; but 

courts occasionally find that a commitment has been made. - Abbr. LOL – 

Also termed memorandum of intent; memorandum of understanding; term 

sheet; commitment letter. Cf. precontract under CONTRACT. [Cases: 

Contracts] 

Conforme se verifica, o MoU constitui apenas um documento preliminar no âmbito de 

uma negociação, que não estabelece qualquer vinculação às partes no sentido da 

                                                 
9 Atual item 1.1.1.5 do presente Relatório Final 
10 Black's Law Dictionary. 9th Ed. Bryan A. Garner (Editor in Chief). West- Thomson Reuters business, 2009, p. 988. Tradução 

livre: Carta de Intenção: Uma declaração por escrito detalhando o entendimento preliminar de partes interessadas, as quais planejam 

celebrar um contrato ou algum outro tipo de acordo; uma tratativa prévia ao contrato, escrita e não vinculativa. Uma carta de 

Intenções não tem por objetivo ser vinculativa e não impede as partes envolvidas de promoverem negociação com terceiros. 

Executivos/Empresas normalmente não querem ser vinculados/compromissados pela Carta de Intenções, e os tribunais, geralmente, 

não lhes atribuem efeito vinculante; no entanto, os tribunais, eventualmente, reconhecem que um compromisso foi assumido. 

Abreviação. LOL - Também chamado de memorando de intenções; memorando de entendimento, termo de compromisso; carta 

compromisso. Cf. pré-contrato. 
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realização do negócio, e tem natureza não exclusiva, permitindo, portanto, que seus 

subscritores realizem qualquer negociação paralela. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Destaque-se que antes das referidas datas supracitadas houve apenas ofertas da BSBIOS 

e negativas por parte da PBio. O efetivo processo de negociação iniciou-se 

posteriormente, com apresentação de contrapropostas e propositura de valores para 

compra de parte da usina de Marialva/PR, atos estes devidamente respaldados pelas 

respectivas decisões da Diretoria Executiva da empresa.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

A justificativa apresentada pela Unidade fundamentou-se na seguinte argumentação: 

 “Especificamente quanto ao Registro 511, que aponta suposta ausência de apreciação 

pela Diretoria Executiva da PBio antes do início das negociações envolvendo o processo 

de aquisição de participação acionária em Marialva/PR, é de se evidenciar que a 

Diretoria Executiva da PETROBRAS BIOCUMBUSTÍVEL já havia aprovado a 

celebração de um Memorando de Entendimentos (MoU) com a BSBIOS previamente à 

aprovação da proposta firme de aquisição da planta de Marialva/PR, o que denota o seu 

conhecimento prévio”.  

Em que pese o exposto pela Unidade quanto à existência do Memorando de Entendimentos, 

relatado na presente Constatação, o mesmo não é o objeto do apontamento. O Memorando tinha 

como propósito o desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica e econômica para uma 

parceria entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo. Desse modo, mesmo que a Diretoria Executiva 

tivesse conhecimento deste documento não quer dizer que a DE tivesse conhecimento e 

deliberado a respeito das negociações de valor entre as empresas. 

Além do Memorando de Entendimentos, a manifestação da Unidade referiu-se a Ata da Diretoria 

Executiva da PBIO nº 36, de 09/04/2009, com o seguinte texto:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A referida Ata não foi disponibilizada pela PBIO, nem encaminhada como anexo à manifestação. 

Independente disto, mesmo sem o conhecimento do seu inteiro teor, para confirmação das 

informações pela equipe de auditoria da CGU, ressalta-se que as negociações sobre o valor de 

aquisição da Planta de Marialva iniciaram em data anterior (17/03/2009) à Ata PBIO nº 36 

(09/04/2009), o que não invalida o apontamento, que se refere ao início das negociações entre as 

partes sem validação pela Diretoria Executiva da PBIO, conforme preconiza a Sistemática da 

Petrobras. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, considerando a primeira proposta formal apresentada pela BSBIOS à PBIO em 

17/03/2009 e a validação do processo inicial de aquisição pela Diretoria Executiva da PBIO, em 

28/05/2009, decorreram mais de dois meses.  
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Considerando que o processo de negociação já estava em curso havia mais de dois meses, 

conduzido por área e pessoa sem atribuição formal para tal, assim como, na negociação do valor 

já haviam sido apresentadas quatro propostas entre as partes, sendo a última contraproposta 

apresentada pela BSBIOS, em 20/05/2009, exatamente no valor fixado como teto pela Diretoria 

Executiva da PBIO, conclui-se pela intempestividade da deliberação da Diretoria Executiva da 

PBIO (Ata nº 46) que ela prestou-se a cumprir simples formalidade ao processo de aquisição. 

Além do exposto, as negociações ocorridas antes do aval da DE continham propostas de valores 

sem a devida realização dos estudos necessários para a valoração da planta de Marialva por parte 

da PBIO, incorrendo em descumprimento à referida Sistemática. Além do mais houve o 

descumprimento à Sistemática de Aquisição quanto à ausência de designação da área responsável 

pela coordenação do processo de aquisição, o que ocorreu apenas em 28/05/2009. 

 

1.1.1.6. CONSTATAÇÃO 

Apreciação pelo Conselho de Administração da PBIO da proposta firme de joint venture 

na Usina de Marialva/PR sem elaboração prévia de pareceres conclusivos e da avaliação 

final, conforme preconizado pela Sistemática para Aquisição de Empresas do Sistema 

Petrobras.  

 

FATO  
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A análise dos fatos é apresentada a seguir em duas seções distintas, a saber: A – os aspectos 

relacionados à apreciação pelo CA da PBIO da proposta firme sem elaboração prévia de 

pareceres conclusivos e dos resultados das consultorias e auditorias contratadas para avaliar o 

negócio; e B – a apresentação da Oferta Firme sem a posse da avaliação final estabelecida pela 

Sistemática. 

A – Apreciação pelo Conselho de Administração da PBIO da proposta firme de joint 

venture na usina de Marialva/PR sem elaboração prévia de pareceres conclusivos. 

Como resposta ao questionamento sobre a documentação que fundamentou a apresentação da 

proposta para a aquisição de 50% da usina de Marialva, a PBIO informou: “Entendemos que a 

documentação que suportou a proposta foi disponibilizada nos demais itens solicitados, 

conforme segue: Relatórios da due diligence; documentos societários; avaliações econômicas; 

pareceres internos, relatório de assessoria contábil e aprovações em Diretoria e Conselho da 

PBIO e Petrobras”. 

Assim, os documentos disponibilizados pela PBIO, bem como os pareceres das áreas técnicas da 

Holding, Petrobras, estão, cronologicamente, relacionados e organizados no quadro a seguir.  

Ressalta-se que, nesta Constatação, a equipe de auditoria da CGU não pretendeu proceder a 

análise criteriosa dos conteúdos dos documentos relacionados, que será abordada adiante em 

tópico específico, concentrando-se apenas em verificar a:  
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- existência dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos normativos internos da PBIO e na 

sistemática da Petrobras, e; 

- compatibilidade das datas de elaboração dos documentos com o objetivo pretendido, ou seja, 

se eles realmente subsidiaram as análises necessárias quanto à viabilidade da aquisição da planta 

de Marialva, à valoração desta usina e à tomada de decisão por parte dos membros do CA da 

PBIO. 

Quadro 2 - 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

Pela coluna “Síntese do escopo, limitações e recomendações” do quadro anterior, verifica-se que 

todos os pareceres emitidos em julho de 2009 não são conclusivos, visto que houve limitação de 

escopo, ausência de documentação para finalizar as análises e recomendações. Isso demandava 

a necessidade de que novas análises das áreas técnicas da Petrobras e da PBIO fossem elaboradas, 

com a emissão de novos pareceres, inclusive considerando os conteúdos das diligências e 

relatórios de consultorias e auditorias contratadas, pertinentes a cada caso. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em relação aos pareceres da área financeira e da estratégia sobre análise empresarial, os quais 

visam verificar se o projeto é viável ou não, se haverá o resultado econômico esperado ou a 

possível destruição de valor, com Valor Presente Líquido (VPL) negativo, esses só foram 

emitidos após a apreciação do CA da PBIO. Portanto, houve a aprovação do Conselho sem 

conhecer essas análises e os condicionantes que seriam apontados pela avaliação das áreas 

técnicas pertinentes da Petrobras e da PBIO e sem ter os resultados de duas consultorias (BKR e 

BMA) contratadas para avaliar o negócio, pois todos foram emitidos posteriormente à decisão 

do Conselho. 

Apesar da existência de pareceres, relatórios e diligências, estes tiveram datas de elaboração 

incompatíveis com o objetivo pretendido, de realmente subsidiar as análises necessárias e a 

tomada de decisão quanto à viabilidade da aquisição da planta de Marialva e à valoração desta 

usina.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

B – Apresentação da Oferta Firme sem a posse da avaliação final estabelecida pela 

Sistemática. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com isso, a aprovação pela PBIO dos relatórios finais era uma das condições de validade da 

proposta firme, já que esta se baseava em informações da vendedora e em pareceres não 
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conclusivos por ausência de documentos e incertezas. Ainda, como houve autorização por parte 

da Diretoria Executiva da PBIO para a contratação de consultores para o desenvolvimento das 

negociações e as mesmas foram contratadas, entende-se que a Petrobras Bicombustível somente 

teria a posse da avaliação final da aquisição estabelecida pela Sistemática após a conclusão de 

todos os relatórios finais das diligências promovidas pelas consultorias e auditorias contratadas. 

Embora a Proposta Firme contivesse premissas resultantes de alguns dos condicionantes 

apontados nos pareceres, estes não foram conclusivos. Não houve a disponibilização de todos os 

documentos solicitados e necessários para a avaliação da proposta, não houve a solução de todas 

as contingências apontadas e, ainda, houve várias incertezas envolvendo o projeto, dentre elas, a 

determinação do valor econômico da aquisição e a inexistência de uma avaliação independente.  

Mesmo que a proposta firme apresentada à BSBIOS estivesse condicionada à realização e 

aprovação dos relatórios finais das diligências e assegurasse a responsabilidade exclusiva da 

BSBIOS de todos os passivos existentes, a PBIO assumiu o risco de pagar preço superior ao 

valor real da usina, devido à ausência de avaliações seguras, respaldadas em estudos, e prévias à 

negociação. Ressalta-se ainda que, na Oferta Firme, não há cláusula que permitisse ajustes no 

valor negociado a depender dos resultados das diligências. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quanto à afirmação contida nesse Resumo Executivo, no sentido de que os comentários e 

observações sobre o processo de aquisição consignados nos pareceres foram refletidos como 

condicionantes, tem-se a mesma ressalva efetuada em relação à Proposta Firme que se baseou 

em pareceres que não foram conclusivos por ausência de documentos e incertezas.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em que pese o estabelecido no Manual “Sistemática para aquisição de empresas pelo Sistema 

Petrobras”, de que a avaliação final, denotando a viabilidade do negócio, baseada na análise dos 

diversos estudos realizados, será submetida à apreciação da Diretoria Executiva e do Conselho 

de Administração, por ocasião da proposta firme encaminhada pela PBIO à BSBIOS, não havia 

ainda a referida avaliação final.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Considerando o DIP ESTRATEGIA/AOI 20/2009, é possível fazer a projeção de que, na 

estimativa da Petrobras, uma usina com capacidade de 59 mil m³/ano estaria prevista em R$ 43,3 

milhões [(R$ 80 milhões x 59) / 109]. Assim, o valor apurado é bem inferior ao negociado por 

50% da planta de Marialva, que foi de R$ 55 milhões. Sem mencionar que a ampliação da 

capacidade de produção de biodiesel almejada pela PBIO no PN 2009-2013 não seria alcançada 

com a participação de 50% na usina de Marialva/PR, somente se a mesma fosse adquirida 

integralmente, ou seja, aquisição de 100% da planta, porém houve perda dessa oportunidade pela 

PBIO por meio de uma negociação direta com a Agrenco. 

Em relação aos documentos apresentados pela PBIO como “Avaliações Econômicas” foram: i) 

uma planilha intitulada “Avaliação Projetos: Projeto A, Marialva/PR e Projeto B” (Fluxo de 

Caixa Descontado); e ii) o “Relatório de Procedimentos pré-acordados” de 30/10/2009, realizado 

pela empresa BDO Trevisan Auditores Independentes, contratada pela BSBIOS Passo Fundo.  
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Anota-se que, em relação à planilha, a sua análise será comentada adiante em tópico específico. 

Quanto ao citado relatório, o mesmo teve como finalidade efetuar os procedimentos pré-

acordados de validação das informações disponibilizadas pela BSBIOS Passo Fundo quanto ao 

custo de reposição de ativo fixo e demais custos de aquisição de planta semelhante à planta da 

BSBIOS Marialva 100% acabada com capacidade de produção de Biodiesel de 300 t/dia. 

Portanto, com o propósito de obter uma estimativa do valor de uma planta nova e finalizada de 

produção de biodiesel com essa capacidade.  

O montante apurado e constante do relatório foi de [*] que representaria uma proposta de [*] por 

50% da planta, sendo este valor inferior em [*] à Oferta Firme negociada entre a PBIO e a 

BSBIOS Passo Fundo, que foi de R$ 55.000.000,00.  

[*] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 Todavia, ressalta-se que essa avaliação realizada pela BDO Trevisan se limitou às informações 

disponibilizadas pela BSBIOS, não sendo objeto do escopo a análise da necessidade de todos os 

ativos relacionados para o pleno desenvolvimento do parque fabril, bem como os valores de 

aquisições junto a outros fornecedores não incluídos na listagem elaborada pela BSBIOS Passo 

Fundo.  

Cabe destacar que em resposta a questionamentos a respeito dessa avaliação, a PBIO informou 

que a mesma não foi utilizada na valoração da unidade de Marialva. Até porque, na data de sua 

elaboração (30/10/2009), o valor de R$ 55 milhões por 50% de participação na planta da BSBIOS 

Marialva já estava negociado. Contudo, o valor apurado no citado relatório demonstra que a 

avaliação da planta de Marialva/PR em R$ 110 milhões é bem superior ao custo de reposição de 

ativo fixo e demais custos de aquisição de planta semelhante à Marialva.  

Sem mencionar que a valoração da planta exposta no relatório apenas validou informações 

disponibilizadas pela Vendedora (BSBIOS) e fornecedores desta, não se apurando o valor no 

mercado por meio de concorrência junto a outros fornecedores, o que poderia reduzir o montante 

constante no relatório da BDO Trevisan Auditores Independentes, [ * ].  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em 01/12/2009, houve a conclusão da operação por meio da assinatura, entre a PBIO e a BSBIOS 

Passo Fundo, do Acordo de Acionistas e do Acordo de Investimento, e a realização de assembleia 

geral com a nomeação e posse da nova diretoria da BSBIOS Marialva. Todavia, ressalta-se que 

o atendimento a uma das condições de validade da proposta firme, que era a aprovação pela PBIO 

dos relatórios finais das diligências, somente ocorreu em 05/05/2010, com a emissão do relatório 

final da BMA, bem como, apenas nessa data, houve a plena observância da Sistemática no que 

se refere à avaliação final da aquisição. 

Com relação aos questionamentos da equipe acerca das “aprovações em Diretoria e Conselho da 

PBIO e Petrobras”, a resposta encaminhada foi a seguinte: “O resultado das deliberações está 

consignado nas respectivas Atas de reunião da Diretoria Executiva e do Conselho de 

Administração, conforme detalhado no item 2, "e"”. 

Reportando-se ao referido item, constam, no quadro seguinte, todos os documentos 

encaminhados pela PBIO em atendimento às solicitações, assim como as Atas referenciadas nos 

mesmos, referentes à aquisição da planta de Marialva/PR: 
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Quadro 2 – Documentos do resultado das deliberações encaminhados pelos PBIO. 

Documento Origem Data Assunto Referência 

Comunicação de 

Decisão da 

Administração Superior 

Petrobras 

Biocombustível 

s/data “Informações 

suprimidas por 

solicitação da 

Unidade 

Examinada, em 

função de sigilo, na 

forma do artigo 22 

da Lei nº 

12.527/2011, no § 1º 

do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Ata DE nº 67, Item 

3, Pauta nº 216, de 

13/10/2009 

Resumo Executivo 

Conselho de 

administração 

Petrobras 

Biocombustível 

16/10/2009 Não há referência à 

Ata 

Comunicação de 

Decisão da 

Administração Superior 

Petrobras 

Biocombustível 

s/data Ata CA nº 14, Item 

1, Pauta nº 32, de 

19/10/2009 

Comunicação de 

Decisão da Diretoria 

Executiva 

Secretaria Geral 

da Petrobras  

s/data 

s/assinatura 

Ata DE nº 4.782, 

Item 29, Pauta nº 

1144, de 04/11/2009 

 

Comunicação de 

Decisão da 

Administração Superior 

Secretaria Geral 

da Petrobras 

s/data 

 

Ata CA nº 1.324, 

Item 6, Pauta nº 37, 

de 13/11/2009 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

 

Além da Ata nº 12 do Conselho de Administração da PBIO, referente à aprovação da “Oferta 

Firme”, citada anteriormente, serão descritas no quadro a seguir as Atas referenciadas nos 

documentos disponibilizados pela PBIO referentes à aquisição de 50% da planta de Marialva/PR. 

 

Quadro 3 – Atas referenciadas nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

Ata Data Unidade /Instância Pauta Decisão 

Ata DE nº 67, 

Item 3, Pauta 

nº 216  

13/10/2009 Petrobras Biocombustível / 

Diretoria Executiva 
“Informações suprimidas por 

solicitação da Unidade Examinada, em 

função de sigilo, na forma do artigo 22 

da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 

5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Ata CA nº 14, 

Item 1, Pauta 

nº 32  

19/10/2009 Petrobras Biocombustível 

Conselho de 

Administração 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

Assim, os documentos disponibilizados pela PBIO quanto às aprovações em Diretoria e Conselho 

da Petrobras Biocombustível e da Petrobras, ou seja, os Resumos Executivos, Comunicação de 

Decisão da Administração Superior e da Diretoria Executiva, as Atas de reuniões dos Conselhos 

de Administração e das Diretorias Executiva, são relacionados à aprovação da proposta final 

apresentada pela PBIO para a aquisição da planta de Marialva e à autorização para liberação de 

recursos financeiros para esse fim.  

Portanto, todos esses documentos apresentam datas anteriores à elaboração do relatório da 

empresa BMA de 05/05/2010, contratada pela PBIO, tendo como escopo a diligência jurídica, 

auditoria legal, que seria a avaliação final nos termos da Sistemática da Petrobras e uma das 

condicionantes da Oferta Firme.  

Reforça-se que, pela Sistemática, após as etapas anteriores e de posse da avaliação final, é que a 

proposta deveria ser submetida para apreciação da Diretoria Executiva, e, em seguida, para 

aprovação pelo Conselho de Administração da PBIO e da Petrobras. 

Pelo exposto, quanto aos documentos citados, apresentados como resposta pela PBIO aos 

questionamentos sobre aqueles que fundamentaram a análise da viabilidade do processo de 

aquisição de 50% da participação acionária da planta de Marialva/PR, constata-se que os 

relatórios, produtos das diligências contratadas pela PBIO para embasar a decisão dos 
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administradores e conselheiros quanto à viabilidade da aquisição, têm datas posteriores à 

apreciação do Conselho de Administração da PBIO e suas decisões. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Importante ressaltar no presente item que, de acordo com a Sistemática, os pareceres 

emitidos pelas áreas corporativas suportam a decisão dos colegiados (DE e CA) da 

Petrobras. Desta forma, eles são emitidos, cronologicamente, antes da reunião destes 

colegiados, e não dos colegiados (DE e CA) da PBIO. 

Com relação ao questionamento sobre a previsão orçamentária de R$ 80 milhões para 

aquisição de uma usina de 109 mil m3/ano, esclarecer-se-á que esta estimativa de escala 

de capacidade não deve ser feita simplesmente por regra de três, visto que há outras 

variáveis que influciam (sic) o valor da empresa. Para complemento da presente questão, 

favor consultar as respostas aos REGISTROS 10 e 1112.” 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“Já no que se refere ao Registro 613, que trata da suposta apreciação pelo Conselho de 

Administração da PBio de proposta firme de joint venture na usina de Marialva sem 

elaboração de pareceres conclusivos e avaliação final conforme preconizado pelo 

Sistema para Aquisição de Empresas do Sistema PETROBRAS, sobreleva esclarecer que 

a aprovação final da proposta estava obviamente condicionada à aprovação final da 

PETROBRAS, a quem competiu o aporte financeiro. 

No caso de aquisições de empresas ou participações acionárias por subsidiárias, há, em 

verdade, a inclusão de duas instâncias decisórias de colegiados adicionais (além 

daquelas previstas na Sistemática), bem como o acréscimo de novas análises e pareceres 

técnicos. Além dos pareceres, exames técnicos e deliberações colegiadas diretivas da 

PBio, para a aquisição das usinas de Marialva/PR e Passo Fundo/RS foi necessária a 

observação de toda uma nova cadeia de apreciações, estudos e deliberações dentro do 

corpo administrativo e gerencial da holding. Tudo isto, frise-se, era, a todo momento, de 

conhecimento de BSBIOS, que tinha plena ciência da necessidade de aprovação final 

pela PETROBRAS para a liberação de recursos financeiros. 

Ademais, de acordo com referida Sistemática, os pareceres emitidos pelas áreas 

corporativas dão suporte à decisão dos respectivos colegiados da PETROBRAS: sua 

Diretoria Executiva e seu Conselho de Administração. Deste modo, os mesmos são 

emitidos de forma autônoma, cronologicamente, antes das reuniões de cada colegiado, 

sem qualquer vinculação às datas das reuniões dos colegiados da PBio. 

Considerando, assim, que os pareceres descritos na Sistemática da PETROBRAS são 

exigíveis exclusivamente para a deliberação da Diretoria Executiva e do Conselho de 

Administração da holding, nada se estabelecendo a respeito das manifestações dos 

correlatos órgãos sociais da PBio, torna-se necessário concluir que os processos de 

aquisição de participações nas plantas de Marialva e Passo Fundo, ao invés de 

demonstrarem inobservâncias da propalada normativa, cumpriram exigências e 

                                                 
12 Atuais itens 1.1.1.10 e 1.1.1.11 do presente Relatório Final 
13 Atual item 1.1.1.6 do presente Relatório Final 
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formalidades por vezes duplicadas, ainda mais severas, por contabilizarem a análise e 

aprovação das duas Diretorias Executivas e dos dois Conselhos de Administração, da 

PBio e da PETROBRAS. 

De mais a mais, ressalta-se que a PBio vem continuamente aprimorando seus processos 

de gestão com o fito de minimizar os riscos de suas atividades e parcerias, de modo que, 

atualmente, a Companhia solicita os pareceres e estudos da PETROBRAS já em momento 

preliminar.”. 

 
/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

As manifestações encaminhadas pela Petrobras Biocombustível S.A., por meio das Cartas, de 13 

de novembro de 2015 e de 31 de março de 2016, foram consolidadas na seguinte análise: 

Conforme informado em Constatação anterior, a Sistemática para Aquisição de Empresas pelo 

Sistema Petrobras teve, como um de seus princípios, a abrangência. Portanto, tal normativo é de 

observância obrigatória não só pela Companhia Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), mas 

inclusive por todas as suas subsidiárias integrais. 

Ressalta-se que restou claro que a Petrobras Biocombustível S.A. balizou os procedimentos das 

aquisições das Unidades/Empresas BSBIOS Marialva/PR e Passo Fundo/RS na Sistemática, 

quando questionada sobre o assunto, conforme declaração da própria Unidade.  

Isto posto, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Petrobras Biocombustível 

S.A. deveriam, em conformidade com o estabelecido no referido Manual, terem previamente 

todos os pareceres necessários e conclusivos de modo a subsidiar a viabilidade da aquisição. 

Contrariamente à manifestação da Unidade, que afirmou que a necessidade dos pareceres 

conclusivos prévios seria para suportar apenas a decisão da Diretoria Executiva e do Conselho 

de Administração da holding Petrobras.  

A PBIO já deveria contar com estrutura própria para atuar no processo de aquisição de empresas 

ou participações na forma exigida pelo seu Estatuto, que no seu artigo 25 estabelece ao CA a 

competência privativa para deliberar sobre participações em sociedades, aquisição de ações e 

formação de “joint ventures”.  

Reforçando que, segundo o artigo 27 do Estatuto da PBIO, as matérias submetidas à apreciação 

do CA são instruídas com a decisão da Diretoria Executiva - DE, as manifestações da área técnica 

e ainda o parecer jurídico, necessários ao exame da matéria. Cabe à DE exercer a gestão dos 

negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas 

pelo Conselho de Administração (artigo 28). As matérias submetidas à apreciação da DE são 

instruídas com as manifestações da área técnica, e ainda do parecer jurídico, quando necessários 

ao exame da matéria (Parágrafo único do artigo 30). 

Ora, se os pareceres e estudos indicados na Sistemática fossem emitidos somente para as 

deliberações da DE e do CA da Holding Petrobras, como alega a PBIO, isso significaria que os 

membros dos Colegiados desta Companhia iriam deliberar sem as manifestações das áreas 

técnicas, incluindo do jurídico, previsto no Estatuto Social da Petrobras Biocombustível. O que 

de fato ocorreu em relação à deliberação da DE e do CA da PBIO em relação à aquisição da 

BSBIOS Marialva, que não tiveram os pareceres necessários, conclusivos e prévios de modo a 

subsidiar a viabilidade da aquisição e a tomada de suas decisões.  

Desse modo, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da PBIO deveriam ter, em 

conformidade com a Sistemática, previamente todos os estudos e pareceres, elaborados por áreas 

técnicas, inclusive do jurídico, antes das manifestações dos correspondentes Colegiados da 

Petrobras Biocombustível S.A. 
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Portanto, não procede a alegação da PBIO de que os pareceres emitidos pelas áreas corporativas, 

bem como os possíveis relatórios das consultorias contratadas, que embasariam a avaliação 

técnica final, suportariam apenas as decisões dos colegiados (DE e CA) da Petrobras.  

Depois de cumprido os procedimentos da Sistemática na PBIO, o processo seria remetido à 

apreciação dos colegiados (DE e CA) da Holding Petrobras para aprovação e liberação de 

recursos necessários à aquisição. Isso em função da decisão contida na Ata nº 12, do Conselho 

de Administração da PBIO, em reunião realizada em 14/07/2009, que determinou que o processo 

fosse encaminhado “para aval da Diretoria Executiva da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – e 

condicionada à obtenção do aval da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS”. 

Tal entendimento é corroborado pela Unidade ao afirmar que: 

“No caso de aquisições de empresas ou participações acionárias por subsidiárias, há, 

em verdade, a inclusão de duas instâncias decisórias de colegiados adicionais (além 

daquelas previstas na Sistemática), bem como o acréscimo de novas análises e pareceres 

técnicos. Além dos pareceres, exames técnicos e deliberações colegiadas diretivas da 

PBio, para a aquisição das usinas de Marialva/PR e Passo Fundo/RS foi necessária a 

observação de toda uma nova cadeia de apreciações, estudos e deliberações dentro do 

corpo administrativo e gerencial da holding (...)” 

Reiterando o estabelecido na Sistemática, contradizendo o argumento supracitado exposto pela 

Unidade, os pareceres e relatórios técnicos emitidos pelas áreas competentes da PBIO (ou da 

Petrobras) ou contratados por meio de consultorias externas deveriam fundamentar a avaliação 

final do negócio, a qual seria objeto de deliberações dos colegiados da PBIO (DE e CA). 

De acordo com o entendimento da Unidade, se os referidos documentos técnicos se prestassem 

apenas para subsidiar as decisões dos colegiados da Petrobras, a PBIO, por meio dos seus 

colegiados, estaria deliberando sobre a viabilidade técnica-financeira dos processos de aquisições 

dos seus negócios sem os pareceres previstos no seu próprio Estatuto Social que suportassem 

suas decisões. 

Apesar do relatado, após a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo já terem negociado o valor de R$ 55 

milhões, é que houve a solicitação dos pareceres técnicos exigidos pela Sistemática, em 

29/06/2009. Sendo que, segundo o DIP PBIO-PRES/NN 16/2009 dessa data, a Gerência de 

Novos Negócios conduziu o processo de avaliação e negociação e as condições já estavam 

estabelecidas de comum acordo para suportar uma Oferta Firme final e conclusiva pela PBIO e 

que a obtenção da aprovação da Oferta Firme dependeria da emissão dos pareceres prescritos na 

Sistemática. 

Quanto à projeção realizada com base no DIP ESTRATEGIA/AOI 20/2009 de que, na estimativa 

da Petrobras, uma usina com capacidade de [ * ] estaria prevista em [ * ], destaca-se que essa 

projeção não teve por objetivo a valoração de uma empresa, mas chamar a atenção para o alerta 

constante no próprio DIP:  

“Em Resposta ao solicitado no DIP em referência, [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em relação ao complemento da manifestação direcionado aos itens 1.1.1.10 e 1.1.1.11, a sua 

análise será realizada nos campos específicos dessas constatações no presente relatório. 

 

 

 



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
36 

1.1.1.7. CONSTATAÇÃO 

Aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da PBIO de 

proposta firme de joint venture na Usina de Marialva/PR com desequilíbrio nos aportes de 

recursos ao Patrimônio Líquido da Nova Sociedade e transferência de riquezas da 

Petrobras Biocombustível à BSBIOS Passo Fundo/RS.  

 

FATO  
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Tabela 2 - Aportes de recursos constantes na proposta firme da PBIO à BSBIOS. 

Aportes ao Patrimônio Líquido da Nova Sociedade - BSBIOS Marialva 

BSBIOS Passo Fundo/RS - único aporte: 

Capital [ * ] 

 

 

por solicitação da 

Unidade Examinada, em 

função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei 

nº 12.527/2011, no § 1º 

do artigo 5º e no inciso I 

do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

  

       

 

Petrobras Biocombustível - 1º aporte: 

Capital 

[ * ] Reserva de Capital 

Total 

Petrobras Biocombustível - 2º aporte: 

Reserva de Capital [ * ] 

Petrobras Biocombustível - 3º aporte: 

Reserva de Capital [ * ] 

Composição do PL da BSBIOS Marialva com todos os aportes: 

Capital 

[ * ] Reserva de Capital 

Total 

PL da BSBIOS Marialva após a Capitalização da Reserva de Capital 

Capital Social: 

[ * ] 50% BSBIOS Passo Fundo/RS 

50% Petrobras Biocombustível 

Fonte: Elaborado com base na proposta firme do Comunicado PRES 0016/2009, de 26/07/2009. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Ressalta-se que os [ * ] do Patrimônio Líquido da BSBIOS Marialva seriam os investimentos 

necessários previstos na apresentação de janeiro de 2009, elaborada pela BSBIOS e Trust & Co 

Investimentos, para viabilizar a planta, o valor estimado para 100% da usina acabada resultante 

da primeira proposta da PBIO [ * ], bem como o valor lançado na avaliação do fluxo de caixa 

descontado. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Favor verificar resposta do REGISTRO 10 e do REGISTRO 1114” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO  

 

O foco da análise no presente apontamento foi o fato de a Diretoria Executiva e de o Conselho 

de Administração da PBIO aprovarem a proposta de joint venture da Usina de Marialva com 

desequilíbrio nos aportes de recursos ao Patrimônio Líquido da Nova Sociedade que seria 

instituída com a participação societária de 50% para ambas as sócias (PBIO e BSBIOS).  

Todavia, a Proposta Firme encaminhada pela PBIO e deliberada pelos colegiados representava 

uma nítida transferência de riquezas da Petrobras Biocombustível S.A. à BSBIOS Passo Fundo, 

visto que aquela desembolsaria R$ 55 milhões e ficaria com participação representativa de [ * ], 

e a BSBIOS que aportaria apenas [ * ], ficaria com participação representativa de [ * ]. Portanto, 

haveria a consequente transferência de riqueza da Petrobras Biocombustível S.A. para a BSBIOS 

Passo Fundo de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

As manifestações da Unidade registradas nos itens 1.1.1.10 e 1.1.1.11 deste Relatório não 

apresentaram considerações de forma direta aos fatos expostos no presente item. Porém, 

apresentaram considerações quanto aos métodos de avaliação de empresas, valor Contábil e/ou 

Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa Descontado (FCD), bem como no tocante a "mais valia" 

e ao ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura ou goodwill, as quais foram analisadas em 

campo específico daquele item. 

 

1.1.1.8. CONSTATAÇÃO 

Ausência de avaliação prévia independente visando à valoração da planta de Marialva/PR, 

que foi elaborada pela PBIO em Fluxo de Caixa Descontado sem considerar os critérios 

técnicos e parâmetros corporativos da Petrobras. 

 

FATO 

 

Por meio do Comunicado DIP PBIO-PRES/NN 16/2009, de 29/06/2009, o Gerente de Novos 

Negócios, encaminhou o “Relatório Aquisição Planta Biodiesel PR”, considerado como 

Relatório (EVTE) no DIP, e a “Apresentação Aquisição – Marialva-PR” para as áreas da PBIO 

(PRES, DPART, DIND, DCOF, DAGRI, PRES/PRE, DCOF/FIN, PRES/JUR e PRES/SMS) e 

para as áreas da Petrobras (ESTRATEGIA/AOI, ESTRATEGIA/API, PLAFIN/PA e 

TRIBUTARIO/PTR/GE) solicitando a emissão de pareceres visando uma Oferta Firme para 

aquisição de participação na planta de Marialva.  

                                                 
14 Atuais itens 1.1.1.10 e 1.1.1.11 do presente Relatório Final 
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No Comunicado, consta que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, 

na forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 

6º, ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Com relação às afirmações contidas no Comunicado quanto aos “pronunciamentos favoráveis” 

das áreas técnicas e aos pareceres do Jurídico, cabe ressaltar que, se eles foram emitidos, não 

foram disponibilizados à equipe de auditoria da CGU pela PBIO, pois todos os pareceres e 

relatórios fornecidos à CGU foram emitidos após esse DIP, de 29/06/2009. Também, estranha-

se a solicitação “novamente” de pareceres por meio desse DIP, se já houve um “rigoroso 

processo de avaliação técnico-econômica, com pronunciamentos favoráveis no âmbito da PBIO 

das áreas de Estratégia, Financeiro, SMS e Jurídico”. 

Já no “Relatório Aquisição Planta Biodiesel PR”, consta que: 

“para determinar o valor do ativo de produção de biodiesel na visão da Petrobras 

Biocombustível foi utilizado o Método do Fluxo de Caixa Descontado, preconizado na 

‘Sistemática para Aquisição de Empresas pelo Sistema Petrobras’, elaborado em 

conjunto pelas Unidades de Novos Negócios e Estratégia e Desempenho Empresarial da 

Petrobras, de acordo com determinação da Diretoria Executiva da Companhia”.  

Para a projeção de um Fluxo de Caixa operacional, foi construído um Modelo que simula as 

operações do ativo a partir de premissas determinísticas. O valor destas foi apurado a “partir de 

informações fornecidas pelo proponente vendedor (BSBIOS), bem como a partir da experiência 

da Petrobras Biocombustível na operação de suas Plantas de Biodiesel implantadas na região 

do Semi-árido”.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em consideração à adequada compreensão dos fatos, a presente Constatação foi dividida em duas 

seções, sendo que na primeira são apresentadas análises dos pareceres internos da PBIO e 

Petrobras e na segunda, as análises dos relatórios das consultorias e auditorias contratadas pela 

Petrobras Biocombustível. 

 

A – Pareceres internos da PBIO e da Petrobras 

A.1 – Parecer da área jurídica PBIO-PRES/JUR 4020/09 

Em 13/07/2009, foi emitido o Parecer da área jurídica com a análise preliminar sobre os “aspectos 

legais, societários, de governança, etc.” da proposta de aquisição de 50% da planta de Marialva. 

A análise aborda a situação da recuperação judicial da Agrenco e a alienação de ativo, que não 

carregaria o ônus e obrigações, desde que conste do plano de recuperação aprovado pelos 

credores em assembleia. Além da análise de outras premissas: controle compartilhado; 

transformação da sociedade; forma de aquisição das ações; diferimento e créditos de tributos; 

aspectos de Direito Concorrencial.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
39 

A.2 – Parecer da Área Financeira da Petrobras – Nota Técnica Projeto Marialva 

Em 17/07/2009, houve a emissão do Parecer sobre a proposta de aquisição de 50% da 

participação societária na BSBIOS Marialva, sendo que, na proposta em análise da área técnica, 

“o valor de aquisição está determinado em R$ 55 milhões”. Até então, não estaria prevista a 

realização de qualquer due diligence contábil, financeira e tributária na empresa alvo. Na Nota, 

foram relacionados os documentos que serviram de base para a análise e relata que:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”  

de óleo vegetal com mais impacto, pois “segundo o EVTE disponibilizado para o TRIBUTARIO, 

o óleo representa aproximadamente 80% do custo total dos produtos vendidos”.  

Foram mencionadas as seguintes incertezas com relação a: i) inexistência de passivos tributários; 

ii) aproveitamento fiscal de eventual ágio; iii) determinação do valor econômico da aquisição por 

inexistência de uma avaliação independente.  

Também, faz ressalva quanto ao “fato dos ativos a serem aportados na BSBIOS Marialva não 

terem ainda sido adquirido pela BSBIOS”, pois ainda eram de propriedade da Agrenco, criando 

uma condição de incerteza quanto à conveniência da apresentação de uma proposta com caráter 

vinculante.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A.3 – Parecer da Área Financeira da Petrobras – Nota Técnica Complementar 

Em 23/07/2009, por meio do DIP FINCORP/GEFIN/AFN 45/2009, houve a emissão da Nota 

Técnica Complementar ao Parecer da Área Financeira da Petrobras, que foi encaminhada à Área 

de Novos Negócios da PBIO, com cópia para outros destinatários. A Nota Técnica “faz uma 

análise sobre os aspectos e impactos contábeis e tributários identificados nas premissas 

existentes na estrutura de aquisição apresentada pela BSBIOS”.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A.4 – Pareceres da Estratégia e Desempenho Empresarial da Petrobras 

Em 15/07/2009, houve a emissão do Parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial da 

Petrobras (DIP ESTRATEGIA/API 52/2009) em relação à aquisição de 50% de participação na 

planta de Marialva/PR. Sendo que, em 22/07/2009, foi emitido outro documento DIP 

ESTRATEGIA/API 55/2009, que seria uma revisão do parecer já emitido. 

Ambos os documentos foram encaminhados à Área de Novos Negócios da PBIO com cópia para 

outros destinatários e foram elaborados pelo Gerente de Análise e Acompanhamento dos Projetos 

de Investimentos e pelo Gerente de Avaliação de Oportunidade de Investimento, à época, da Área 

Estratégia e Desempenho Empresarial da Petrobras.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Quadro 5 - 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Quadro 4 – Comparação dos Parâmetros utilizados na valoração da Planta de Marialva. 

Descrição Planta de Marialva/PBIO Curva de Preços/Petrobras 

Valor da glicerina (R$/kg) 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 22 da 

Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 

6º, ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Taxa de reinvestimento 

Crédito aos fornecedores (dias) 

Fonte: Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009 e 55/2009. 

Em relação aos comentários relacionados à metodologia e à diferença nos parâmetros, houve 

mudança na redação dos pareceres, conforme segue: 

Quadro 5 – Mudança de redação nos Pareceres da Área da Estratégia Petrobras. 

DIP (ESTRATEGIA/API 52/2009) de 15/07/2009 DIP (ESTRATEGIA/API 55/2009) de 22/07/2009 
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 
 

Fonte: Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009 e 55/2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quadro 8 -  
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 
 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Quadro 9 -  

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
 

Fonte: Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009 e 55/2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

No entanto, a abertura do mercado para o segmento do biodiesel, em 2005, estimulou a 

implantação de diversas usinas, sendo que em 2009 já existiam 65 empreendimentos autorizados 

pela ANP a operar na produção de biodiesel, com capacidade anual de 3.878.697 m³/ano, superior 

à demanda estimada para 2010, considerando ainda a previsão da mistura de 5% de biodiesel ao 

diesel.  

Em 04/05/2009, o estudo publicado com o Título: “Evolução da Capacidade Instalada para 

Produção de Biodiesel no Brasil e Auto-Abastecimento Regional”, pelo Instituto de Economia 

Agrícola (http://www.iea.sp.gov.br), já demonstrava o cenário esperado para o setor, 

evidenciando que o preço do biodiesel não seria suficiente para remunerar integralmente o capital 

investido em função do excesso de capacidade existente, conforme segue: 

Quadro 6 – Excesso de capacidade existente nas usinas de biodiesel. 

Região 
Capacidade instalada  

em 2009 

Demanda estimada  

para 2010 com B 5 

Norte 40.320 167.930 

Nordeste 698.904 354.458 

Sudeste 769.839 992.023 

Sul 727.801 434.456 

Centro Oeste 1.642.283 289.330 

Brasil 3.878.697 2.238.197 

Fonte: Elaborado com dados da página: http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=10378 (15/08/2014) 

Com base nas informações contidas nos documentos citados (Pareceres e Relatório), o 

investimento considerado para a construção de uma planta nova, similar à Marialva, foi de [ * ], 

a ser depreciado no fluxo de caixa da planta no prazo médio de 10 anos. Este também foi o prazo 

considerado na análise econômica de projeção explícita no fluxo e perpetuidade sem crescimento 

real. Contudo, cabe ressaltar que a proposta da PBIO de R$ 55 milhões por 50% de participação 

na planta resultaria em valor bem superior ao considerado, ou seja, R$ 110 milhões por 100% da 

usina. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Na projeção do fluxo de caixa para um determinado período, no caso, dez anos, devido à Planta 

não se extinguir nesse espaço de tempo, calcula-se o valor do projeto (valor na perpetuidade ou 

residual) para os demais exercícios, tomando-se por base o fluxo de caixa do último ano 

projetado.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”.  

http://www/
http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=10378
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Vale ressaltar que se a taxa de reinvestimento projetado para o fluxo for muito inferior à taxa de 

depreciação, há o risco de a usina não repor nem os ativos fixos existentes na planta no longo 

prazo.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Quadro 7 – Hipóteses de remuneração de capital e valor da empresa. 

Hipótese 
Valor de 100% do Ativo 

(US$ MM) 
TIR em % 

Com a remuneração integral do Capital Investido “Informações suprimidas por solicitação da 

Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º 

do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com a remuneração parcial do Capital Investido 

Sem a remuneração do Capital Investido 

Fonte: Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009 e 55/2009. 

Em resposta a solicitação das cópias dos laudos de avaliação e os estudos de viabilidade técnica 

e econômica – EVTE envolvendo a planta de Marialva, a PBIO apresentou a planilha do Fluxo 

de Caixa Descontado. O documento demonstra as estimativas de Receitas, Tributos, Custos e 

Despesas, Lucro, Variação de Capital de Giro e o Fluxo de Caixa para o período de 2010 a 2020.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”, quando seria de R$ 110 milhões, pois a proposta da PBIO foi de R$ 55 

milhões para aquisição de 50% de participação na BSBIOS Marialva. 

Assim, visando apurar os resultados que seriam projetados no fluxo de caixa descontado do 

Projeto Marialva, desconsiderando o efeito dos citados parâmetros diferenciados, utilizou-se a 

planilha original do modelo adotado pela PBIO promovendo as devidas alterações, sendo que os 

resultados obtidos foram evidenciados no quadro seguinte: 

Quadro 8 – Resultados obtidos no Fluxo de Caixa Descontado do Projeto Marialva. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base nos resultados apresentados na planilha: 1.11.a – Marialva – Avaliação.xls. 
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Salienta-se que o valor da empresa refletiria os dados colocados no modelo do fluxo de caixa 

descontado e que os resultados projetados pela metodologia indicariam o valor da planta de 

Marialva e a taxa de retorno. Logo, a Petrobras Biocombustível deveria ser conservadora nas 

premissas e adotar os critérios técnicos e corporativos (parâmetros) utilizados pela Holding 

Petrobras para obter o preço justo dos investimentos para a Companhia, visto que a oferta de 

preço superior ao valor da planta implicaria em destruição de valor, ou seja, VPL negativo. 

Entretanto, os resultados adotados pela PBIO levaram em conta padrões diferenciados e os 

valores menos conservadores para a valoração do ativo alvo (Usina de Marialva). 
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Isso é corroborado com o seguinte trecho constante na proposta PBIO-PRES 0011/2009, de 

17/06/2009, formulada pela PBIO de R$ 55 milhões por 50% da planta (representando R$ 110 

milhões os 100% da usina) e aceita pela BSBIOS, que prevaleceu até o final das negociações: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

B – Relatórios das consultorias e auditorias contratadas pela PBIO 

B.1 – Relatório da CH2M Hill da avaliação de SMS 

Para a avaliação de SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde, visando identificar passivos de 

SMS existentes ou potenciais associados à planta de Marialva/PR, que possam apresentar riscos 

e custos ao negócio, a PBIO contratou empresa especializada (CH2M Hill do Brasil). A avaliação 

foi realizada com base na revisão de documentos disponibilizados, visita à planta por 

funcionários da contratada que realizaram visita à usina de Marialva/PR no período de 7 a 

13/07/2009 e entrevista com representante da BSBIOS. 

A contratada elaborou o Relatório “Avaliação de Passivos de SMS – BSBIOS MARIALVA” de 

julho de 2009, do qual são extraídos os seguintes dados da planta à época: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

B.2 – Relatório da empresa BKR Lopes Machado Auditores 

A PBIO contratou a empresa BKR Lopes Machado Auditores visando à realização de Relatório 

de Procedimentos Pré-Acordados “Due Diligence” da BSBIOS Marialva Indústria e Comércio 

de Biodiesel Sul Brasil S/A, referente ao período de 20/06/2009 a 25/09/2009, envolvendo os 

aspectos contábeis, tributários, trabalhistas e previdenciários. Esse relatório, datado de 

01/10/2009, teve como parte do escopo dos trabalhos, a revisão dos papéis de trabalho dos 

Auditores da BDO Trevisan, referente aos exames das demonstrações financeiras da BSBIOS 

Marialva para o período findo em 16/09/2009. 

Em 16/09/2009, o Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva apresentava Ativos Imobilizados 

com a seguinte composição: 

Tabela 3 – Ativos Imobilizados da BSBIOS Marialva em 16/09/2009. 

Itens do Imobilizados Valor em R$ 

Maquinas e Equipamentos 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 22 

da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso 

I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Terrenos 

Prédios e Construções 

Total 

Fonte: Elaborado com base no Relatório da Empresa BKR, de 01/10/2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Tabela 4 -  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Devido ao critério utilizado (arbitrado) para valoração dos bens constantes no Contrato de 

Compra e Venda de Ativos e ao fato de que, em 30/09/2009, em conjunto com a equipe Técnica 

da PBIO, o Inventário físico do ativo imobilizado referente à planta Marialva foi realizado por 

meio de amostragem, sendo a seleção dos itens feita em conjunto com a equipe da PBIO. Assim, 

o Relatório menciona que a: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Ressalta-se que tais dados seriam importantes para valoração da planta, saber quais os ativos 

existentes e os critérios de depreciação, com influência no Fluxo de Caixa Descontado, bem 

como na negociação do fechamento do negócio. Todavia, não há informação de que tal inventário 

físico com a totalidade dos bens tenha sido realizado até 01/12/2009 (data do fechamento do 

negócio entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo). 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

A verificação da existência de passivos fiscais e exames junto à empresa em recuperação judicial 

Agrenco não foi escopo deste relatório. As ocorrências e/ou limitações de escopo foram: 

Ausência de acesso à cópia contendo as assinaturas das partes envolvidas no contrato de 

Empréstimo junto ao Banco Itaú; e inventário físico efetuado por amostragem. Face ao critério 

utilizado (arbitrado) para valoração dos bens constantes no Contrato de Compra e Venda de 

Ativos, recomendou a contratação de empresa especializada, com a emissão de laudo, para 

realizar o inventário físico da totalidade dos bens, identificação e valoração desses, bem como os 

critérios adotados para a depreciação dos ativos. 

Há ainda no relatório informação de que não foram requeridos exames sobre possíveis passivos 

fiscais, devido à “existência de um documento onde não constam eventuais passivos fiscais” e 

que isso era de conhecimento da contratante (PBIO). 

Portanto, a determinação do valor econômico da aquisição não foi escopo dos trabalhos da 

empresa contratada BKR e/ou a confirmação de informações da vendedora a respeito das 

premissas utilizadas no Fluxo de Caixa Descontado para a valoração da planta de Marialva. 

B.3 – Relatório da Empresa Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados (BMA) 

A Petrobras Biocombustível contratou a Empresa Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 

(BMA) para realização de auditoria legal na BSBIOS Marialva, tendo como escopo declarado no 

relatório da contratada “a análise das informações apresentadas a fim de auxiliar a PBIO na 
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avaliação do investimento a ser realizado na Bsbios Marialva (a “Operação”)”. Além da análise 

de dados e documentos referentes à BSBIOS (Passo Fundo), acionista controladora da BSBIOS 

Marialva, bem como dos acionistas controladores daquela. A análise refletida no relatório foi 

limitada às seguintes áreas: Societário; Contratos; Regulatório; Tributário; Trabalhista; 

Imobiliário; Ambiental e Cível. 

Em relação ao Relatório da BMA, a PBIO havia enviado uma versão em minuta, com data de 

26/11/2009, contendo 56 páginas. Depois, foi disponibilizada a versão definitiva, datada de 

05/05/2010 e contendo 170 páginas. Parte da diferença de páginas se refere ao anexo B 

(contratos), que não consta da minuta. 

Segundo a versão definitiva, o relatório “foi elaborado tendo por base exclusivamente os 

esclarecimentos, os documentos e as informações disponibilizados pela Bsbios Marialva e pelos 

Controladores da Bsbios Marialva”. Informa que não confirma a autenticidade das informações 

fornecidas ou a existência de dados adicionais não disponibilizados e que “Alguns documentos e 

informações relevante apesar de solicitados, não foram disponibilizados para a nossa análise” 

até 23/03/2010, com possibilidade de que certos fatos e aspectos não tenham sido incluídos no 

documento. Bem como, que a auditoria legal não compreendeu a análise do processo de aquisição 

pela BSBIOS Marialva dos ativos da planta da Agrenco, não expressa qualquer garantia ou 

representação quanto à exatidão das quantias envolvidas. Não foi escopo do relatório a emissão 

de opiniões contábeis, financeiras, econômicas ou estatísticas. 

Há informações a respeito do Contrato de Compra e Venda de Ativos, celebrado entre a Bsbios 

Passo Fundo e a Agrenco em 12/05/2009, [ * ]. O preço fixado para a venda, transferência e 

entrega dos Ativos foi de [ * ]. A efetivação da aquisição foi definida como sendo [ * ] dias 

contados a partir da data de assinatura do Contrato, portanto, dia [ * ]. Todavia, o Termo de 

Fechamento e Aditamento do Contrato de Com e Venda de Ativos foi celebrado em [ * ], entre 

a Agrenco e a Bsbios Marialva, tendo a Bsbios Passo Fundo como interveniente anuente. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

A empresa BSBIOS Marialva foi constituída em [ * ], com capital social de [ * ]. Em [ * ], foi 

transformada em Sociedade Anônima de capital fechado, com a conversão das quotas do capital 

social em ações e aumento do capital social de [ * ]. Para tanto, houve a emissão de [ * ] ordinárias 

nominativas, sem valor nominal, a um preço de emissão por ação de [ * ], a serem subscritas e 

integralizadas pela BSBIOS Passo Fundo no prazo máximo de 12 meses. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

A BSBIOS Marialva emitiu [ * ] ações ordinárias nominativas para a BSBIOS Passo Fundo, que 

foram subscritas e integralizadas com: i) adiantamento para futuro aumento de capital, no 

montante de [ * ]; ii) sucessivos adiantamentos em nome da BSBIOS Marialva a fornecedores 

desta, no valor total de [ * ]; e iii) saldo de integralização, no montante de [ * ], quitado pela 

BSBIOS Passo Fundo em 1º/12/2009. Desse modo, houve a integralização total de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  
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Consta que foi emitido o Certificado de Bônus de Subscrição nº 01, em 28/08/2009, em favor da 

BSBIOS Passo Fundo, como vantagem adicional à BSBIOS Passo Fundo no aumento de capital 

social da BSBIOS Marialva, deliberado em assembleia geral extraordinária realizada na mesma 

data. Por meio do Certificado, a BSBIOS Passo Fundo tem o direito de subscrever [ * ] ações 

ordinárias, nominativas, representativas do capital social da BSBIOS Marialva, pelo preço de 

emissão de [ * ], ou seja, no valor de [ * ] por ação, até o prazo máximo de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

Dessa maneira, em [ * ], a BSBIOS Marialva apresentava Capital Social de [ * ], com a emissão 

de [ * ] ações ordinárias nominativas em titularidade da BSBIOS Passo Fundo, que tinha o direito 

de subscrever [ * ] ações ordinárias ao valor de [ * ] por ação. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

Em [ * ], com entrada da PBIO na Sociedade da BSBIOS Marialva, houve a aprovação do 

aumento do capital social dessa Companhia de R$ [ * ] para R$ [ * ] mediante a emissão para 

subscrição privada de [ * ] ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

Segundo o Acordo de Investimentos firmado entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo, em 

01/12/2009, as ações da empresa BSBIOS Marialva, seriam subscritas pela Petrobras 

Biocombustível, conforme o cronograma de subscrição, previsto no Acordo, de modo que a cada 

subscrição a PBIO seja titular de ações representativas de 50% do Capital Social total da empresa 

BSBIOS Marialva.  

Em 08/12/2009, houve o pagamento da 1ª parcela referente à aquisição de 50% de participação 

societária da BSBIOS Marialva por parte da Petrobras Biocombustível, com o depósito de [ * ] 

na Conta Corrente de titularidade da BSBIOS Marialva. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

Portanto, apesar do escopo declarado no relatório, conclui-se que a auditoria legal realizada pela 

BMA não teve por finalidade a “avaliação do investimento” e muito menos “auxiliar a PBIO na 

avaliação do investimento”, visto que em 05/05/2010 o negócio já estava efetivado com base no 

valor de firma “negociado” um ano antes, em maio de 2009.  

Por fim, conclui-se que a determinação do valor econômico da aquisição não foi escopo dos 

trabalhos das empresas de consultorias e auditorias contratadas pela PBIO, com vistas a ter uma 

avaliação prévia e independente do negócio antes da sua conclusão. Também, as informações da 

vendedora (BSBIOS Passo Fundo) a respeito das premissas utilizadas pela PBIO no Fluxo de 

Caixa Descontado para a valoração da planta de Marialva não foram submetidas a auditorias 

externas. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Premissa de Preço da Glicerina  

No tocante às dúvidas relacionadas a precificação de itens importantes para a avaliação 

do negócio, o preço de venda de glicerina valorado em [ * ]. Tal diferença é 

fundamentada como se segue: 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Deste modo, entendemos estarem justificadas as premissas utilizadas na avaliação pela 

PBIO da oportunidade de negócio de 50% da Usina de Marialva (projetada para uma 

capacidade de produção de 127 milhões de litros de biodiesel/ano).”. 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“No tocante ao Registro 815, concernente à ausência de avaliação prévia independente 

visando à avaliação da planta de Marialva, além da não cogência da Sistemática de 

Negócios, consigna-se que o próprio Relatório Preliminar de Auditoria nº 201408047, 

às fls. 05, evidencia que, na fase de desenvolvimento do negócio, a [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

Por fim, deve-se sublinhar o fato de que as negociações para obtenção da planta de 

Marialva/PR foram respaldadas em estudos que indicaram a faixa segura de valores a 

serem pagos para os 50% do ativo que foram adquiridos, como restará esclarecido 

adiante. 

No tocante aos registros que tocam a precificação da usina de Marialva/PR, percebe-se 

que a auditoria técnica focou nas seguintes premissas para justificar eventuais diferenças 

de valores, quais sejam: (i) o preço da glicerina (Registros 8 e 1816); (ii) taxa de 

reinvestimento (Registros 8 e 1817) e (iii) utilização de valores sem acréscimos de ágio.  

A equipe de auditoria da CGU consignou, às fls. 38 do Relatório Preliminar de Auditoria 

nº 201408047, "o projeto considerou como premissa um preço de glicerina informado 

pela BSBIOS diferente do valor utilizado pela Petrobras e uma taxa de reinvestimento 

menor que a taxa adotada pela Petrobras." 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Por uma questão lógica, tal precificação de venda deve considerar o valor do produto 

no mercado consumidor, já com o desconto logístico da entrega, utilizando-se cotação 

                                                 
15 Atual item 1.1.1.8 do presente Relatório Final 
16 Atuais itens 1.1.1.8 e 1.1.1.18 do presente Relatório Final 
17 Idem 
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de fretes. Dessa forma, quanto mais distante do polo consumidor, mais barato deverá ser 

o preço de venda do produto na porta da usina, de modo a garantir a competitividade na 

compra e venda. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Pois bem. Feitas estas explicações, passa-se à necessária demonstração da evolução do 

valor da operação de Marialva.  

(...)”  

Cabe esclarecer que a parte da manifestação da Unidade referente ao item “(iii) utilização de 

valores sem acréscimos de ágio” (demonstração da evolução do valor da operação de Marialva) 

foi lançada no item 1.1.1.10 (análise das informações patrimoniais), por ser mais apropriada aos 

fatos lá apontados.  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Quanto à elaboração pela Petrobras Biocombustível de fluxo de caixa descontado para a 

avaliação da planta de Marialva sem considerar os critérios técnicos e parâmetros corporativos 

da Petrobras, a Unidade apresentou argumentos em relação a apenas dois itens (preço da glicerina 

e percentual de reinvestimento) constantes nos pareceres da Estratégia e Desempenho 

Empresarial da Petrobras.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”.  

“demais análises econômicas de projetos de biodiesel da PETROBRAS”, podendo ser estudos 

que a Petrobras já vinha realizando na prospecção de novos negócios, inclusive na Região Sul.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Além disso, cabe reforçar que o parecer DIP ESTRATEGIA/API 52/2009, de 15/07/2009, foi 

revisado em 22/07/2009 com a emissão do DIP ESTRATEGIA/API 55/2009, porém os 

resultados apurados em ambos foram os mesmos, houve apenas mudança significativa nas 

recomendações que poderiam motivar a revisão/redução do valor já negociado da proposta de 

R$ 55 milhões por 50% da planta de Marialva. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A forte tendência de queda no preço da glicerina já era anunciada. Na matéria publicada em 

15/02/2008, no portal www.biodieselbr.com, com o título “A bela ou a fera?”, havia a informação 

de que, com a entrada da mistura B2 (2% de biodiesel no diesel de petróleo), o Brasil produziria 

em 2008 cerca de 76 mil toneladas de glicerina e no mundo todo a estimativa era de 700 mil 

toneladas por ano. Alertava que as indústrias não absorveriam todo o excedente, que “Com tantas 

incertezas, o caminho seguido pelos usineiros tem sido vender a glicerina a preço de banana 

http://www.biodieselbr.com/
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para empresas estrangeiras” e que as usinas estão vendendo a glicerina bruta para os Estados 

Unidos e China ao preço de R$ 150 a tonelada. (fonte: 

http://www.biodieselbr.com/revista/003/bela-ou-fera.htm). Isso resultaria no preço da glicerina 

em R$ 0,15/kg. 

No mesmo portal, em 14/07/2008, com o título “Novo uso para a glicerina se desenvolve”, a 

matéria informava que em 2013, quando a porcentagem de 5% de biodiesel for adicional ao 

diesel, o excedente de glicerina deveria ser de 250 mil toneladas enquanto que o mercado 

brasileiro consumiria apenas 40 mil toneladas de glicerina por ano. Segundo a matéria: “O preço 

também despencou nos últimos tempos. O quilo do produto valia US$ 1,55, em 1995, e caiu para 

US$ 0,50, em 2007.” (fonte: http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/novo-uso-glicerina-

desenvolve-14-07-08.htm). 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Prova de que o argumento da PBIO não convenceu à área de Estratégia da Petrobras está no 

seguinte texto do segundo Parecer ESTRATEGIA/API 55/2009, de 22/07/2009, que revisou os 

dados: “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, 

na forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, verifica-se que os argumentos da PBIO não convenceram à área da Estratégia da 

Petrobras, que detinha expertise para a avaliação financeira do negócio, com o vasto histórico de 

estudos do mercado de biodiesel e todos os dados que a área da Holding tinha à sua disposição à 

época da análise, ao ponto de excluir o “equívoco técnico” apontado em seus pareceres. 

Também, tais argumentos não convenceram à equipe de auditoria da CGU a ponto de reconhecê-

los como válidos para eliminar o fato de que foi utilizado um preço da glicerina diferente do 

recomendado pela área técnica da Holding Petrobras e que provocou uma elevação no valor do 

ativo.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Por mais “irrelevante” que fosse a inclusão do preço do subproduto glicerina, que [ * ], segundo 

alega a Unidade, [ * ] provocou uma [ * ] no Fluxo de Caixa Descontado utilizado para a 

valoração da planta de Marialva. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Se a avaliação econômico-financeira da planta de Marialva, realizada pela área de Novos 

Negócios da PBIO, resultou [ * ] valor para este ativo, [ * ] representou [ * ] do valor da planta, 

demonstrando que tal diferença não era irrelevante para quantificação de valores. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

http://www.biodieselbr.com/revista/003/bela-ou-fera.htm
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Em relação à manifestação da PBIO, está bem claro no Parecer da área técnica da Petrobras, com 

as revisões realizadas acerca das premissas da análise econômica, que o percentual de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Percebe-se que o parecer revisor fez questão de informar isso, pois tal trecho não constou do 

primeiro parecer (DIP ESTRATEGIA/API 52/2009, de 15/07/2009). Portanto, não procede o 

argumento da Unidade de que houve um “equívoco” da área técnica da Estratégia Corporativa 

da Petrobras ao sugerir o percentual de reinvestimento com base em complexas instalações de 

petróleo diversas das usinas de biodiesel para a valoração da planta de Marialva. 

Em relação à taxa de reinvestimento, que foi efetivamente praticada pela Usina de Marialva no 

período de 2010 a 2015, exposta na manifestação da Unidade e na tabela apresentada, ressalva-

se que está não foi acompanhada de documentos comprobatórios dos valores ali lançados (por 

exemplo, balancetes contábeis).  

Também, vale mencionar que a taxa demonstrada na manifestação da PBIO reflete os custos com 

manutenção da Usina nos primeiros anos de operação, com possíveis equipamentos ainda 

cobertos com as garantias contratuais concedidas por fornecedores. Todavia, espera-se que os 

gastos de manutenção no início de uma usina nova sejam menores, aumentado com o passar do 

tempo de operação da planta e conforme a utilização de sua capacidade operacional.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quanto à alegação de que a avaliação prévia independente, “além da não cogência da Sistemática 

de Negócios”, a participação de consultores externos na fase de desenvolvimento do negócio é 

eventual, não obrigatória e que não havia a necessidade de contratação desses ante a ausência de 

materialidade de valor que a justificasse. Visto que havia vasto histórico de estudos do mercado 

de biodiesel e corpo técnico que detinha expertise para a avaliação financeira do negócio.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Mesmo que a Unidade julgasse desnecessária a contratação de assessores externos para avaliação 

prévia da empresa alvo, houve autorização por parte da Diretoria Executiva da PBIO para a 

contratação de consultores para o desenvolvimento das negociações.  

Assim, se esses foram contratados (para a due diligence, do inglês, diligência prévia), deveriam 

emitir relatórios suportes para a avaliação da empresa e as negociações do valor a ser pago, visto 

que os relatórios de due diligence podem interferir no valor da empresa. Entretanto, tais 

documentos foram emitidos após o valor já ter sido negociado e a oferta firme aprovada pelo 

Conselho de Administração da PBIO (conforme apontado no item 1.1.1.6), diferentemente da 

prática usual do mercado e da própria Petrobras.  

Além disso, quanto à avaliação prévia independente visando à valoração da planta de Marialva, 

cabe salientar que os “pronunciamentos favoráveis” das áreas técnicas (Estratégia, Financeiro, 

SMS e Jurídico) no processo de avaliação técnico-econômica da usina não foram 

disponibilizados e todos os pareceres e relatórios fornecidos à CGU foram emitidos após o DIP 

PBIO-PRES/NN 16/2009, 29/06/2009. 
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O encaminhamento dos documentos contendo a manifestação das citadas áreas emitidos 

anteriormente ao DIP, bem como antes ou durante as avaliações e as negociações do valor de 

firma, demonstraria o atendimento à Sistemática da Petrobras de que houve uma avaliação 

detalhada do estudo envolvendo a participação de outras áreas da Companhia na valoração da 

planta de Marialva. 

Uma vez que ao analisar os impactos jurídicos e tributários, os cenários macroeconômicos, a 

metodologia e premissas adotadas, etc., a avaliação e a valoração prévia da empresa alvo 

consideraria todos os aspectos apontados pelas áreas técnicas.  

Contudo, não houve manifestação da PBIO quanto a este ponto do Relatório Preliminar nem o 

encaminhamento dos documentos com os “pronunciamentos favoráveis”. Com isso, não houve 

a demonstração por parte da PBIO de que no processo de avaliação técnico-econômica da planta 

de Marialva tiveram a participação das demais áreas técnicas.  

Vale lembrar que somente após o valor de firma de R$ 55 milhões por 50% de participação na 

usina de Marialva (totalizando R$ 110 milhões, os 100% de participação) ter sido negociado e 

que houve o encaminhamento dos dados para análise e avaliação de outras áreas da PBIO e da 

Holding, por meio do Comunicado DIP PBIO-PRES/NN 16/2009, do Gerente de Novos 

Negócios. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, o corpo técnico da Petrobras e da PBIO de outras áreas que detinha expertise para a 

avaliação financeira do negócio só emitiram os pareceres depois de finalizado o processo de 

avaliação e de negociação conduzido pela Gerência de Novos Negócios e o valor de firma já ter 

sido negociado entre as partes. Prova disso, são as inconsistências apontadas nos Pareceres da 

área Estratégia da Petrobras quanto às premissas utilizadas para valoração da planta de Marialva 

e que elevaram o valor desse ativo, demonstradas no início deste tópico. 

A PBIO não apresentou manifestação quanto ao apontamento no tocante à emissão de pareceres 

das áreas técnicas posterior ao valor negociado de R$ 55 milhões pela aquisição de 50% de 

participação na planta. 

Salienta-se que os pareceres das áreas técnicas foram emitidos sem que o corpo técnico tivesse 

toda a documentação necessária e, mesmo assim, as suas recomendações não foram observadas 

com os consequentes ajustes no valor negociado. Também, não foram acatadas as premissas do 

vasto histórico de estudos do mercado de biodiesel elaborado anteriormente pela Petrobras na 

valoração da empresa BSBIOS Marialva.  

Não foram apresentadas as justificativas em relação aos pareceres inconclusivos, emitidos com 

base em análises preliminares, com incertezas, sem acesso a toda documentação pertinente à 

avaliação do negócio e sem ter todos os estudos necessários para sanar as incertezas.  

Os fatos demonstram que para a valoração da planta Marialva não houve avaliação prévia 

independente nem a emissão de pareceres técnicos e de relatórios das consultorias contratadas 

prévios às negociações, visto que todos foram elaborados posteriores ao valor negociado de R$ 

55 milhões pela aquisição de 50% de participação na usina. 

Foram vários os alertas emitidos nos pareceres da área técnica Estratégia Corporativa da 

Petrobras quanto às variações das premissas utilizadas no fluxo de caixa para a valoração da 

usina. 
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 “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

As empresas de consultorias e auditorias contratadas pela PBIO não expressaram qualquer 

garantia ou representação quanto à exatidão das quantias envolvidas na negociação da planta 

Marialva. Seus relatórios não tiveram por finalidade confirmar as informações da vendedora a 

respeito de premissas utilizadas pela PBIO no fluxo de caixa descontado elaborado para a 

valoração da Usina Marialva.  

Desse modo, o Comunicado DIP 16/2009 e os fatos evidenciaram que a avaliação e a valoração 

da planta de Marialva foram realizadas pela Área de Novos Negócios da PBIO e não tiveram a 

participação das demais áreas técnicas antes da finalização do processo de negociação com o 

valor de firma já fixado.  

Assim, não houve a avaliação prévia independente visando à valoração da planta de Marialva/PR, 

que foi elaborada pela citada área da PBIO com base em fluxo de caixa descontado sem 

considerar os critérios técnicos e parâmetros corporativos da Petrobras e todos os aspectos 

apontados pelas áreas técnicas. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Todavia, na visão de adquirente, os gestores da PBIO deveriam ser conservadores nas premissas 

utilizando os parâmetros corporativos da Holding Petrobras para obter o preço justo dos 

investimentos para a Companhia, visto que a oferta de preço superior ao valor da planta 

implicaria em destruição de valor para a estatal a favor da vendedora BSBIOS. Porém, a PBIO 

levou em conta os parâmetros diferenciados, os valores menos conservadores para a valoração 

da usina Marialva e mais onerosos para a Petrobras Biocombustível. 

Em síntese, os fatos apresentados consideram os diversos cenários, porém, os gestores da PBIO 

não escolheram o cenário mais prudente, iniciaram e finalizaram as negociações antes da emissão 

dos pareceres técnicos conclusivos e sem uma avaliação prévia independente visando à valoração 

da planta Marialva. No caso da Usina de Marialva, houve a inversão na lógica da negociação, 

uma vez que a ótica do comprador (Petrobras Biocombustível S.A.) deu lugar à ótica do 

vendedor, adotando informações deste e desconsiderando os parâmetros utilizados pela Holding 

Petrobras. 

 

1.1.1.9. CONSTATAÇÃO 

Alteração de recomendação da área técnica que direcionava para a revisão do valor fixado 

de R$ 55 milhões para a aquisição de 50% das ações da empresa BSBIOS Marialva, 

apurado com base em parâmetros diferenciados. 

 

FATO 
 

Na Oferta Firme, formulada pela PBIO à BSBIOS Passo Fundo, por meio do Comunicado PRES 

0016/2009, de 26/07/2009, não foram observadas as recomendações constantes nos pareceres 

das áreas técnicas da Petrobras relatadas a seguir. 

A revisão do Parecer DIP ESTRATEGIA/API 52/2009, de 15/07/2009, promovida pelo Parecer 

DIP ESTRATEGIA/API 55/2009, de 22/07/2009, alterou, significativamente, as recomendações 
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contidas na redação anterior que poderiam motivar, junto às Diretorias da PBIO e da Petrobras e 

aos respectivos Conselhos de Administração, a revisão/redução do valor negociado da proposta 

que era de R$ 55 milhões por 50% de participação societária na BSBIOS Marialva, conforme 

relatado no item 1.1.1.8.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Contudo, mesmo com o impacto significativo na avaliação da empresa, ressalta-se que a redação 

do 1º Parecer (Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009), a respeito do impacto das 

alterações em relação aos preços da glicerina, à taxa de reinvestimento, ao número de dias de 

créditos aos fornecedores e à remuneração de capital, quanto à recomendação de que o valor da 

planta fosse revisto não constou do 2º Parecer (Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 55/2009): 

Quadro 9 – Exclusão de recomendação no Parecer da Estratégia da Petrobras. 

DIP (ESTRATEGIA/API 52/2009) de 15/07/2009 DIP (ESTRATEGIA/API 55/2009) de 22/07/2009 

“Informações suprimidas por solicitação da 

Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no 

§ 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

(Não consta no DIP de 22/07/2009). 

Fonte: Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009 e 55/2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quadro 14 - 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Comunicados DIP ESTRATEGIA/API 52/2009 e 55/2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Todavia, mesmo com o impacto significativo na avaliação da empresa, a recomendação de que 

o valor da planta fosse revisto não prosperou, pois na Oferta Firme constou o mesmo valor já 

negociado em 17/06/2009, que foi de R$ 55 milhões por 50% de participação societária na 

BSBIOS Marialva. 

Vale salientar que em ambos os pareceres houve a recomendação de “que a hipótese de 

remuneração do capital seja revista, considerando o cenário de não remuneração total do 

capital investido”. Contudo, o valor negociado na proposta de 17/06/2009 (antes da emissão dos 

pareceres) permaneceu o mesmo, ou seja, R$ 55 milhões, bem como na Oferta Firme, de 

26/07/2009, e no fechamento do negócio em 01/12/2009. 



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
54 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada no campo ‘fato’. 

 

1.1.1.10. CONSTATAÇÃO 

Análise de informações patrimoniais revela que os recursos aplicados na Usina de 

Marialva/PR não foram iguais pelas sócias BSBIOS Passo Fundo/RS e Petrobras 

Biocombustível, em prejuízo à PBIO, devido ao não atendimento à recomendação da área 

financeira da Petrobras. 

 

FATO 
 

De acordo com o Manual de Sistemática para aquisição de empresas pelo sistema Petrobras: 

“Entre as referências mais comuns estão o valor patrimonial com base nas demonstrações 

financeiras, o preço das ações cotadas em bolsa de valores e o preço mínimo definido em edital 

de privatização”.  

O Manual apresenta outras metodologias, além do Fluxo de Caixa Descontado, sendo que 

“constituição recente ou atualização recente de ativos e passivos (valor patrimonial ajustado) – 

possível referência para método de valor patrimonial ajustado”. Assim, o valor patrimonial com 

base nas demonstrações financeiras e/ou contábeis será apresentado como valor de referência 

para a usina de Marialva. 

Pelo método da avaliação patrimonial contábil, baseado nas demonstrações financeiras da 

empresa, apura-se que o valor da empresa é o valor de seu próprio patrimônio líquido, chamado 

de valor patrimonial da empresa ou Book Value. A metodologia de avaliação patrimonial contábil 

tem por base a soma algébrica dos ativos e passivos exigíveis mensurados em conformidade com 

os princípios contábeis, representado pela seguinte equação:  

Valor da empresa = Ativos contábeis – Passivos exigíveis contábeis = Patrimônio Líquido. 

Os ativos contábeis são representados pela soma dos ativos circulante e o não circulante (ativo 

realizável em longo prazo e o ativo permanente). Os passivos exigíveis incluem o passivo 

circulante e o não circulante (exigível a curto e longo prazo).  

As limitações em relação à utilização da metodologia de avaliação de empresa pelo valor contábil 

se referem ao valor dos ativos e passivos serem baseados em seus custos históricos, podendo 

divergir bastante dos valores de mercado, e os dados do Balanço não refletiriam os ativos 

intangíveis, tais como: marca; imagem da empresa perante a sociedade; carteira de clientes; 

recursos humanos, etc. 
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Segundo Eliseu Martins (Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica - Editora 

Atlas, 2001), “O modelo de avaliação patrimonial contábil pode ser utilizado por empresas cujos 

ativos mensurados pelos princípios contábeis não divergem muito de seus valores de mercado e 

que não possuem um Goodwill significativo”.  

Por se tratar de empresa recém-criada, ativos adquiridos recentemente, planta ainda em 

construção, as limitações não iriam influenciar muito na avaliação da planta BSBIOS Marialva, 

pois o valor contábil de seus ativos se aproxima do seu valor justo. 

Nesse sentido, cabe destacar o contido no Relatório da Área Financeira da Petrobras – Projeto 

Cruzeiro, de 06/06/2011: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, apesar de suas limitações, o valor patrimonial é uma informação importante a ser 

considerada na análise econômica e financeira da empresa. Pela metodologia de avaliação 

patrimonial contábil da BSBIOS Marialva, em 30/11/2009, antes de a Petrobras Biocombustível 

adquirir os 50% de participação societária na BSBIOS Marialva, o Balanço Patrimonial desta 

apresentava, em valores expressos em milhares de reais, a seguinte situação: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Quadro 15 - 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base no Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva de 30/11/2009. 

Segundo informação da PBIO, o Balanço com posição em 30/11/2009 não foi auditado, sendo 

considerando, para aquisição de BSBIOS Marialva, o balanço de 16/09/2009 auditado que foi 

disponibilizado antes da assinatura dos documentos societários. 

Em 30/11/2009, o valor da empresa era de [ * ], ou seja, o Patrimônio Líquido da empresa, 

representado pelos aportes da BSBIOS Passo Fundo referentes ao Capital Social, ao Adiantamento 

para futuro aumento do Capital Social e pelo resultado do período (Prejuízo). 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Tabela 4 – Capital social subscrito e integralizado – BSBIOS Marialva. 

Acionistas Número de Ações Valor (R$ mil) 

BSBIOS Passo Fundo/RS “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em 

função de sigilo, na forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º 

do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível 

Total 

Fonte: Elaborado com base nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da BSBIOS Marialva de 

31/12/2009. 
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Considerando os investimentos/aportes realizados pela BSBIOS Passo Fundo/RS e pela 

Petrobras Biocombustível até 31/12/2009 e a destinação dos recursos entre Capital Social e a 

Reserva de Capital constante no Patrimônio Líquido da empresa BSBIOS Marialva, a situação 

estava representada da seguinte forma:  

Tabela 5 – Destinação dos aportes de recursos na empresa BSBIOS Marialva. 

Destinação dos aportes Em 2009 – R$ 

BSBIOS Passo Fundo/RS “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 22 

da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso 

I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível 

Total Aportes - Aumento de capital 

BSBIOS Passo Fundo/RS 

Petrobras Biocombustível 

Total Aportes - Reserva de Capital 

Total  

Fonte: Elaborado com base nas subscrições de ações na empresa BSBIOS Marialva em 2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012” 

Quadro 10 – Contribuição dos Acionistas PBIO e BSBIOS na usina de Marialva/PR. 

Acionistas Valores em R$ 

BSBIOS Passo Fundo/RS – Contribuiu com “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível – Contribuiu com 

Total 

Participação Societária dos Acionistas (50% 

do Total) 

Diferença entre a contribuição e o valor da participação (Ganho ou Perda) 

BSBIOS Passo Fundo/RS – Ganho de  “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível – Perda de 

Fonte: Elaborado com base nas subscrições de ações na empresa BSBIOS Marialva em 2009 

 

Em 31/12/2009, após a Petrobras Biocombustível adquirir os 50% de participação societária na 

BSBIOS Marialva, o Balanço Patrimonial desta apresentava, em valores expressos em milhares 

de reais, a seguinte situação: 

Quadro 11 – Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva em 31/12/2009. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base no Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva de 31/12/2009. 

Pela avaliação patrimonial contábil da BSBIOS Marialva, em [ * ], o valor da empresa era de [*], 

ou seja, o Patrimônio Líquido da empresa, representado pelos aportes da BSBIOS Passo Fundo 

referentes ao Capital Social, os aportes da Petrobras Biocombustível referentes ao Capital Social 

e à Reserva de Capital e pelo resultado do período (Prejuízo). 



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
57 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Desse valor patrimonial da empresa BSBIOS Marialva, a PBIO contribuiu com R$ [ * ], ao passo 

que a contribuição da BSBIOS Passo Fundo foi de apenas R$ [ * ], sendo a diferença ocasionada 

pelo prejuízo do período [ * ] 

 [ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, em [ * ], o valor patrimonial contábil total da BSBIOS Marialva era de R$ [ * ], 

resultando no valor referente a 50% de [ * ]. Como a Petrobras Biocombustível empregou 

recursos na ordem de [ * ], até essa data, por 50% de participação societária, teria realizado aporte 

a maior de [ * ], em relação à situação patrimonial a que teria direito. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Segundo Manual de Sistemática, o ágio, prêmio de aquisição e prêmio de controle, ocorre quando 

o comprador se dispõe a pagar um valor adicional, pois acredita que a empresa alvo tem um valor 

acima daquele referencial, devido a possíveis melhorias de gestão, sinergias com os seus 

negócios, estratégicas, etc., caso contrário, sua oferta pode implicar um pagamento abaixo do 

valor referencial (deságio). A diferença entre o montante pago na transação e o valor contábil 

dos ativos é conhecida como ágio contábil ou Goodwill. De maneira geral, nas normas contábeis 

brasileiras o tratamento do ágio contábil é baseado no fundamento econômico que o gerou. A 

modelagem financeira desenvolvida deve dar suporte ao ágio pago com base na expectativa de 

rentabilidade futura, por exemplo.  

Em [ * ], houve novos aportes de recursos ao Patrimônio da empresa BSBIOS Marialva no valor 

de [ * ] por parte da Petrobras Biocombustível e no valor de [ * ] por parte da BSBIOS Passo 

Fundo, com isso o Capital Social foi aumentado para [ * ] e a Reserva de Capital, resultante do 

ágio na subscrição de novas ações, foi para [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em [ * ], houve o pagamento da 3ª parcela referente à aquisição de 50% de participação societária 

da BSBIOS Marialva por parte da Petrobras Biocombustível, que seria de R$ [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Desse modo, a transferência de riqueza foi aumentada com novo aporte de [ * ] ao Patrimônio da 

Sociedade BSBIOS Marialva por parte da PBIO ocorrido em 2010, já que a BSBIOS Passo 

Fundo apenas promoveu o aporte de [ * ], conforme segue:  
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[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Tabela 6 – Aportes de recursos ao Patrimônio Líquido da empresa BSBIOS Marialva. 

Destinação dos aportes Em 2010 – R$ Em 2009 – R$ Saldo em R$ 

Aumento de capital  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 22 da Lei 

nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

BSBIOS Passo Fundo 

Petrobras Biocombustível 

Reserva de Capital 

BSBIOS Passo Fundo 

Petrobras Biocombustível 

Total  

Fonte: Elaborado com base nas subscrições de ações na empresa BSBIOS Marialva em 2009 e 2010. 

Considerando que os investimentos aplicados pela Petrobras Biocombustível foram de [ * ] e a 

BSBIOS Passo Fundo investiu apenas o valor de [ * ], com ambas tendo 50% de participação 

societária na empresa BSBIOS Marialva, ocorreu a transferência de riqueza da PBIO em 

benefício dos acionistas da BSBIOS Passo Fundo no valor de[ * ], no final da operação entre as 

acionistas, evidenciado a seguir: 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Tabela 7 – Transferência de recursos da PBIO à BSBIOS. 

Destinação dos aportes Valores em R$ 

Aumento de capital “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

BSBIOS Passo Fundo/RS 

Petrobras Biocombustível 

Reserva de Capital 

BSBIOS Passo Fundo/RS 

Petrobras Biocombustível 

Total  

Acionistas Valor em R$ 

BSBIOS Passo Fundo/RS – Contribuiu com “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível – Contribuiu com 

Total 

Participação Societária dos Acionistas 50% 

Diferença entre a contribuição e o valor da participação (Ganho ou Perda) 

BSBIOS Passo Fundo/RS – Ganho de  “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível – Perda de 

Fonte: Elaborado com base nas subscrições de ações na empresa BSBIOS Marialva em 2009 e 2010. 

Reforça-se que não foi observado o alerta contido no DIP FINCORP/GEFIN/AFN 45/2009, de 

23/07/2009, no sentido de que a PBIO:  
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com isso, houve as seguintes recomendações na Nota Técnica Complementar: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, a negociação resultou na Petrobras Biocombustível pagando [ * ] em cada ação, enquanto 

a BSBIOS Passo Fundo pagou apenas [ * ] em cada ação, para que ambas tivessem a mesma 

quantidade de ações da BSBIOS Marialva, ou seja, 50% de participação societária. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Por consequência, não foi observada a determinação do Conselho de Administração da PBIO ao 

aprovar a Oferta Firme (Ata da Reunião nº 12)  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em 31/12/2010, o Balanço Patrimonial da Empresa BSBIOS Marialva apresentava, em valores 

expressos em milhares de reais, a seguinte situação. 

Quadro 18 – Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva em 31/12/2010. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base no Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva de 31/12/2010. 

Nessa data, o valor patrimonial contábil total da BSBIOS Marialva era de [ * ] resultante da 

somatória do Capital Social, da Reserva de Capital e Lucro líquido apurado no exercício em 2010 

[ * ] menos o prejuízo de 2009 [ * ] menos os dividendos a pagar [ * ]. Logo, o valor referente a 

50% do valor patrimonial foi de [ * ], como a Petrobras Biocombustível pagou [ * ], por 50% de 

participação societária, resultando no aporte a maior de [ * ] em relação aos seus direitos 

patrimoniais na sociedade.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

A diferença de R$ [ * ] resultado de 50% de participação nas Reservas de Lucros. O valor de [ * 

] seria reduzido para [ * ], caso ocorresse o pagamento dos dividendos em 2010, com crédito à 

PBIO de 50% do valor a pagar [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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Com base no Balanço Patrimonial da Empresa BSBIOS Marialva de [ * ], constata-se que o valor 

total efetivamente investido na Usina de Marialva/PR foi de [ * ], conforme demonstrado no 

quadro seguinte: 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Quadro 12 – Investimentos na Usina de Marialva/PR. 

Descrição Valores em milhares de reais 

Valor de referência da usina de Marialva/PR  “Informações suprimidas por 

solicitação da Unidade Examinada, 

em função de sigilo, na forma do 

artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no 

§ 1º do artigo 5º e no inciso I do 

artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

50 % de participação societária do valor de referência 

Valor efetivamente investido pela BSBIOS Passo Fundo 

Valor efetivamente investido pela Petrobras Biocombustível 

Total dos valores efetivamente investidos na Usina de Marialva/PR 

Fonte: Elaborado com base nas respostas da PBIO e Balanço da BSBIOS Marialva de 31/12/2010. 

A tabela e o gráfico seguintes demonstram a relação de investimentos realizados pelos acionistas 

na Empresa BSBIOS Marialva:  

Tabela 8 – Relação de investimentos realizados pelos acionistas PBIO e BSBIOS. 

Acionistas Valores Investidos 

em milhares de R$ 

% Investido 

pelos 

Acionistas 

% de 

Participação na 

Sociedade 

Valores de Direito 

em milhares de R$ 

BSBIOS Passo Fundo “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em 

função de sigilo, na forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 

1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Petrobras Biocombustível 

Total 

Fonte: Elaborados com base nas respostas da PBIO e Balanço da BSBIOS Marialva de 31/12/2010. 

Quadro 13 – Percentual dos investimentos realizados pelos acionistas PBIO e BSBIOS. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborados com base nas respostas da PBIO e Balanço da BSBIOS Marialva de 31/12/2010. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”., contábeis do exercício de 2013 em função da incorporação de Marialva 

na BSBIOS Passo Fundo e transformação em filial desta Companhia.  

Mesmo considerando a possibilidade de recuperação do valor investido por parte da Petrobras 

Biocombustível na BSBIOS Marialva em função de resultados futuros positivos de operação, os 

ganhos nesses resultados serão proporcionais a 50% para cada um dos Acionistas (PBIO e 

BSBIOS Passo Fundo). Contudo, se os ganhos fossem proporcionais à participação dos aportes 

de recursos realizados pelos Investidores, os valores atribuídos à Petrobras Biocombustível 

seriam maiores, conforme demonstrado na tabela que segue (valores em milhares de reais): 
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Tabela 9 – Participação dos aportes de recursos realizados pelos Investidores. 

Descrição 2009 2010 2011 2012 

1) Aportes de recursos da PBIO 

“Informações suprimidas por 

solicitação da Unidade Examinada, em 

função de sigilo, na forma do artigo 22 

da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 

5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

2) Aportes de recursos da BSBIOS Passo Fundo 

3) Totais investidos na BSBIOS Marialva (1+2) 

4) % da PBIO no total investido 
5) % da BSBIOS Passo Fundo no total investido 

6) Patrimônio Líquido - PL 

7) Valor da PBIO com base no % investido 
8) Valor BSBIOS Passo Fundo com base no % investido 

9) Valor de 50% do PL 
10) Diferença entre o valor da PBIO com base no % investido 

menos o valor de 50% do PL 11) Diferença entre o valor da BSBIOS Passo Fundo com base 

no % investido menos o valor de 50% do PL 
Fonte: Elaborado com base nos Balanços Patrimoniais da BSBIOS Marialva. 
 

Os itens 10 e 11 se referem à diferença entre o valor que seria atribuído a cada acionista se fosse 

com base no % investido menos o valor de 50% do PL, a que os acionistas têm direito. Esses 

montantes representam o valor que seria da Petrobras Biocombustível (com base no % investido) 

que seria atribuído à BSBIOS Passo Fundo, anualmente, no encerramento de cada exercício. Isso 

ocorre pelo fato de a PBIO ter investido [ * ] e a BSBIOS Passo Fundo, apenas [ * ], mas ambas 

ficaram com 50% de participação societária na Empresa BSBIOS Marialva, resultando, assim, 

na transferência de riqueza da PBIO em benefício dos acionistas da BSBIOS Passo Fundo. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Por fim, ainda que houvesse a possibilidade de recuperação do valor investido por parte da PBIO 

na BSBIOS Marialva em função de resultados futuros positivos de operação, os ganhos nesses 

resultados não serão proporcionais aos valores investidos e sim na proporção de 50% para cada 

um dos Acionistas.  

Diante do exposto, o valor de [ * ] pago pela Petrobras Biocombustível por 50% das ações da 

BSBIOS Marialva, metade da Usina resultando em R$ 110 milhões a Usina completa, foi bem 

superior ao que custaria uma nova usina com capacidade igual à adquirida, que seria em torno de 

[ * ]. O próprio Balanço Patrimonial da empresa de [ * ] comprova isso, visto que o valor total 

efetivamente investido na Usina de Marialva/PR foi de [ * ] e o Imobilizado alocado à planta foi 

de [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, o valor pago a mais pela Petrobras Biocombustível no final da operação, pode ser 

representado na transferência de riqueza da PBIO ocorrida em benefício dos acionistas da 

BSBIOS Passo Fundo no valor de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 
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“Feitos os levantamentos técnicos das áreas de negócio da PBIO e realizado o valuation 

pelo método do fluxo de caixa descontado que resultou [ * ] (para 50% da usina) 

negociou-se o valor final de R$ 55 milhões para aquisição de 50% de participação no 

capital social da BSBIOS Marialva. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Desta forma, esta operação apresentou ágio, o que é usual em transações dessa natureza. 

Cabe esclarecer que ágio por expectativa de ganho futuro (goodwill) é o acréscimo que 

o adquirente paga em relação ao valor patrimonial do bem adquirido - no caso, a 

participação societária. Em se tratando de compra de empresa, a justificativa econômica 

natural para que o valor pago seja superior ao valor de reposição da empresa vendida 

reside na expectativa de ganho futuro. Já o valor justo alocado (ou "mais valia") é a 

atualização a valor justo de ativos e passivos no caso de alienação. 

Portanto, o ágio em si, numa situação de aquisição de empresa é plenamente válido e 

aceito em nosso direito, tanto assim que normatizado pelos princípios contábeis contidos 

na Lei n° 6.404, de 1976 (com as alterações da Lei n° 11.638, de 2007), pelas resoluções 

do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pelas deliberações da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM. Neste contexto insere-se ainda o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC, vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade, o 

qual tem participado das atualizações das normas contábeis mundiais, e traduzido para 

aplicação no Brasil. 

Cabe ressaltar que no âmbito da aquisição da participação acionária da Usina de 

Marialva o valor pago a título de ágio estava plenamente condizente com a avaliação 

interna do corpo técnico da PBIO sob a expectativa de ganho futuro à época (goodwill) 

(Anexo II - Marialva - Esclarecimentos sobre Ágio.pdf). 

A planta de Marialva era uma usina de biodiesel inacabada e em franco processo de 

deterioração localizada no Município de Marialva, PR e detida pela AGRENCO, que 

desde outubro de 2008 encontrava-se em fase de recuperação judicial. Este ativo 

inacabado foi adquirido da AGRENCO pela BSBIOS por [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Vale dizer, os [ * ], pagos pela BSBIOS na época refere-se a um ativo que nada produzia 

eis que inacabado e inoperante, em pleno processo de deterioração que não produzia 

receita e muito menos expectativa de ganho futuro. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Com a devida vênia, ninguém há de negar que um ativo inacabado não possui o mesmo 

valor que um ativo pronto e em pleno funcionamento. Uma vez adquirido o ativo 

inacabado da Usina de Marialva a empresa BSBIOS pôs-se à torná-la operacional e 

para isto prontificou-se a investir aproximadamente [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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Ou seja, apenas com base no valor patrimonial a Usina de Marialva passou de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Ademais, os ativos integrantes da Usina de Marialva tiveram que ser atualizados a valor 

justo ("mais valia"). Esta "mais valia" atualizou o valor patrimonial da Usina de 

Marialva de [ * ] (Anexo II- Marialva - Esclarecimentos sobre Ágio.pdf). 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Feitos os levantamentos técnicos das áreas de negócio da PBIO, negociou-se o valor 

final de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) para aquisição de 50% 

da BSBIOS Marialva. Ou seja, além do valor patrimonial de [ * ], (Anexo 11 - Marialva 

- Esclarecimentos sobre Ágio.pdf) a PBIO entendeu que as expectativas de ganho futuro 

daquele ativo justificavam o pagamento de um goodwill [ * ]. Portanto, não há que se 

falar em transferência de riqueza da PBIO ocorrida em benefício dos acionistas da 

BSBIOS nesta operação, que se pautou rigorosamente em critérios técnicos aplicáveis à 

esta espécie de transação.”. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“Como já evidenciado anteriormente, em 2008, a BSBIOS pagou [ * ], pela planta de 

Marialva/PR, que era um ativo inacabado, inoperante e em processo de deterioração, 

que não produzia receitas e nem tinha expectativas de ganho futuro, e investiu cerca [ * 

] para torná-la operacional. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, o valor patrimonial da usina passou de [ * ], valor adquirido diretamente do 

Grupo Agrenco, [ * ], com a incorporação do investimento necessário à conclusão da 

implantação da planta. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe ressaltar, neste ponto, que a equipe de auditoria da CGU utilizou, para a 

precificação da usina, método de avaliação de empresa baseado tão somente no Valor 

Contábil ou Balanço Patrimonial do ativo. A PBio, por sua vez, empregou em seu 

processo de valoração o método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), expressamente 

contemplado na Sistemática para Aquisição de Empresas pelo Sistema PETROBRAS18. 

                                                 
18 A Sistemática para Aquisição de Empresas pelo Sistema PETROBRAS orienta que: "Toda avaliação deverá buscar sempre o 

uso da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FDC). Os procedimentos recomendados são: (i) Dar preferência pela 

abordagem do valor da empresa pelo Fluxo de Caixa Livre (FCL), descontado pelo Custo Médio Ponderado de Capital, que mede 

o poder de geração futura de renda econômica por parte da empresa, sem considerar aspectos ligados ao seu funcionamento (...)." 
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Realce-se que, enquanto o método contábil considera apenas o balanço patrimonial da 

empresa para a sua valoração, baseando-se em seus custos históricos, o método de 

Fluxo de Caixa Descontado considera ativos intangíveis que não aparecem nas 

demonstrações contábeis da companhia, como o poder de geração futura de renda 

econômica. 

Dessa maneira, o método Patrimonial ou Contábil desconsidera ativos intangíveis que, 

por lógico, afetam a precificação de uma empresa, como a marca, posicionamento no 

mercado, reputação, cadeia de fornecedores, know how e etc. 

O método FCD utilizado pela PBio pode ser considerado como a metodologia mais 

empregada mundialmente na valoração de empresas e seus ativos. Este método considera 

aspectos variáveis de cada investimento considerados como de elevado impacto 

valorativo, tais como o custo de oportunidade, percepção de risco, receitas, custos, 

margens estimativa de custo de capital, entre outros. 

Neste sentido, para a precificação da usina de Marialva/PR, o grupo de trabalho da PBio 

considerou a "mais valia" e o ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura ou goodwill, 

conceitos contábeis que serão mais bem explicitados a seguir.  

Esclarece-se que a "mais valia" é a diferença entre o valor justo e o valor contábil dos 

ativos da adquirida. O valor justo representa o valor pelo qual um ativo pode ser 

negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, 

com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que 

caracterizem uma transação compulsória. 

Por oportuno, é de se asseverar que os ativos integrantes da usina de Marialva/PR foram 

atualizados a valor justo, ou seja, com a "mais valia", o que elevou o valor patrimonial 

[ * ]. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

No tocante ao goodwill, absolutamente usual em transações de aquisição de 

participações acionárias, trata-se de valor que representa os benefícios econômicos 

futuros resultantes de outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, 

individualmente identificados e separadamente reconhecidos. Enfim, como se trata da 

aquisição de uma planta produtiva, é natural que haja pagamento de ágio, frente a 

expectativa de ganho futuro. 

Deste modo, utilizando-se a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, conforme 

recomenda a Sistemática PETROBRAS, a PBio avaliou a usina de Marialva/PR acabada, 

operacional e em pleno funcionamento, [ * ], o que fundamentaria a oportunidade de 

aquisição de 50% da Planta, [ * ]. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Impende asseverar, por fim, que o valor final para a aquisição acionária de 50% da usina 

foi negociado entre as partes por R$ 55 milhões, valor abaixo da estimativa em 

aproximadamente [ * ]”. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

O apontamento aborda as informações patrimoniais cuja análise revelou que os recursos 

aplicados na Usina de Marialva/PR não foram iguais pelas sócias BSBIOS Passo Fundo/RS e 

Petrobras Biocombustível, demonstrando que houve prejuízo à PBIO devido ao não atendimento 

à recomendação da área financeira da Petrobras de somente realizar aportes no mesmo montante 

aportado pela BSBIOS.  

Inicialmente, cabe ressalvar que, no “Anexo II - Marialva - Esclarecimentos sobre Ágio.pdf”, 

não consta [ * ]. Também, não está demonstrada a apuração do valor justo (mais valia) de [ * ]. 

[ * ] Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

A PBIO não apresentou laudo de avaliação ou outro documento que fundamente a apuração do 

“mais valia” de [ * ] para atualizar o valor patrimonial e demonstre a elevação entre o valor justo 

e o valor contábil dos ativos da Usina de Marialva de [ * ]. 

[ * ] Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

O anexo apresenta as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/2007 na Lei nº 6.404/1976, os 

reflexos contábeis da aquisição da planta de Marialva e informações de Nota Explicativa da 

BSBIOS Passo Fundo do exercício de 2012 referentes à combinação de negócios realizada em 

01/07/2011 envolvendo o controle acionário de Marialva.  

Ressalta-se que essa Nota Explicativa confirma a transferência de riqueza da PBIO ocorrida em 

benefício dos acionistas da BSBIOS Passo Fundo, pois informa que houve o reconhecimento do 

ganho decorrente da aquisição da planta de Marialva no montante de [ * ], registrado na rubrica 

de outras receitas operacionais no resultado da BSBIOS Passo Fundo, proveniente do contrato 

de associação efetuado com a PBIO, no montante de [ * ] 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Na sua manifestação, a PBIO a alega que a equipe de auditoria da CGU utilizou para a 

precificação da usina de Marialva o método de avaliação de empresa baseado no valor contábil 

ou balanço patrimonial do ativo e que a mesma utiliza o método de fluxo de caixa descontado 

(FCD) para a valoração, expressamente contemplado na Sistemática da Petrobras. 

Entretanto, os dois métodos estão contemplados na Sistemática e foram utilizados pela própria 

PBIO. Nota-se que para a aquisição de 50% de participação na BSBIOS Marialva, a Petrobras 

Biocombustível utilizou o método de FCD, que considera os ativos intangíveis e a expectativa 

de rentabilidade futura das empresas, para valoração da planta. Todavia, para “vender” a sua 

participação na BSBIOS Marialva, em negociação envolvendo a aquisição de participação na 

BSBIOS Passo Fundo pelo valor de [ * ], foi utilizado o valor econômico do investimento na 

planta de Marialva com base no seu valor contábil. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  
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Tal situação está relatada no Relatório da Área Financeira da Petrobras – Projeto Cruzeiro, de 

06/06/2011, informando que, pelo fato de a planta de Marialva ser recentemente adquirida pela 

PBIO e o ativo ser novo [ * ]. Vale mencionar que nesta ocasião a Usina de Marialva realmente 

já estava operando, com as licenças, autorizações e selos obtidos, ativos intangíveis e expectativa 

de rentabilidade futura. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Dessa forma, este foi o valor utilizado (o valor contábil de [ * ]) para abater da valoração da 

empresa BSBIOS Passo Fundo realizada pelo método do fluxo de caixa descontado, quando a 

PBIO também deveria ter utilizado o método de FCD para a valoração novamente da Usina de 

Marialva, considerando o cenário da época. Mesmo assim, segundo a própria manifestação da 

unidade de que: “a PBio avaliou a usina de Marialva/PR acabada, operacional e em pleno 

funcionamento, [ * ], o que fundamentaria a oportunidade de aquisição de 50% da Planta em 

R$ 68,2 milhões”.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

Logo, percebe-se que isso ocorreu em prejuízo da Petrobras Biocombustível e com 

favorecimento aos acionistas da BSBIOS Passo Fundo, já que a participação da PBIO na Usina 

de Marialva, pelo método do fluxo de caixa descontado, segundo a avaliação da PBIO, seria de 

[ * ] e foi adotado o valor contábil de [ * ], representando uma diferença de [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, quando da aquisição de participação pela Petrobras Biocombustível na BSBIOS Passo 

Fundo em 2011, na valoração das empresas, a PBIO utilizou-se dos dois métodos: o valor 

contábil/patrimonial ajustado para “vender” a sua participação na BSBIOS Marialva e o fluxo de 

caixa descontado para valoração e aquisição de participação na BSBIOS Passo Fundo. 

No fato, não é questionada a existência de ágio em transações de aquisição de empresa em nosso 

direito, nem a contabilização da operação do negócio, conforme exposto no Anexo II – Marialva 

Esclarecimentos sobre Ágio da manifestação da unidade, já que as demonstrações 

contábeis/financeiras da PBIO foram auditadas e receberam pareceres de Auditores 

Independentes contratados.  

Todavia, o mesmo não ocorreu quanto à valoração da Usina de Marialva. As empresas 

contratadas pela PBIO, após as negociações do valor de firma, não tiveram por objeto confirmar 

as informações da vendedora a respeito de premissas utilizadas no FCD elaborado para a 

valoração da Usina de Marialva, expressar a exatidão das quantias envolvidas na negociação ou 

avaliar o investimento. 

Na manifestação, a PBIO alega que foram “Feitos os levantamentos técnicos das áreas de 

negocio da PBIO e realizado o valuation pelo método do fluxo de caixa descontado que resultou 

[ * ] (para 50% da usina)”. Argumenta que “o valor pago a título de ágio estava plenamente 

condizente com a avaliação interna do corpo técnico da PBIO sob a expectativa de ganho futuro 

à época (goodwill)”. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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Contudo, a avaliação e a valoração da planta de Marialva foram realizadas pela Área de Novos 

Negócios da PBIO com base no FCD utilizando informações da vendedora e sem considerar os 

critérios técnicos e parâmetros corporativos da Petrobras. Também não foram observados todos 

os aspectos apontados pela área técnica da Estratégia da Petrobras na análise econômica do ativo, 

visto que o processo de negociação já estava finalizado e com o valor de firma já fixado.  

Para alcançar o valor da empresa de [ * ], e calcular o “goodwill” foram utilizados parâmetros 

não usuais em projetos de biodiesel da Petrobras, além de o cenário esperado não ser considerado, 

tendência de queda do preço da glicerina, não remuneração do capital investido, excesso de 

capacidade existente e que os produtores seriam apenas recompensados pelos custos 

operacionais. Uma pequena variação nos dados lançados no FCD provocaria impacto 

significativo na avaliação da empresa, visto que o projeto tinha atratividade econômica muito 

sensível.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Promovendo os ajustes apontados na análise da área técnica Estratégia da Petrobras e com base 

no cenário esperado àquela época, a projeção do FCD poderia apontar para o valor de firma 

inferior [ * ], conforme exposto no Quadro “Resultados obtidos no Fluxo de Caixa Descontado 

do Projeto Marialva” que consta no item 1.1.1.8 do presente Relatório. Nessa hipótese [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012 

 A modelagem financeira desenvolvida para a valoração da planta de Marialva deveria dar 

suporte ao ágio pago com base na expectativa de rentabilidade futura, que deve ser fundamentada 

com a necessária determinação da razão econômica do seu surgimento. Isso para justificar o 

pagamento de um goodwill por expectativa de ganho futuro na aquisição do ativo.  

Assim, os gestores da PBIO deveriam ser conservadores nas premissas e adotarem os critérios 

técnicos e corporativos da Holding Petrobras para obter o preço justo da aquisição, visto que a 

oferta de preço superior ao valor da planta implicaria em destruição de valor e quanto menor o 

preço pago, maior seria a agregação de valor para Companhia. 

As incertezas em relação às informações que provocaram a elevação no valor do ativo 

recomendavam a revisão dos resultados encontrados e do valor de firma atribuído à planta de 

Marialva em R$ 110 milhões. Mesmo assim, não houve a revisão do valor negociado e a oferta 

final permaneceu em R$ 55 milhões por 50% de participação societária na Usina Marialva. 

Em sua manifestação, a PBIO alega que a BSBIOS adquiriu a planta de Marialva inacabada, em 

processo de deterioração, que este ativo não possuía o mesmo valor de um ativo pronto em pleno 

funcionamento. Certamente, um ativo inacabado não possui o mesmo valor que um ativo pronto 

em pleno funcionamento.  

Porém, quando houve a negociação do valor de R$ 55 milhões entre a PBIO e a BSBIOS Passo 

Fundo, esta ainda não tinha a posse do ativo inacabado. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

O Parecer da área jurídica PBIO-PRES/JUR 4020/09, de 13/07/2009, com a análise preliminar 

sobre a aquisição de 50% da planta de Marialva, relata que era preciso definir a forma de 

aquisição das ações, pois seriam necessários investimentos dos sócios na conclusão da planta 
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inacabada e garantir que os recursos disponibilizados pela PBIO seriam utilizados para tal 

finalidade.  

Precisaria garantir a participação da Petrobras Biocombustível, com o controle compartilhado, 

nas decisões acerca da utilização dos recursos investidos já no 1º aporte, visto que se a PBIO 

pagasse pelas ações sem a contrapartida, estaria financiando a sua parceira BSBIOS, o que não 

era permitido pelo Estatuto da Petrobras Biocombustível S.A. e poderia responsabilizar 

pessoalmente os seus administradores. 

Consta nesse parecer que havia incertezas a respeito de quem adquiriria a usina de Marialva do 

Grupo Agrenco, pois a Sociedade-alvo era uma sociedade limitada com capital social de R$ 

1.000,00 incompatível com o valor da usina. Salienta-se que a empresa BSBIOS Marialva foi 

constituída em 12/06/2009 com este capital social e, em 28/08/2009, foi transformada em 

Sociedade Anônima de capital fechado, conforme orientação exposta no citado parecer. 

Quando o negócio foi concluído, em 01/12/2009, e ocorreu a integralização do 1º aporte de 

capital por parte da PBIO na empresa BSBIOS Marialva, esta também não estava pronta em 

pleno funcionamento, as obras não estavam concluídas, não havia licenças e autorizações 

necessárias para comercializar a produção nem o Selo Combustível Social. Nessa data, havia 

apenas a promessa firmada por parte da BSBIOS, porém caso este compromisso não fosse 

honrado, a planta continuaria na situação adquirida pela PBIO (inacabada e inoperante).  

A Usina de Marialva somente começou a operar após cinco meses de a PBIO ter assumido os 

50% de participação e do 1º aporte da Companhia, ou seja, em maio de 2010. Desse modo, a 

Petrobras Biocombustível S.A. também assumiu os riscos por adquirir participação em uma usina 

inacabada e inoperante e por exercer o controle compartilhado da empresa BSBIOS Marialva.  

Destaca-se que a BSBIOS Passo Fundo contava com os recursos da venda da planta à PBIO para 

adquirir os ativos da planta de Marialva da Agrenco e dar prosseguimento à conclusão das obras 

da usina de Marialva, sendo que os valores investidos pela BSBIOS Passo Fundo na finalização 

da obra foram reembolsados por meio do pagamento do Contrato Turn Key, conforme detalhado 

no item 1.1.1.12 do presente Relatório.  

Na manifestação, a PBIO argumenta que além do montante de [ * ], pagos pela BSBIOS na 

compra da planta inacabada, esta teria investido mais [ * ] para torná-la operacional, o que 

resultaria no total de [ * ] investidos na planta de Marialva.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Entretanto, conforme demonstrado no campo fato e no Balanço Patrimonial de 31/12/2010, a 

BSBIOS utilizou os aportes da Petrobras Biocombustível para pagar o empréstimo da compra da 

planta da Agrenco e para concluir as obras, pois da parte dela só houve o aporte [ * ], enquanto 

que a PBIO aportou [ * ]. Isso demonstra a relação de investimentos realizados pelos acionistas 

na Empresa BSBIOS Marialva que teve [ * ] dos aportes efetuados pela PBIO e [ * ] pela BSBIOS 

Passo Fundo. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

O Balanço Patrimonial da empresa BSBIOS Marialva de 31/12/2010 revela que o valor total 

efetivamente investido na usina foi de [ * ] que foram suficientes para a operação da planta. Deste 

montante, [ * ] foram investidos pela PBIO pela aquisição de 50% da empresa, resultante de uma 

negociação que avaliou a usina completa em R$ 110 milhões, bem superiores aos recursos 

alocados à empresa.  
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[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

O ágio pago pela PBIO na subscrição das ações foi de [ * ], valor superior em [ * ] ao total 

investido pela BSBIOS Passo Fundo de [ * ], assim cada ação da empresa BSBIOS Marialva saiu 

por [ * ] a PBIO e [ * ] para a BSBIOS Passo Fundo, para que ambas tivessem a mesma 

quantidade participação societária de 50%.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Reforça-se que a Nota Técnica Complementar de 22/7/2009 [ * ]. Porém, a PBIO não observou 

a recomendação da área técnica da Petrobras para que não houvesse a integralização de capital 

na BSBIOS Marialva além da participação da BSBIOS sob pena de destruição de valor dos 

acionistas da Petrobras. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Vale destacar que havia o interesse das PBIO e BSBIOS na aquisição da planta de Marialva do 

Grupo Agrenco, para tanto firmaram o Memorando de Entendimento em 26/01/2009, que deu 

iniciou entre as partes na compra da usina, que foi planejada e negociada no decorre do exercício 

de 2009. 

Na realidade, houve uma aquisição “casada” por parte da BSBIOS, no valor de [ * ] sem pagar 

ágio, pela totalidade (100%) da planta de Marialva inacabada com a venda de participação na 

usina à PBIO no valor de [ *] por 50% da planta, que seria finalizada pela BSBIOS, com ágio de 

[ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Neste contexto, a aquisição da usina de Marialva por parte da PBIO encontrava-se praticamente 

nas mesmas condições da aquisição do ativo por parte da BSBIOS junto à Agrenco, visto que a 

usina ainda estava inacabada, não estava operante e apta a comercializar sua produção, 

assumindo o controle compartilhado e todos os riscos inerentes ao negócio e a operacionalização 

da usina. Para qual ainda não havia marca, posicionamento no mercado, reputação, cadeia de 

fornecedores, know how e etc.  

Desse modo, verifica-se que houve a transferência de riqueza da PBIO ocorrida em benefício dos 

acionistas da BSBIOS, visto que as duas empresas adquiriram uma usina nas mesmas condições, 

inacabada e inoperante. Porém, uma das acionistas [ *] e a outra apenas [ * ] e, ao final da 

operação, ambas têm 50% de participação na usina, ou seja, [ * ] e a mesma expectativa de 

rentabilidade futura para ambas as acionistas.  

Diante do exposto, constata-se que: i) a valoração da empresa não seguiu os parâmetros 

corporativos da Holding Petrobras e desconsiderando o cenário esperado, resultando na elevação 

de seu valor e fragilizando a “valuation” realizada pela área de Novos Negócios da PBIO e o 

ágio pago; ii) não houve avaliação independente para certificar o valor econômico atribuído à 

empresa BSBIOS Marialva ou para fundamentar o valor do ágio apurado na aquisição; e iii) não 

foram consideradas as análises das áreas técnicas da Petrobras na negociação do valor a ser pago. 
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Portanto, o investimento feito pela BSBIOS Passo Fundo para colocar a Usina de Marialva em 

funcionamento foi formalmente e previamente garantido pela PBIO. A documentação comprova 

que, na essência, houve o compromisso prévio assumido pela Petrobras Biocombustível de 

integralizar a maior parte dos recursos necessários à operacionalização da Planta de Marialva. 

Os investimentos da PBIO foram utilizados para fazer frente aos financiamentos feitos pela 

BSBIOS Passo Fundo tanto para comprar os ativos da Agrenco como para colocar a usina em 

funcionamento. Isso por si só já configuraria a parceria de fato que ocorreu na constituição da 

empresa BSBIOS Marialva e/ou um financiamento indireto e/ou uma operação indireta de 

financiamento.  

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.638/2007 reforçou as normas de Contabilidade impondo o registro 

de fatos contábeis com prevalência da essência sobre a forma para que as demonstrações 

representem adequadamente as transações. Nesse sentido, tendo sido constatada a sociedade de 

fato desde a assinatura do Memorando de Entendimento (em 26/01/2009) visando 

operacionalizar a Usina de Marialva, não haveria justificativa para que a PBIO adquirisse ações 

da BSBIOS Marialva por valor diferente daquele efetivamente pago pela sua parceira BSBIOS 

Passo Fundo.  

Tal fato foi reforçado na recomendação da área financeira da Petrobras de somente realizar 

aportes no mesmo montante aportado pela BSBIOS, visto que a vinculação prévia da PBIO à 

compra da Usina de Marialva pela BSBIOS Passo Fundo já configura compartilhamento de riscos 

e comprometimento de capital a integralizar por parte da Petrobras Biocombustível. Logo, 

também, não haveria fundamentação para o pagamento de ágio por parte da PBIO, ágio na 

subscrição de novas ações, e do goodwill, visto que haveria a ausência de efetiva aquisição de 

participação societária e apenas a integralização do capital social da Empresa BSBIOS Marialva. 

Nota-se que os valores dos aportes da PBIO não foram para as contas bancárias dos acionistas 

da BSBIOS Passo Fundo, que seria o normal no processo de aquisição de ações dos acionistas, 

mas sim integralizados ao Patrimônio Líquido da Empresa BSBIOS Marialva, conforme ocorre 

na constituição de uma empresa. 

Consequentemente, devido à fragilidade na valoração da planta de Marialva e na fundamentação 

do ágio pago, o valor referente a 50% dos aportes a maior da Petrobras Biocombustível S.A. em 

relação aos aportes da BSBIOS representa a transferência de riqueza no valor de  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

1.1.1.11. CONSTATAÇÃO 

 

A análise dos documentos que suportariam a proposta de R$ 55 milhões referente à 

aquisição de 50% de participação societária da Usina de Marialva/PR não revelou base 

sólida para a valoração da planta em R$ 110 milhões. 

 

 

FATO 

 

Segundo informações prestadas pela PBIO, os documentos que suportaram os valores 

envolvendo a aquisição de 50% de participação societária da Usina de Marialva/PR são: 
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Tabela 10 – Valores e referências documentais. 

Linha Valor em R$ Documentos e Páginas 

Valor da Empresa 
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, 

em função de sigilo, na forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, 

no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Dívida Líquida R$ 

Valor das Ações (100%) 

Valor das Ações (50%) 

Multa Contratual 

Total Pago pela PBIO 

Fonte: Tabela fornecida pela PBIO no Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 

Cabe ressaltar que, apesar de a PBIO ter informado na linha do valor de R$ 55 milhões o 

documento “Acordo de Investimento, Cláusula 1.02 e Cláusula 1.03”, este instrumento foi 

firmado em 01/12/2009, após a proposta efetuada pela PBIO e aceita pela BSBIOS Passo Fundo, 

por meio do Comunicado PBIO-PRES 0011/2009, de 17/06/2009. Logo, não sendo um 

documento que suportaria valor constante na proposta, mas sim resultante dela, consolidando a 

operação. Também, a PBIO não apresentou na tabela anterior, na coluna do valor da empresa de 

R$ 110 milhões, informações ou documentos que suportariam tal montante. 

A Unidade ainda informou que disponibilizou “todos os documentos que serviram de base para 

a proposta de R$ 55 milhões pela aquisição de 50% da Usina de Marialva. Os cálculos foram 

consolidados no arquivo excel ‘1.12.a - Marialva – Avaliação’ disponibilizado também na 

presente resposta”. Os documentos disponibilizados pela PBIO estão demonstrados na figura 

seguinte: 

Figura 1 – Documentos disponibilizados pela PBIO – Aquisição usina de Marialva/PR 

 

Fonte: CD-ROM encaminhado em anexo ao Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 

Todos os documentos fornecidos foram analisados e relatados pela equipe de auditoria da CGU 

no presente Relatório, não sendo identificada a base sólida que suportaria a proposta de R$ 55 

milhões para a aquisição de 50% de participação societária da Usina de Marialva, com a 

valoração da planta em R$ 110 milhões, nos documentos disponibilizados.  

Os relatórios das consultorias e auditorias contratadas (Relatório da BKR Lopes, Machado, 

Relatório da BMA e Relatório da CH2M Hill) não tiveram por objeto a avaliação e estudos de 

viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos da planta de Marialva/PR. Nesses 

relatórios, não consta a valoração da planta ou a demonstração de que a mesma valesse R$ 110 

milhões.  

Também, foram todos emitidos após a proposta de 17/06/2009, na qual o valor de firma de R$ 

55 milhões já estava negociado. Desse modo, tais documentos não fundamentam a proposta 

efetuada pela PBIO e aceita pela BSBIOS Passo Fundo. 
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Os cálculos apresentados foram realizados internamente pela PBIO, com base em informações 

da vendedora (BSBIOS) e utilizando-se de parâmetros diferenciados, diversos até dos adotados 

pela Petrobras na análise do segmento de biodiesel. Os Pareceres da Estratégia e Desempenho 

Empresarial da Petrobras (DIP ESTRATEGIA/API 52/2009, de 15/07/2009, e DIP 

ESTRATEGIA/API 55/2009, de 22/07/2009), já demonstravam estas fragilidades. 

Segundo os Pareceres, a inclusão dos parâmetros diferenciados ao projeto [ * ] havendo alerta de 

que [ * ]. Além disso, a hipótese de remuneração de capital adotada provoca alterações sobre o 

preço do biodiesel e sobre o valor do ativo, com impacto significativo na avaliação da empresa.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

A elevação no valor da empresa, acompanhada pela incerteza em relação às informações, 

recomendava a revisão dos resultados encontrados e do valor de firma atribuído à planta de 

Marialva em R$ 110 milhões, consequentemente, no valor negociado da proposta em 17/06/2009. 

Todavia, tal recomendação não prosperou. Assim, na Oferta Firme e no fechamento do negócio 

constou o mesmo valor, anteriormente, negociado de R$ 55 milhões por 50% de participação 

societária na BSBIOS Marialva. 

Utilizando o modelo de Fluxo de Caixa Descontado adotado pela PBIO para valoração da do 

Projeto Marialva e promovendo os ajustes nos parâmetros citados nos pareceres Estratégia da 

Petrobras, obtiveram-se outros resultados apurados que representariam perda para a Petrobras 

Biocombustível, possível destruição de valor e VPL negativo.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe destacar que a matéria publicada em 14/04/2009, no portal BiodieselBR.com, com o título 

“Agrenco e BSBios: O valor da compra”, informa que a usina de Marialva estava sendo comprada 

pela BSBIOS e que o valor exato da negociação era mantido em sigilo, mas que “o valor contábil 

gira em torno de 50 milhões de reais”. Relata ainda que “Segundo informações de mercado, uma 

usina de 100 milhões de litros de biodiesel por ano” custaria cerca de 45 milhões de reais e que 

uma nova usina com capacidade igual à de Marialva (PR) custaria em torno de 50 milhões de 

reais, incluindo outras benfeitorias. A matéria também faz comparação com outras usinas 

construídas e finaliza informando que usinas do porte de Marialva, com capacidade de 120 

milhões de litros, foram construídas com mais que o dobro do valor avaliado pela empresa 

Setape, que foi de R$ 23 milhões, e que a venda da usina da Agrenco Marialva deve ser anunciada 

por algo entre R$ 45 e R$ 50 milhões. 

Os aportes das acionistas aplicados no Patrimônio Líquido da BSBIOS Marialva foram [ * ] por 

parte da PBIO, e [ * ] por parte da BSBIOS Passo Fundo, totalizando [ * ] e no Imobilizados o 

montante [ * ] conforme Balanço Patrimonial da BSBIOS Marialva de [ * ], ano do início de 

operação da usina. Ressalta-se que os valores do Patrimônio Líquido e dos Imobilizados desta 

usina, nos exercícios de 2011 e 2012, não chegaram ao montante R$ 110 milhões. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, a análise dos documentos não revelou a base sólida para suportar a proposta de R$ 55 

milhões referente à aquisição de 50% de participação societária da Usina de Marialva/PR. Não 

há, nos documentos analisados, justificativa para elevação do valor da primeira proposta da PBIO  
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[ * ], para o montante de R$ 55 milhões da Oferta Firme, ou seja, valoração da planta acabada 

em R$ 110 milhões.  

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Inclusive, no Fluxo de Caixa Descontado utilizado para valoração da planta, foi considerando o 

[ * ] para o Ativo a ser depreciado e em relação à taxa de reinvestimento. O fato de a usina 

começar sua operação em 2010 com os valores efetivamente investidos reforça a ausência de 

justificativa para um investimento de R$ 110 milhões. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Diante do exposto, o valor negociado entre a Petrobras Biocombustível e a BSBIOS Passo Fundo 

referente à venda de 50% das ações da BSBIOS Marialva, metade da usina, resultando na 

avaliação de R$ 110 milhões a planta completa (100%), foi bem superior ao projetado em relação 

ao que custaria uma nova usina com capacidade igual à adquirida, que seria [ * ]. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Inicialmente, para responder o tema em tela, faz-se necessário demonstrar e diferenciar 

os conceitos dos métodos de avaliação de empresas pelo modelo baseado no valor 

Contábil e/ou Balanço Patrimonial - como o laudo da BDO Trevisan descrito neste 

Registro, e pelo modelo do Fluxo de Caixa de Descontado (FCD), utilizado pela PBIO 

para a avaliação da aquisição da usina de Marialva-PR. 

O método Contábil/Patrimonial considera que o valor de uma empresa está, 

basicamente, em seu balanço patrimonial. Sua vantagem é a fácil observação empírica. 

Entretanto, a limitação deste método é que os valores dos ativos e passivos são baseados 

em seus custos históricos. Ao partir de um ponto de vista estático, em geral, os modelos 

baseados no balanço patrimonial não contemplam a possível evolução da empresa no 

futuro. 

Além disso, esse modelo não considera ativos intangíveis e que não aparecem nas 

demonstrações contábeis, mas que afetam o valor de uma empresa, tais como marca, 

reputação, posicionamento no mercado de atuação, os recursos humanos, a cadeia de 

fornecedores, os problemas organizacionais, contratuais, etc. 

A Sistemática para Aquisição de Empresas Pelo Sistema Petrobras ("Sistemática") 

orienta que o método utilizado na avaliação dos projetos de aquisição é o Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), com a seguinte definição: 

"Toda avaliação deverá buscar sempre o uso da metodologia do Fluxo de Caixa 

Descontado (FDC). Os procedimentos recomendados são: (i) Dar preferência pela 

abordagem do valor da empresa pelo Fluxo de Caixa Livre (FCL), descontado pelo Custo 
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Médio Ponderado de Capital, que mede o poder de geração futura de renda econômica 

por parte da empresa, sem considerar aspectos ligados ao seu financiamento (...)". 

A avaliação por FCD está fundamentada no conceito de que o valor de uma empresa está 

diretamente relacionada aos montantes às épocas nas quais os fluxos de caixa 

operacionais estarão disponíveis para distribuição e pode ser considerada a metodologia 

mundialmente mais utilizada na precificação de empresas e ativos. 

Estes fluxos de caixa projetados dependerão de aspectos de natureza subjetiva e variável 

do investidor, tais como custo de oportunidade e a percepção particular do risco do 

investimento, que por sua vez, conduzem às premissas da projeção, tais como receitas, 

custos, margens, investimentos, estimativa de uma apropriada taxa de custo de capital, 

etc. Todos estes direcionadores e premissas possuem elevado impacto no cálculo do valor 

da empresa. 

Destarte, a PBIO, seguindo a supracitada Sistemática, avaliou a oportunidade de 

negócio para 50% da Usina de Marialva (projetada para uma capacidade de produção 

de 127 milhões de litros de biodiesel/ano) [ * ]. O montante avaliado na época para 100% 

da Usina de Marialva acabada, operacional e em funcionamento foi [ * ].”. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 
 

Em sua manifestação, a PBIO não apresentou informações ou documentos adicionais que 

suportariam o valor apurado da empresa BSBIOS Marialva em R$ 110 milhões que serviram de 

referência para a proposta de R$ 55 milhões referente à aquisição de 50% de participação 

societária na usina. 

Ressalva que a PBIO citou trecho da Sistemática com versão de agosto de 2011, posterior àquela 

aplicável à aquisição da Usina de Marialva. Na versão anterior, maio de 2005, há determinação  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quando da proposta da PBIO de R$ 55 milhões, a planta de Marialva ainda estava em construção, 

não havia marca, reputação, posicionamento no mercado, recursos humanos, cadeia de 

fornecedores, etc., que seriam os ativos intangíveis. Logo, as limitações não iriam influenciar 

muito na avaliação da empresa BSBIOS Marialva, pois o valor contábil de seus ativos se 

aproxima do seu valor justo. 

Isso é reforçado no Relatório da Área Financeira da Petrobras – Projeto Cruzeiro, de 06/06/2011:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Vale destacar que para a aquisição de 50% de participação na BSBIOS Marialva, a Petrobras 

Biocombustível utilizou o método de fluxo de caixa descontado, que considera ativos intangíveis 

e a expectativa de rentabilidade futura dessas empresas. Todavia, para “vender” a sua 

participação na BSBIOS Marialva, foi utilizado o valor econômico do investimento na planta de 

Marialva com base no seu valor contábil.  

Na análise do controle interno da Constatação anterior, há elementos de contra argumentação à 

presente manifestação da PBIO quanto à valoração da empresa realizada pela PBIO por meio do 
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FCD sem uma avaliação prévia e independente para certificar o valor econômico da planta 

Marialva ou para fundamentar o valor do ágio apurado na aquisição. 

Os cálculos apresentados no FCD foram realizados internamente pela PBIO, com base em 

parâmetros diferenciados que provocaram [ *]. Além de não considerar outros alertas expostos 

nos pareceres da área técnica Estratégia da Petrobras em relação ao cenário esperado para o setor 

de biodiesel com impacto significativo na avaliação da empresa.  

[ *] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

No processo, não houve a observância à Sistemática da Petrobras e às boas práticas aplicáveis à 

aquisição e à precificação de novos ativos, visto que a negociação envolvendo a Usina Marialva 

ocorreu sem ter a elaboração prévia de pareceres conclusivos, dos resultados dos relatórios das 

consultorias e auditorias contratadas e da avaliação final do negócio. 

Conforme exposto na manifestação da PBIO, os fluxos de caixa projetados dependem de aspectos 

de natureza subjetiva e variável do investidor que conduzem às premissas da projeção, sendo que 

os direcionadores e os parâmetros possuem elevado impacto no cálculo do valor da empresa.  

Assim, a PBIO deveria, pelo menos, utilizar os parâmetros da Petrobras do vasto histórico de 

estudos do biodiesel e ter ajustado o valor a ser pago com base nas análises efetuadas pela área 

técnica Estratégia da Petrobras considerando a real perspectiva da companhia investida gerar 

resultados positivos em exercícios futuros no cenário esperado. 

Entretanto, os resultados adotados pela PBIO levaram em conta parâmetros diferenciados e a 

ótica do vendedor e não do comprador, utilizando valores menos conservadores para a valoração 

da Usina Marialva e mais onerosos para a Petrobras Biocombustível.  

A matéria publicada no portal especializado no ramo do biodiesel, de 14/04/2009, informava que 

uma nova usina com capacidade igual à de Marialva custaria em torno de R$ 50 milhões, 

incluindo outras benfeitorias, apresentava comparação com outras usinas construídas e anunciava 

que usinas do porte de Marialva foram construídas por algo entre R$ 45 e R$ 50 milhões. 

No fluxo de caixa descontado utilizado para valoração da planta, foi considerando o valor de [*] 

para o Ativo a ser depreciado e em relação à taxa de reinvestimento. Os valores [ * ] efetivamente 

investidos na usina reforça a ausência de justificativa para a mensuração da planta em R$ 110 

milhões, utilizados como referência da proposta da PBIO de R$ 55 milhões por 50% das ações 

da BSBIOS Marialva, metade da usina. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, considerando a ausência de outros documentos que suportaria a valoração da planta de 

Marialva e a manifestação da PBIO, conclui-se que esta utilizou apenas o método do FCD, 

elaborado com parâmetros diferenciados que resultaram na elevação do valor do ativo, sem 

avaliação prévia e independente ou consideração dos alertas emitidos nos pareceres das áreas 

técnicas. Também, não considerou o valor patrimonial do ativo como referência para apurar o 

valor da usina, que foi bem superior ao projetado em relação ao que custaria uma nova usina com 

capacidade igual à adquirida, que seria em torno [ * ]. 

[ * ]“ Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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1.1.1.12. CONSTATAÇÃO 

Realização de pagamentos em data anterior à conclusão da avaliação final do negócio 

prevista na proposta firme e na Sistemática para Aquisição de Empresas do Sistema 

Petrobras.  

 

FATO  
 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Confrontando as informações constantes na proposta firme, referente ao condicionamento da 

mesma à aprovação dos relatórios técnicos finais pela Petrobras Biocombustível e às premissas 

necessárias para realização dos aportes financeiros a serem realizados pela PBIO, verificou-se 

que o Acordo de Acionista e o Acordo de Investimentos foram assinados em 01/12/2009.  

Ainda, no que se refere ao Estatuto Social da “Nova Sociedade”, a Ata da Assembleia Geral 

Extraordinária da BSBIOS Marialva Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A., de 

01/12/2009, deliberou, dentre outros assuntos, sobre a eleição dos membros do Conselho de 

Administração e sobre a alteração de itens de artigo do Estatuto Social da Companhia, 

concluindo-se que, na referida data em que foram firmados os documentos citados, a PBIO 

deveria realizar o aporte inicial. 

Todavia, a aprovação pela Petrobras Biocombustível dos relatórios finais das diligências jurídica, 

contábil, financeira e tributário referentes à “Nova Sociedade” e ao processo de aquisição da 

planta de Marialva pela BSBIOS Passo Fundo era uma das condicionantes constantes no item 2 

da proposta firme para sua validade e aceitação pela PBIO. Assim, somente após a conclusão do 

relatório da BMA (que ocorreu em 05/05/2010), com o resultado da diligência jurídica, auditoria 

legal, haveria a avaliação final da viabilidade do negócio, nos termos da “Sistemática para 

aquisição de empresas pelo Sistema Petrobras”, e o atendimento à citada condicionante. 

Como forma de verificar o cumprimento do que foi estabelecido na proposta firme com relação 

à data em que a Petrobras Biocombustível efetivou os aportes financeiros à BSBIOS pela 

aquisição da usina de Marialva, solicitou-se à PBIO os comprovantes bancários. Assim, 

constatou-se que a PBIO realizou aportes antes da avaliação final do negócio: 

Tabela 11 – Aportes de recursos PBIO na empresa BSBIOS Marialva. 

Data em que os 

pagamentos 

poderiam 

ocorrer 

Data dos 

pagamentos 

Valor pago 

em R$ 

Dados do favorecido (recebedor dos recursos) 

Dados 

bancários 
Empresa 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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A usina teve inauguração em maio de 2010, obtendo da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP autorização para operação em 04/05/2010 e para 

comercialização de biodiesel em 12/05/2010.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Diante do exposto, constata-se que os dois primeiros pagamentos foram realizados pela PBIO 

em data anterior à conclusão do relatório da empresa Barbosa, Müssnich & Aragão (BMA), que 

somente foi finalizada em 05/05/2010, ou seja, contradizendo o informado na proposta firme, a 

qual condicionava a mesma à aprovação pela PBIO dos relatórios finais. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, na ocasião desses pagamentos, não havia ainda a avaliação final da viabilidade do 

negócio, restando ser finalizada e avaliada a análise jurídica, a auditoria legal objeto do escopo 

do relatório da BMA, abrangendo as áreas de atuação: societário; contratos; regulatório; 

tributário; trabalhista; imobiliário; ambiental e cível. Bem como a análise de determinadas 

informações e documentos da BSBIOS Passo Fundo. Sem mencionar que constou ressalva no 

relatório da BMA no sentido de que alguns documentos e informações relevantes, apesar de 

solicitados, não foram disponibilizados para a análise, com possibilidade de que certos fatos e 

aspectos não tenham sido incluídos no documento. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Figura 2 - Usina de Biodiesel BSBIOS Marialva, no Paraná. 

 

Usina de Biodiesel BSBIOS Marialva, no Paraná. Foto: Divulgação/Petrobras 
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Usina de Biodiesel BSBIOS Marialva, no Paraná. Foto: Divulgação/BSBIOS 

Fonte: Fotos extraídas das páginas: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/usinas-

de-biodiesel/marialva.htm e http://www.bsbios.com/pages/historia/, respectivamente (05/08/2014). 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada no campo ‘fato’. 

 

1.1.1.13. INFORMAÇÃO 

Processo de governança na aquisição de 50% da Planta de Passo Fundo/PR. 

 

FATO 

 

A escolha pela aquisição de participação societária na empresa BSBIOS Indústria e Comercio de 

Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBIOS Passo Fundo) foi resultante de uma pesquisa realizada pela 

Petrobras Biocombustível, em consonância com seu planejamento estratégico e visando a 

aumentar a capacidade de produção de biodiesel da PBIO, segundo a informação prestada pela 

Petrobras Biocombustível 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em relação à usina localizada em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, cabe destacar 

que foram firmados dois Memorandos de Entendimentos entre a PBIO e a BSBIOS, sendo o 

primeiro assinado em 26/06/2010, com vigência de até 31/12/2010, e o segundo assinado em 

11/01/2011, com vigência de até 31/03/2011. 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/usinas-de-biodiesel/marialva.htm
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/usinas-de-biodiesel/marialva.htm
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No citado Resumo Executivo, consta que, em 18/02/2011, o CA da PBIO [ * ]. Ressalva-se que 

a Ata dessa deliberação do Conselho de Administração da Petrobras Biocombustível não foi 

disponibilizada. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

De acordo com a Ata DE nº 145, de 12/04/2011, a Diretoria Executiva da PBIO aprovou o Plano 

de Negócios 2011-2015 e, na Pauta nº 561, aprovou os Resumos Executivos, Notas e 

Apresentações que seriam objeto de análise e deliberação pelo CA da PBIO na Reunião de 

26/04/2011, visando à aprovação dos termos e condições da Oferta Firme a ser apresentada pela 

PBIO, para a aquisição de 50% dos ativos da BSBIOS Passo Fundo.  

Conforme Ata do CA nº 29, de 26/04/2011, e deliberado na Ata DE nº 145, de 12/04/2011, o 

Conselho de Administração da PBIO, nos termos do Resumo Executivo, de 18/04/2011, relativo 

à matéria, aprovou os termos e condições da Oferta Firme, no valor de R$ 200 milhões para 

aquisição de 50% da BSBIOS Passo Fundo, e autorizou o encaminhamento da matéria ao aval 

da Petrobras e a consequente liberação dos recursos financeiros. 

Nos termos do Comunicado de Decisão da Diretoria Executiva, referente à Ata DE nº 4.881, de 

09/06/2011, Pauta nº 618, a Diretoria Executiva da Petrobras [ * ] para a obtenção de aval da 

Petrobras quanto à aquisição pela PBIO de participação na empresa BSBIOS Passo Fundo. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Segundo o Comunicado de Decisão da Administração Superior, referente à Ata CA nº 1.353, de 

17/06/2011, Pauta nº 30, o Conselho de Administração da Petrobras avalizou a aquisição pela 

PBIO de 50% das ações representativas do capital social da empresa BSBIOS Passo Fundo. 

Em 01/07/2011, a operação foi efetivada por meio da assinatura dos documentos societários, 

Contrato de Associação e Acordo de Acionista. 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“A Ata nº 27 do C.A. da PBIO de 18/02/2011 está contida no Anexo III - Ata nº 27 do 

C.A. – 18 de Fevereiro de 2011.pdf da presente resposta.”. 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“No tocante ao Registro 1319, que tratou do processo de governança na aquisição de 

50% da Planta de Passo Fundo/RS, a equipe de auditoria asseverou, às fls. 60, que a Ata 

da deliberação do Conselho de Administração da PBio, que validou as bases de 

negociações para a proposta firme da aquisição acionária, "não foi disponibilizada". 

Contudo, cabe dizer que a referida ata, de 18/02/2011, foi encaminhada junto aos 

esclarecimentos apresentados anteriormente à essa respeitada CGU, como Anexo III.”. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Em que pese o encaminhamento da Ata nº 27 do CA da PBIO, de 18/02/2011, não há em seu 

conteúdo (pautas de 59 a 66) a validação das bases de negociações objetivando a evolução para 

uma Proposta Firme, [ * ] para o valor de firma da empresa BSBIOS Passo Fundo, conforme 

constou do Resumo Executivo de 18/04/2011. 

                                                 
19 Atual item 1.1.1.13 do presente Relatório Final 
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[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Desse modo, ressalva-se que a Ata do Conselho de Administração da PBIO que validou as bases 

de negociações para a Oferta Firme não foi disponibilizada, pois a de nº 27 tratou-se de assuntos 

diversos da Petrobras Biocombustível S.A.  

 

1.1.1.14. CONSTATAÇÃO 

Apreciação pelo Conselho de Administração da PBIO de Oferta Firme para a aquisição de 

50% da BSBIOS Passo Fundo/RS sem elaboração prévia de pareceres e consultorias de 

suporte, conforme preconizado pela Sistemática para Aquisição de Empresas do Sistema 

Petrobras. 

 

FATO 

 

A usina da BSBIOS, localizada no Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, 

teve início em suas operações em junho de 2007. A unidade de produção de biodiesel tem 

capacidade de 159 mil m³/ano e conta, integrada à planta de Biodiesel, com uma unidade 

esmagadora de grãos que fornece óleo vegetal como matéria prima para a usina de biodiesel. A 

esmagadora iniciou suas operações em novembro de 2010, possuindo capacidade para suprir a 

planta de biodiesel com a produção de 160 mil toneladas de óleo vegetal por ano. Com isso, a 

BSBIOS Passo Fundo possui três atividades principais: Esmagamento de grãos para produção de 

óleo e farelo vegetal, Comercialização de farelo/óleo vegetal e Produção de biodiesel. 

Foi requerido à PBIO que informasse se a oportunidade de negócio decorreu de uma pesquisa da 

Petrobras Biocombustível no mercado ou se a ela foi ofertada, neste caso, indicasse a origem da 

oferta e disponibilizasse a primeira comunicação oficial realizada.  

Em resposta a PBIO informou que para a Unidade de Passo Fundo a oportunidade de Negócio 

decorreu de uma pesquisa da Petrobras Biocombustível, em consonância com seu planejamento 

estratégico e visando a aumentar a capacidade de produção de biodiesel da PBIO, nos seguintes 

termos: 

“o plano de negócios 2010-2014 foi aprovado com a meta de se avaliar uma aquisição 

de ativo de produção de biodiesel que acrescentasse à atual capacidade de produção 

cerca de 120 mil m³/ano. Desta forma, foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) com 

o objetivo de classificar quais seriam as usinas mais atrativas para uma aquisição sob o 

ponto de vista de direcionadores como: localização, logística, tecnologia, acesso a 

matéria-prima, dentre outros. As três usinas melhor avaliadas neste estudo foram 

visitadas pela equipe técnica da PBIO. Com base na avaliação realizada e nas visitas, o 

GT concluiu que a usina da BSBIOS localizada em Passo Fundo (RS) se apresentava 

como a melhor alternativa para negociação (...)”. 

Diferentemente da negociação envolvendo a planta de Marialva, que houve propostas e 

contrapropostas não firmes entre a BSBIOS e a Petrobras Biocombustível, no caso da planta de 

Passo Fundo, os documentos (propostas e contrapropostas) da negociação não foram 

disponibilizados. Questionada a respeito, a PBIO informou que “durante o processo de aquisição 

de participação na BSBIOS Passo Fundo não houve proposta nem contrapropostas por 

correspondência formal. Houve diversos emails trocados entre a Petrobras Biocombustível e o 
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vendedor”. O fato é que a PBIO não apresentou nem o documento de Proposta Firme, como 

ocorreu em relação à Marialva/PR, por meio do PBIO PRES 0011/2009, de 17/06/2009. 

Pela Sistemática para aquisição de Empresas do Sistema da Petrobras, após a fase de 

identificação de oportunidade, a área proponente deve apresentar um estudo preliminar que 

permita a validação do processo pela Diretoria Executiva. Todavia, em relação à BSBIOS Passo 

Fundo, não foi disponibilizada a Ata da DE que apreciou tal proposta de aquisição, aprovando 

ou não a continuidade dos estudos. Pelos “e-mails” e arquivos disponibilizados, quanto à 

proposta e contrapropostas, as negociações entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo começaram 

em 2010, quando deveriam apenas começar após a deliberação da Diretoria Executiva da PBIO, 

visto que o citado normativo determina que a matéria passe pela aprovação ou não da DE antes 

de as áreas da Companhia se envolver em negociações com terceiros.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Reforça-se que, em relação à usina localizada em Passo Fundo/RS, foram firmados dois 

Memorandos de Entendimentos entre a PBIO e a BSBIOS, sendo o primeiro assinado em 

26/06/2010, com vigência de até 31/12/2010, e o segundo assinado em 11/01/2011, com vigência 

de até 31/03/2011. 

Quanto à avaliação comparativa da oportunidade do negócio, a PBIO disponibilizou uma 

apresentação de setembro de 2010, na qual constam quais seriam os direcionadores utilizados na 

avaliação de oportunidades em relação à nova usina de biodiesel prevista no PN 2010-2014: 

Localização > Centro Oeste / Sudeste; Capacidade > Maior que 200 mil m³/ano, dentre outros.  

Assim, o resultado alcançado pelo Grupo de Trabalho, “com o objetivo de classificar quais 

seriam as usinas mais atrativas para uma aquisição”, não observou esses direcionadores, pois a 

usina da BSBIOS Passo Fundo tem localização no Sul e capacidade inferior à desejada, apenas 

de 160 mil m³/ano, portanto não iria acrescentar a capacidade de cerca de 120 mil m³/ano prevista 

no PN 2010-2014. 

Segundo a apresentação da avaliação de oportunidades, houve o levantamento e seleção das 

alternativas, com base em informações de sites, revistas setoriais e notícias, e análise comparativa 

das usinas visitadas. De dez usinas constantes na apresentação, três foram selecionadas para 

visita: Fiagril de Mato Grosso; Bionasa de Goiás e BSBIOS de Rio Grande do Sul (Passo Fundo). 

Com base nos relatórios, disponibilizados pela PBIO, das visitas realizadas, as mesmas 

ocorreram em 05/05/2010 (Bionasa); 01/07/2010 (Fiagril) e 17/08/2010 (BSBIOS Passo Fundo). 

Ressalta-se que nesses relatórios não há análise ou avaliação do custo/benefício de cada 

oportunidade, nem a estimativa dos investimentos que seriam necessários para os negócios. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com base no parágrafo anterior, constata-se que além da apreciação pelos órgãos deliberativos 

sem elaboração prévia de pareceres e consultorias de suporte, conforme preconizado pela 

Sistemática para Aquisição de Empresas do Sistema Petrobras, o processo de due diligence seria 

realizado após o fechamento do negócio. A realização desse processo em momento posterior 

elevou o risco assumido pela PBIO em relação a contingências não consideradas na avaliação da 

viabilidade do negócio, bem como na valoração da usina.  

Constata-se ainda que os ajustes de dívidas e contingências seriam efetuados do valor a ser 

desembolsado, não há menção quanto à revisão do valor atribuído à firma de R$ 400 milhões. 

Desse modo, corre-se o risco de avaliar um ativo acima do devido e, mesmo descontando as 
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dívidas e contingências, o valor líquido a pagar ser superior ao valor justo, real de mercado. Nesse 

sentido, faltou uma avaliação independente do valor de firma da BSBIOS Passo Fundo antes e 

depois das negociações, pois nenhuma das diligências e auditorias teve como escopo avaliar os 

ativos dessa empresa para confirmar o valor de firma de R$ 400 milhões definido nas 

negociações, conforme consta na coluna “Síntese do escopo, limitações e recomendações” do 

quadro relatado adiante. 

As deliberações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, ambos da PBIO, 

ocorreram, com a fixação de valor, sem os estudos prévios, qualquer avaliação independente do 

montante de firma e as análises das áreas técnicas da PBIO e da Petrobras. Somente em 

05/05/2011, por meio do despacho do DIP PBIO-PRES/NN 03/2011, que foram solicitados os 

pareceres corporativos e os estudos visando à aquisição de 50% dos ativos da empresa BSBIOS 

Passo Fundo.  

Assim, como resposta ao questionamento sobre a documentação que fundamentou a apresentação 

da proposta para a aquisição de 50% da Usina de Passo Fundo/RS, a PBIO informou:  

“Entendemos que a documentação que suportou a proposta foi disponibilizada nos 

demais itens solicitados, conforme segue: Relatórios da due diligence; documentos 

societários; avaliações econômicas; pareceres internos, relatório de assessoria contábil 

e aprovações em Diretoria e Conselho da PBIO e Petrobras”. 

Os documentos disponibilizados pela PBIO, bem como os pareceres das áreas técnicas da 

Holding, Petrobras, estão, cronologicamente, relacionados e organizados no quadro a seguir.  

Ressalta-se que nesta Constatação a equipe de auditoria da CGU não pretendeu proceder a análise 

criteriosa dos conteúdos dos documentos relacionados, concentrando-se apenas em verificar a:  

- existência dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos normativos internos da PBIO e na 

Sistemática da Petrobras, e; 

- compatibilidade das datas de elaboração dos documentos com o objetivo pretendido, ou seja, 

se eles realmente subsidiaram as análises necessárias quanto à viabilidade das aquisições e à 

valoração da citada planta. 

Quadro 14 - Documentos disponibilizados pela PBIO - BSBIOS Passo Fundo. 

Documento Data Síntese do escopo, limitações e 

recomendações. 

Parecer de SMS da Petrobras - DIP SMES/AVNE nº 

23/2011, para PBIO – PRES/NN. 

09/05/2011  

 

 

“Informações suprimidas 

por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de 

sigilo, na forma do artigo 22 

da Lei nº 12.527/2011, no § 

1º do artigo 5º e no inciso I 

do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Parecer Jurídico da PBIO - DIP-PBIO, - DCOF/JUR nº 

04025/1, para PBIO – PRES/NN. 

06/06/2011 

Parecer Financeiro da Petrobras, Relatório da área 

Financeira, sem assinatura. 

06/06/2011 

Parecer Estratégia da Petrobras – DIP Estratégia/API 

42/2011, para PBIO – PRES/NN. 

07/06/2011 

Relatório “Avaliação de Passivos de SMS – Projeto 

Cruzeiro II, realizado pela empresa CH2MHILL 

Agosto/2011 

Relatório Preliminar Sumário Executivo - Projeto 

Cruzeiro, conforme resposta da PBIO o documento foi 

elaborado pela empresa Barbosa, Müssnich & Aragão 

(BMA), porém não há referência ao nome da empresa que 

o elaborou. 

31/08/2011 

Relatório Due Diligence – Projeto Cruzeiro realizado pela 

empresa Pricewaterhousecooper Transaction Services 

Ltda – PWC 

28/09/2011 

Relatório de Alocação de Preço de Compra elaborado pela 

Pricewaterhousecooper Transaction Services Ltda – PWC 

Outubro/ 

2011 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, não foi observada a Sistemática da Petrobras pela PBIO no processo de aquisição da 

BSBIOS Passo Fundo, visto que, após várias negociações entre a Petrobras Biocombustível e a 

BSBIOS, com a definição do valor de firma, e que se determinou a elaboração dos pareceres das 

áreas técnicas e a realização dos estudos mediante à contratação de consultores. Pela Sistemática, 

após as etapas anteriores e de posse da avaliação final, denotando a viabilidade do negócio, 

baseada na análise dos diversos estudos realizados, é que a proposta deveria ser submetida para 

apreciação da Diretoria Executiva, e, em seguida, para aprovação pelo Conselho de 

Administração da PBIO. 

Por meio do DIP PBIO-PRES 000074/2011, de 03/06/2011, o Presidente da PBIO, à época, 

submeteu o assunto, visando a obtenção de aval da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras para 

aquisição, pela PBIO, de 50% da BSBIOS Passo Fundo, à Presidência da Petrobras. No DIP, 

constam, basicamente, as mesmas informações do Resumo Executivo de 18/04/2011. 

O DIP PBIO-PRES 000074/2011, foi encaminhado à Presidência da Petrobras, solicitando que, 

se estiver de acordo, fossem submetidas às competentes instâncias na Petrobras as seguintes 

proposições: i) avalizar a aquisição pela PBIO de 50% das ações representativas da BSBIOS 

Passo Fundo pelo Valor de Firma de R$ 200 milhões; ii) autorizar a liberação dos recursos 

financeiros.  

Assim, constata-se que, em 03/06/2011, o Presidente da PBIO, à época, submeteu o assunto à 

Presidência da Petrobras, visando obter o aval da Petróleo Brasileiro S.A. para aquisição de 50% 

das ações da BSBIOS Passo Fundo e a liberação dos recursos financeiros, sem ter as análises dos 

pareceres exigidos pela Sistemática para aquisição de empresas pelo sistema Petrobras, pois 

todos foram emitidos após essa data, exceto o Parecer SMS. 

Na mesma data, ou seja, em 03/06/2011, o Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, à 

época, encaminhou o DIP PRESIDENCIA 000043/2011 para: PRESIDENCIA, DSERV, DE&P, 

DG&E, DFIN, DINTER, DABAST, com o assunto: “Obtenção de aval da Petrobras para 

aquisição, pela PBIO, de participação em empresa integrada produtora de biodiesel no Rio 

Grande do Sul e a consequente liberação dos recursos financeiros necessários (DIP PBIO-PRES 

74/2011 e Despachos)”.  

No DIP PRESIDENCIA 000043/2011, de 03/06/2011, constam, basicamente, as mesmas 

informações do Resumo Executivo, de 18/04/2011, e do DIP PBIO-PRES 000074/2011, de 

03/06/2011, sendo praticamente uma cópia deste Comunicado, com algumas alterações 

comentadas na Constatação subsequente.  

Com isso, a Diretoria Executiva da Petrobras “aprovou as proposições formuladas e resolveu 

encaminhar a matéria ao Conselho de Administração” para a obtenção de aval da Petrobras 

quanto à aquisição pela PBIO de participação na empresa BSBIOS Passo Fundo (Ata DE 4.881, 

de 09/06/2011). Em seguida, o Conselho de Administração da Petrobras avalizou essa aquisição 

(Ata CA 1.353, de 17/06/2011). 

Em relação aos documentos apresentados pela PBIO como sendo de “avaliações econômicas”: 

uma planilha intitulada “Avaliação” e o “Relatório de Alocação de Preço de Compra”, elaborado 

pela PWC, contratada pela Petrobras Biocombustível. Em relação à planilha, a sua análise será 

comentada adiante.  

Quanto ao citado relatório, elaborado em outubro de 2011, após o fechamento do negócio, que 

foi em 01/07/2011, pelo valor anteriormente acordado, dessa forma, verifica-se a 

incompatibilidade de sua referência a documento que tenha fundamentado a apresentação da 
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proposta de aquisição. O relatório não teve como escopo a avaliação econômica do negócio, foi 

para alocar o preço de compra da BSBIOS aos registros contábeis. Ressalta-se que consta no 

próprio relatório que não foi escopo a realização de qualquer tipo de análise do preço de compra, 

o qual foi informado pela PBIO e utilizado pela PWC no cálculo do ágio (Goodwill) e na 

compilação do balanço base. Bem como, no escopo, não incluiu a verificação da titularidade dos 

ativos tangíveis ou intangíveis da BSBIOS ou quaisquer tipos de impedimentos legais ou 

gravames sobre a propriedade dos ativos avaliados. 

Os “documentos societários” referenciados na resposta da PBIO e disponibilizados são o 

“Contrato de Associação” e o “Acordo de Acionista” (Anexo B- 03 do Contrato de Associação) 

ambos assinados em 01/07/2011, além de 54 (cinquenta e quatro) anexos do referido Contrato. 

Com relação ao item “aprovações em Diretoria e Conselho da PBIO e Petrobras”, a resposta 

encaminhada foi a seguinte: “O resultado das deliberações está consignado nas respectivas Atas 

de reunião da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, conforme detalhado no item 

2.‘e’”.  

Reportando-se ao referido item, constam, no quadro seguinte, todos os documentos 

encaminhados pela PBIO em atendimento às solicitações, assim como as Atas referenciadas nos 

mesmos, referentes à aquisição da planta de Passo Fundo/RS: 

Quadro 15 - Documentos referentes aos Colegiados da PBIO - BSBIOS Passo Fundo. 

Documento Origem Data Assunto Referência 

Resumo 

Executivo- 

Conselho de 

administração 

Petrobras 

Biocombustível 

18/04/2011  

 

“Informações suprimidas 

por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de 

sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, 

no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Ata DE nº 145, Item 

5, Pauta nº 561, de 

12/04/2011. 

Comunicação 

de Decisão da 

Administração 

Superior 

Petrobras 

Biocombustível 

s/data Ata DE nº 145, Item 

4, Pauta nº 561, de 

12/04/2011, e Ata CA 

nº 29, item 2, Pauta nº 

70, de 26/04/2011. 

Comunicação 

de Decisão da 

Administração 

Superior 

Secretária Geral 

da Petrobras 

s/data 

s/assinatur

a 

Ata DE nº 4.881, 

item 18, de Pauta nº 

618, de 09/06/2011. 

Comunicação 

de Decisão da 

Administração 

Superior 

Secretária Geral 

da Petrobras 

s/data 

 

Ata CA nº 1.353, 

Item 2, Pauta nº 30, de 

17/06/2011. 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

Serão descritas no quadro a seguir as Atas referenciadas nos documentos disponibilizados pela 

PBIO: 

Quadro 16 – Atas dos Colegiados da PBIO - BSBIOS Passo Fundo. 

Ata Data Unidade/Instância Pauta Decisão 

Ata DE nº 

145, Item 5, 

Pauta nº 561  

12/04

/2011 

Petrobras 

Biocombustível / 

Diretoria Executiva 

“Informações suprimidas por solicitação da 

Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do 

artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Ata CA nº 29, 

item 2, Pauta 

nº70  

26/04

/2011 

Petrobras 

Biocombustível/Co

nselho de 

Administração 

Fonte: Elaborado com base nos documentos disponibilizados pela PBIO. 

Pelo exposto, quanto aos documentos apresentados que fundamentaram a análise da viabilidade 

da aquisição de 50% da BSBIOS Passo Fundo, constata-se que os relatórios, produtos das 
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diligências contratadas pela PBIO para embasar a decisão dos administradores e conselheiros 

quanto à viabilidade do negócio, têm datas posteriores à apreciação do Conselho de 

Administração da PBIO e suas decisões. 

Com relação aos relatórios, produtos das diversas diligências contratadas para subsidiar as 

análises e a tomada de decisão, todos apresentam datas posteriores à deliberação do Conselho de 

Administração da PBIO (Ata da reunião nº 29, realizada em 26/04/2011). Na qual, foi aprovado 

os termos e condições da “Oferta Firme” a ser apresentada, pela Petrobras Biocombustível à 

BSBIOS Passo Fundo. Além de autorizar o encaminhamento da matéria para o aval da Petrobras 

e a consequente liberação dos recursos financeiros necessários.  

Vale ressaltar que, apesar da solicitação e reiteração, não houve a disponibilização de cópia da 

“Proposta Firme” encaminhada pela Petrobras Biocombustível à BSBIOS Passo Fundo para 

aquisição de 50%. Na sua ausência, restou a equipe tomar como referência os termos e condições 

constantes da referida proposta encaminhada nos Resumos Executivos, bem como o teor das Atas 

e dos Comunicados de Decisão citados. 

Quanto aos pareceres, em que pese a “Sistemática para aquisição de empresas pelo Sistema 

Petrobras” não estabelecer a vinculação da elaboração dos “pareceres internos” à necessidade da 

existência de estudos elaborados por consultores externos, infere-se que a contratação das citadas 

diligências seria necessária para subsidiar as análises realizadas pelas áreas competentes ou para 

uma avaliação das áreas técnicas sobre o conteúdo das mesmas, com a consequente emissão de 

pareceres disponíveis aos conselheiros antes do fechamento do negócio, caso contrário, não 

seriam contratadas. 

Dessa forma, verifica-se a incompatibilidade dos citados “pareceres” terem sido emitidos em 

datas anteriores à conclusão das diligências jurídica, contábil-financeira e de SMS, bem como 

não serem emitidos novos pareceres com a análise dos conteúdos das diligências, concluindo-se 

que essas não foram objeto de análise por parte das áreas técnicas. 

Os documentos societários referenciados na resposta da PBIO são o Contrato de Associação e o 

Acordo de Acionista, ambos assinados em 01/07/2011. Além dos diversos anexos, apesar de 

serem fundamentais para a análise global do processo de aquisição da planta da BSBSIOS Passo 

Fundo, não são documentos que fundamentaram a proposta de aquisição da referida planta, 

conforme exposto na resposta da PBIO, e sim a consolidação da compra. 

Também, salienta-se que os documentos societários são anteriores à elaboração dos relatórios, 

estudos e diligências (processo de due diligence) que seriam para confirmar as informações 

prestadas pela BSBIOS, apresentar as oportunidades, riscos e conclusões, embasar as 

deliberações com segurança na realização do negócio e direcionar as negociações e a elaboração 

dos documentos societários. Nos quais, a importância da realização prévia da due diligence se 

confirma, ao refletirem o fechamento da operação e a definição do preço, afetados pelos 

resultados e conclusões do processo de due diligence.  

Nesse sentido, houve a recomendação da área Estratégia da Petrobras visando atentar para que o 

preço ofertado não represente um pagamento final pelo negócio superior à valoração econômica 

encontrada para a ótica Petrobras e para não assumir compromisso irreversível de desembolso de 

investimentos antes de concluir a due diligence da empresa a ser adquirida. 

Com relação aos documentos constantes do item “aprovações em Diretoria e Conselho da PBIO 

e Petrobras”, ou seja, os Resumos Executivos, a Comunicação de Decisão da Administração 

Superior e as Atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva trataram 

de assuntos relacionados à aprovação da proposta firme da Petrobras Biocombustível a ser 

encaminhada à BSBIOS para a aquisição da planta de Passo Fundo e à liberação de recursos 

financeiros para a referida aquisição. Todos apresentam datas anteriores às elaborações dos 

relatórios contratados pela PBIO, tendo como escopo diligências nas áreas de SMS 
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(agosto/2011), Jurídica (31/08/2011) e Contábil e Financeira (28/09/2011), transparecendo que 

as aprovações se deram à revelia da Sistemática Corporativa. 

Diante do exposto, reportando-se ao Manual “Sistemática para aquisição de empresas pelo 

Sistema Petrobras”, o qual estabelece que a avaliação final, denotando a viabilidade do negócio, 

baseada na análise dos diversos estudos realizados, seria submetida à apreciação da Diretoria 

Executiva e do Conselho de Administração. Contudo, constatou-se que, por ocasião da 

deliberação desses órgãos, não houve a referida avaliação final, concluindo-se que a proposta de 

aquisição, assim como os documentos que firmaram a mesma, foram anteriores à conclusão dos 

estudos contratados que fundamentariam a sua viabilidade. 

Figura 3 - Usina de Biodiesel BSBIOS Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

 

Usina de Biodiesel BSBIOS Passo Fundo/RS. Foto: Divulgação/Petrobras. 
 

 

Usina de Biodiesel BSBIOS Passo Fundo/RS. Foto: Divulgação/BSBIOS. 

Fonte: Fotos extraídas das páginas: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/usinas-

de-biodiesel/passo-fundo.htm e http://www.bsbios.com/pages/historia/, respectivamente (05/08/2014). 

 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/usinas-de-biodiesel/passo-fundo.htm
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/usinas-de-biodiesel/passo-fundo.htm
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Em relação a avaliação comparativa da oportunidade do negócio, informa-se que o 

Grupo de Trabalho responsável pela avaliação de oportunidades em relação à nova 

usina de biodiesel prevista no PN 2010-2014 pontuou os diversos direcionadores para 

cada empresa e selecionou para visita técnica as que somavam mais pontos no conjunto 

de direcionadores, e não individualmente. 

Quanto à afirmação de que nos relatórios de visita não há análise ou avaliação do 

custo/benefício de cada oportunidade, nem a estimativa dos investimentos que seriam 

necessários para os negócios, cabe ressaltar que tais visitas técnicas objetivaram 

observar as instalações, logística, tancagem utilidades e etc. e não avaliar 

economicamente o negócio. 

Com relação ao questionamento de que os pareceres corporativos foram emitidos após 

a deliberação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da PBIO, ressalta-

se que, de acordo com a Sistemática, os pareceres das áreas corporativas da Petrobras 

são emitidos para suportar a decisão da DE e CA da Petrobras e não os colegiados da 

PBIO. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“Como exposto acima, os primeiros Plano de Negócios e Planejamento Estratégico da 

PBio previram aquisições acionárias para o aumento da produção de biodiesel no Brasil. 

Dentro da diretriz estabelecida no PN 2010-14, estabeleceu-se como norte a aquisição 

de usina com capacidade de 120 mil m³/ano. 

No que tange à aquisição da usina de Passo Fundo/RS, muitas das supostas 

desconformidades e registros relativos ao procedimento e precificação, apontados no 

Relatório Preliminar de Auditoria nº 201408047, mostraram-se idênticos a questões 

suscitadas em relação à usina de Marialva/PR e, por isso, não serão novamente 

pontuadas neste tópico, muito embora devam aqui ser aproveitadas como se transcritas 

fossem. São elas: (i) não cogência e plena aderência à Sistemática de Aquisição de 

Empresas pelo Sistema PETROBRAS; (ii) acréscimo de instâncias decisórias nos 

processos de aprovação dos investimentos (duas DEs e dois CAs), e a elaboração 

tempestiva de pareceres, análises e estudos técnicos que embasaram as deliberações dos 

colegiados da PBio e da PETROBRAS (Registros 14 e 1520) (iii) recurso ao método de 

Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para a precificação da usina, contemplando ágio 

("mais-valia" e goodwill) (Registro 1821) (iv) utilização de percentual menor que o 

usualmente praticado pela PETROBRAS para a taxa de reinvestimento. 

Neste sentido, passa-se a tratar pontualmente de supostas falhas de gestão indicadas no 

Relatório Preliminar de Auditoria nº 201408047, que estão relacionadas tão somente à 

aquisição acionária de parte da Planta de Passo Fundo/RS.  

                                                 
20 Atuais itens 1.1.1.1e e 1.1.1.15 do presente Relatório Final 
21 Atual item 1.1.1.18 do presente Relatório Final 
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É de se ressaltar que, para a parceria levada a efeito, criou-se grupo de trabalho 

dedicado à avaliação de oportunidades existentes à época, o que se revelou 

recomendável tendo em vista o tempo decorrido desde o último levantamento de mercado 

realizado pela PETROBRAS (o qual lastreou o investimento em Marialva). Assim, em 

momento oportuno, foram realizadas visitas nas usinas de potenciais parceiros e, ao fim 

de cada atividade, foram elaborados seus respectivos relatórios técnicos. 

Verifica-se, neste ponto, que no Registro 1422, às fls. 63 do Relatório Preliminar de 

Auditoria nº 201408047, a equipe de auditoria consignou que "nesses relatórios não há 

análise ou avaliação de custo/benefício de cada oportunidade, nem a estimativa dos 

investimentos que seriam necessários para os negócios". 

Ocorre que as citadas visitas técnicas realizadas nas usinas não tinham por finalidade a 

estimativa de investimento ou análise de eventuais valores, mas o exame das 

características técnicas das plantas, como a avaliação de localização, o estado de 

conservação dos equipamentos, tecnologia utilizada, as condições de Meio Ambiente e 

Segurança (SMS) e outras questões operacionais. 

Aliás, convém aduzir que, em assim agindo, o grupo de trabalho cumpriu a integralidade 

do propósito para o qual foi constituído, já que a avaliação financeira das oportunidades 

de negócio, nos termos da citada Sistemática, devem defluir da utilização do método do 

Fluxo de Caixa Descontado, e não de uma avaliação patrimonial que pudesse ser 

realizada por tal corpo de profissionais. 

Assevere-se, ainda, que a equipe técnica destacou, às fls. 64, que as deliberações da 

Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da PBio "ocorreram, com fixação 

de valor, sem estudos prévios, qualquer avaliação do montante da firma e análises das 

áreas técnicas da PBIO e da Petrobras. Somente em 05/05/2011, por meio do despacho 

DIP PBIO-PRES/NN 03/2011, que foram solicitados os pareceres corporativos e estudos 

visando à aquisição de 50% dos ativos da empresa BSBIOS Passo Fundo". 

No tocante a este ponto, cumpre realçar que foram realizadas análises internas que 

balizaram as referidas tomadas de decisão. Tanto é assim que foi realizada, em 

18/02/2011, apresentação sobre o estudo de oportunidade do chamado "PROJETO 

CRUZEIRO" (Doc. 01), ocasião em que foi aprovada a faixa base de valores entre [ * ] 

para o ativo total da Planta de Passo Fundo/RS, objetivando a evolução da negociação 

para uma posterior proposta firme que, até então, não tinha sido oferecida. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Além disso, não é demais frisar que, sob a ótica da Sistemática PETROBRAS, a PBio 

funcionou, ao longo do procedimento de aprovação do investimento em Passo Fundo 

(como em Marialva), como uma Diretoria da holding, responsável pela identificação e 

propositura da oportunidade. Dessa forma, os pareceres e estudos indicados naquele 

padrão corporativo deveriam ser emitidos (como de fato o foram) antes das deliberações 

da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da PETROBRAS, como 

instâncias finais responsáveis pela liberação dos recursos orçamentários necessários. 

Daí porque se deve reforçar o fato de que a Sistemática não exige, em nenhuma de suas 

passagens, a disponibilidade destes estudos e pareceres, elaborados por áreas técnicas 

da holding, antes das manifestações dos correspondentes órgãos sociais da PBio.  

                                                 
22 Atual item 1.1.1.14 do presente Relatório Final 
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Quanto à due diligence posterior, comentada às fls. 70 do relatório da auditoria 

(Registro 1423), é de se registrar, primeiramente, que se trata de medida recorrente no 

mercado, que em nada confronta com as melhores práticas de fusões e aquisições 

(M&A). Neste caso em concreto, a diligência confirmatória foi uma condição para o 

fechamento do negócio imposta pelo vendedor. A PBio julgou ser possível atender esta 

condição, uma vez que: (i) A PBio conhecia a dinâmica do negócio pois já operava 3 

(três) usinas de biodiesel (ii) havia informações públicas sobre este ativo, em especial, 

sobre sua boa performance nos leilões de biodiesel promovidos pela Agência Nacional 

do Petróleo (ANP), (iii) informações foram fornecidas pelo vendedor ao longo do 

processo negocial e nas respostas aos questionamentos realizados para emissão de 

pareceres corporativos, (iv) foram negociados mecanismos de ajustes de preço em função 

das contingências que seriam identificadas no processo de due diligence confirmatória, 

o que de fato levou a redução no preço final pago pela PBio. 

Além disso, já havia um histórico de parceria exitosa com a BSBIOS, fruto da operação 

de Marialva, o que conferia maior credibilidade e confiabilidade ao parceiro.  

Associado a tudo isso, impende registrar que a PBio se via devidamente resguardada 

pelo valor que foi retido do preço, suficientes para cobrir as potenciais contingências 

que seriam levantadas pelos assessores externos contratados na fase de due diligence. 

Este valor retido seria pago apenas após a realização da due diligence. 

Por fim, veja-se que a Sistemática de Aquisições do Sistema PETROBRAS apenas 

recomenda como boa prática a sua realização prévia, mas não exige a sua prática ou 

proíbe a sua realização posterior.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Na manifestação, a PBIO não apresentou o documento da Proposta Firme para a aquisição de 

participação na BSBIOS Passo Fundo, não foi disponibilizada a Ata da DE que apreciou o estudo 

preliminar da fase de identificação de oportunidade, aprovando ou não a continuidade dos 

estudos e designando a área responsável pela coordenação do processo. 

Também, não foi disponibilizada a Ata do CA da PBIO que validou as bases de negociações para 

a Oferta Firme em 18/02/2011, conforme constou do Resumo Executivo de 18/04/2011, com 

valor dentro da faixa entre [ * ] para o valor de firma da empresa BSBIOS Passo Fundo. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Quanto à avaliação comparativa da oportunidade do negócio, que resultou na “indicação” da 

usina da BSBIOS localizada em Passo Fundo/RS como melhor alternativa para negociação, a 

PBIO informou que as visitas técnicas do Grupo de Trabalho não objetivaram avaliar 

economicamente os investimentos.  

Com base nessa manifestação, verifica-se que a avaliação do Grupo de Trabalho foi limitada, 

não analisou o custo/benefício de cada oportunidade e não estimou os investimentos que seriam 

necessários.  

Todavia, de acordo com a Sistemática da Petrobras, na fase de identificação de oportunidade, a 

área proponente deve apresentar um estudo preliminar que permita a validação do processo pela 

Diretoria Executiva, sendo que a proposta encaminhada à DE deve estimar a ordem de grandeza 

                                                 
23 Atual item 1.1.1.14 do presente Relatório Final 
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do montante envolvido na negociação. Como a Ata da DE que apreciou o estudo preliminar e 

designou a área responsável pelo processo não foi disponibiliza à CGU, não foi possível verificar 

se tal estudo se refere à fase de identificação de oportunidade. 

Ressalta-se que constou no Resumo Executivo, de 18/04/2011, que [ * ]. Porém, sem estimar os 

investimentos necessários e avaliar o custo/benefício de cada oportunidade, entende-se que ficou 

prejudicada a identificação da melhor oportunidade de negócio para a PBIO.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Vale destacar que, no início de 2007, a BSBIOS já foi apontada como a “empresa mais atrativa 

para a aquisição de ativos e realização de parcerias nos moldes de controle compartilhado que 

seria proposto pela PETROBRAS”. Foi iniciado o processo de aquisição de parte do ativo da 

BSBIOS de Passo Fundo, porém o “projeto foi descontinuado” por decisão do Colegiado da 

Companhia “de se desenvolver a produção de biodiesel por meio de usinas próprias”. Ressalta-

se que essa usina iniciou suas operações em junho de 2007. 

No levantamento realizado pelo Grupo de Trabalho, além de não atender os direcionadores de 

localização e de capacidade desejada, tem-se o fato de que a assinatura do Memorando de 

Entendimento entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo visando uma parceria na usina de biodiesel 

de Passo Fundo ocorreu em 26/06/2010. Portanto, antes de o Grupo de Trabalho finalizar os 

estudos, que foi em agosto de 2010. 

Com relação à manifestação da PBIO de que os pareceres corporativos prévios conclusivos 

somente são necessários para subsidiar as decisões dos colegiados (DE e CA) da holding 

Petrobras e não os colegiados da PBIO, essa argumentação não procede, conforme já comentado 

no item 1.1.1.6 do presente Relatório, referente ao processo de aquisição da planta de Marialva.  

Pela Sistemática, além da aprovação pela DE da fase inicial do processo de aquisição, de posse 

dos pareceres e relatórios, da avaliação final, a área coordenadora do processo deveria submeter 

a proposta para apreciação da Diretoria Executiva, e, em seguida, para aprovação pelo Conselho 

de Administração, ambos os colegiados da PBIO. Depois de cumprido os procedimentos da 

Sistemática na PBIO, o processo seria remetido à apreciação dos colegiados (DE e CA) da 

Holding Petrobras para aprovação e liberação de recursos necessários à aquisição.  

Isso está de acordo com a própria manifestação da Unidade em relação ao item 1.1.1.6 do 

presente Relatório, no sentido de que “No caso de aquisições de empresas ou participações 

acionárias por subsidiárias, há, em verdade, a inclusão de duas instâncias decisórias de 

colegiados adicionais (além daquelas previstas na Sistemática), bem como o acréscimo de novas 

análises e pareceres técnicos.”. 

No que se refere à alegação de que a PBIO “funcionou, ao longo do procedimento de aprovação 

do investimento em Passo Fundo (como em Marialva), como uma Diretoria da holding, 

responsável pela identificação e propositura da oportunidade”. Vale lembrar que, desde 

03/03/2008, quando foi aprovada pelo CA da Petrobras a criação da subsidiária integral, a 

Petrobras Biocombustível S.A. e firmada a escritura de sua constituição em 16/06/2008, que a 

PBIO tem personalidade jurídica própria, tem seus órgãos deliberativos (DE e CA) com membros 

eleitos de modo a atuar na forma da lei e de seu Estatuto Social. Portanto, não procede tal 

alegação. 

Ainda mais que, nessa lógica alegada pela PBIO, não poderiam ocorrer negociações com a 

empresa alvo antes da apreciação por parte da DE da Holding Petrobras, pois segundo a 

‘Sistemática para aquisição de empresas pelo Sistema Petrobras’, na fase de Identificação de 

Oportunidades não deve envolver negociações com terceiros antes da manifestação de interesse 
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da DE pela oportunidade. Evitando assim que as áreas da Companhia se envolvam em 

negociações com terceiros e venham a ser desautorizadas mais adiante, gerando desperdícios e 

comprometendo a credibilidade da Companhia. 

A Sistemática tem, como um de seus princípios, a abrangência, devendo ser aplicada pelo 

Sistema Petrobras para aquisição de quaisquer empresas ou subdivisões de empresas. Portanto, 

tal normativo é de observância obrigatória não só pela Companhia Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras), mas inclusive por todas as suas subsidiárias integrais. 

Ressalta-se que, quando questionada, a PBIO informou que segue os normativos adotados pelo 

Sistema Petrobras e que “nos processos de aquisição das duas unidades de biodiesel da BSBIOS 

localizadas em Marialva e Passo Fundo foram adotadas as práticas e recomendações 

estabelecidas no manual ‘Sistemática para aquisição de empresas pelo Sistema Petrobras’”. 

Em 2011, quando da aquisição da BSBIOS Passo Fundo, a PBIO já deveria contar com estrutura 

própria para atuar no processo de aquisição de empresas ou participações na forma exigida pelo 

seu Estatuto, que no seu artigo 25 estabelece ao CA a competência privativa para deliberar sobre 

participações em sociedades, aquisição de ações e formação de “joint ventures”.  

Reforçando que, segundo o artigo 27 do Estatuto da PBIO, as matérias submetidas à apreciação 

do CA são instruídas com a decisão da Diretoria Executiva - DE, as manifestações da área técnica 

e ainda o parecer jurídico, necessários ao exame da matéria. Cabe à DE exercer a gestão dos 

negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas 

pelo Conselho de Administração (artigo 28). As matérias submetidas à apreciação da DE são 

instruídas com as manifestações da área técnica, e ainda do parecer jurídico, quando necessários 

ao exame da matéria (Parágrafo único do artigo 30). 

Ora, se os pareceres e estudos indicados na Sistemática fossem emitidos somente para as 

deliberações da DE e do CA da Holding Petrobras, como alega a PBIO, isso significaria que os 

membros dos Colegiados desta Companhia iriam deliberar sem as manifestações das áreas 

técnicas, incluindo do jurídico, previsto no Estatuto Social da Petrobras Biocombustível. O que 

de fato ocorreu em relação à deliberação da DE e do CA da PBIO em relação à aquisição da 

BSBIOS Passo Fundo, que não tiveram os pareceres necessários, conclusivos e prévios de modo 

a subsidiar a viabilidade da aquisição e a tomada de suas decisões.  

Desse modo, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da PBIO deveriam ter, em 

conformidade com a Sistemática, previamente todos os estudos e pareceres, elaborados por áreas 

técnicas, inclusive do jurídico, antes das manifestações dos correspondentes Colegiados da 

Petrobras Biocombustível S.A. 

Quanto ao argumento de que “foram realizadas análises internas que balizaram as referidas 

tomadas de decisão”. Destaca-se que pelo Estatuto da PBIO há a necessidade de ter as 

manifestações da área técnica, inclusive do jurídico, as quais pela Sistemática as análises e 

pareceres técnicos.  

Portanto, o encaminhamento de documentos contendo essas análises (pareceres) emitidas 

anteriormente ao DIP PBIO-PRES/NN 03/2011, de 05/05/2011, bem como durante as avaliações 

e as negociações, demonstraria o atendimento à Sistemática da Petrobras de que houve uma 

avaliação detalhada do estudo envolvendo a participação de outras áreas da Companhia na 

valoração da planta de Passo Fundo.  

Todavia, “análises internas que balizaram as referidas tomadas de decisão” não foram 

disponibilizadas à CGU. Os documentos fornecidos pela PBIO referentes à aquisição da planta 

de Passo Fundo/RS foram todos relatados nos quadros no campo fato. 

Ressalva-se que, em relação à apresentação sobre o estudo de oportunidade do chamado Projeto 

Cruzeiro (Doc. 01), com data de 18/02/2011, não há evidencia de que o documento é resultante 
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das “análises internas” das áreas técnicas (Estratégia, Financeiro, SMS, Jurídico, etc.) no 

processo de avaliação técnico-econômica da Usina de Passo Fundo. Bem como não evidencia 

quem o elaborou, não há menção dos responsáveis pela a elaboração do mesmo. Nesse próprio 

documento, consta: 

“Para apresentação de Proposta Firme, caso se consiga êxito nas negociações em curso, 

ainda serão necessários: Definição dos termos definitivos dos documentos societários; 

Obtenção de pareceres internos favoráveis da PBIO e da Petrobras; Aprovação formal 

da aquisição pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da PBIO e 

Petrobras; Aporte da Petrobras na PBIO dos recursos necessários à concretização do 

negócio.”. 

Pelo texto anterior, verifica-se já havia uma negociação em curso, mencionava a apresentação de 

proposta firme, porém ainda faltava obter os pareceres favoráveis da PBIO e da Petrobras que 

até poderia apontar uma faixa inferior àquela [ * ] constante no documento para o valor da 

BSBIOS Passo Fundo. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, o documento apresentado reforça que as deliberações dos colegiados da PBIO 

ocorreram, com a fixação de valor do negócio, sem os estudos prévios, qualquer avaliação 

independente do montante de firma e as análises das áreas técnicas da Petrobras e da PBIO. Visto 

que somente em 05/05/2011, por meio do despacho do DIP PBIO-PRES/NN 03/2011, que foram 

solicitados os pareceres e os estudos visando à aquisição de 50% dos ativos da empresa BSBIOS 

Passo Fundo, que subsidiariam as deliberações dos colegiados da PBIO na forma do seu Estatuto 

Social. 

No tocante à due diligence posterior ao fechamento do negócio, assinatura dos documentos 

societários e desembolsos, alega a Unidade que “se trata de medida recorrente no mercado, que 

em nada confronta com as melhores práticas de fusões e aquisições (M&A). Neste caso em 

concreto, a diligência confirmatória foi uma condição para o fechamento do negócio imposta 

pelo vendedor.”.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Contudo, houve a autorização da DE da PBIO para a contratação de consultorias visando à 

realização da due diligence e a avaliação final, constante na fase de desenvolvimento do negócio, 

referente à aquisição de participação da BSBIOS Passo Fundo (por exemplo, Ata DE nº 145, de 

12/04/2011, pauta 563).  

Assim, se os consultores externos foram contratados para a realização da diligência, está deveria 

ser prévia para identificar os ativos a serem adquiridos e os passivos a serem assumidos, com a 

consequente emissão dos relatórios suportes para a avaliação e valoração da empresa alvo. E isto 

deveria ocorrer antes das negociações do valor a ser pago, antes da Oferta Firme, visto que os 

relatórios de due diligence podem interferir na valoração da empresa e, até mesmo, indicar a 

inviabilidade do negócio.  

Vale realçar que não há informação de quem tomou a decisão de que a realização da due diligence 

seria posterior à conclusão do negócio, o que se verifica é que houve a autorização por parte deste 

Colegiado, em 12/04/2011, para a contratação de consultorias visando o assessoramento jurídico 

no âmbito do Projeto Cruzeiro (aquisição de participação na BSBIOS Passo Fundo).  
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Quanto aos fatores que levaram os gestores da PBIO a tomarem a decisão de realizar auditoria 

confirmatória (due diligence) após a conclusão da operação, os argumentos apresentados pela 

PBIO merecem os seguintes comentários:  

i) Due diligence, significa diligência prévia, que é um processo de investigação e auditoria 

para confirmar as informações da empresa a respeito dos diversos aspectos necessárias à 

avaliação das oportunidades e dos riscos do negócio, bem como identificar as potenciais 

contingências não registradas, objetivando subsidiar o processo decisório.  

Portanto, somente após a realização da due diligence seria possível avaliar se a empresa 

realmente tinha baixa exposição à constituição de contingências, visto que apenas com base no 

tempo (5 anos) de sua operação não seria possível tal afirmação. 

ii) A PBIO não informou quais seriam os custos inerentes à contratação de diligências em 

duas etapas distintas (preliminar e confirmatória) ao ponto de se verificar se os mesmos seriam 

relevantes em comparação com o montante (R$ 400 milhões) envolvido no negócio. Porém, pelo 

valor contratado de uma das empresas (com base na Ata DE nº 145, de 12/04/2011, pauta 563), 

estima-se que os custos seriam inferiores a 1% deste valor. 

Também, ressalta-se que a diligência preliminar teria a abrangência de atingir o seu objetivo de 

avaliar as oportunidades e os riscos do negócio, enquanto que a diligência confirmatória após o 

fechamento da operação representava um risco adicional que PBIO estaria incorrendo, visto que 

contingências não seriam identificadas antes das negociações e da tomada de decisão, pois o 

negócio já estaria concretizado.  

Assim, houve os custos inerentes à contratação de diligências para PBIO, porém estes custos não 

resultaram em documentos suportes para a tomada de decisão pelos membros dos Colegiados da 

PBIO e da Holding Petrobras, visto que os relatórios da due diligence foram emitidos após a 

conclusão do negócio. 

iii) O conhecimento prévio das “boas práticas de gestão do sócio” nem a “performance” nos 

leilões de biodiesel promovidos pela ANP não garantiriam a ausência de contingências relevantes 

e de riscos da operação. Assim, a imparcialidade na gestão de negócio deveria prevalecer, visto 

que fatores subjetivos influenciaram na tomada de decisão em realizar a due diligence após a 

concretização da operação.  

Nesse sentido, os gestores da PBIO não foram diligentes na condução das negociações 

envolvendo a realização da due diligence e vale ainda recorrer ao Princípio da Prudência, que 

pressupõe o emprego de precaução nos julgamentos em certas condições de incerteza. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Não houve consenso entre a PBIO e os acionistas vendedores da BSBIOS Passo Fundo a respeito 

dessas contingências identificadas, o que resultou na elaboração do Instrumento particular de 

transação, quitação e outras avenças.  

Porém, a PBIO não foi beneficiada com a assinatura desse Instrumento, pelo contrário, para evitar 

um possível litígio, teve que aceitar a redução dessas contingências identificadas no processo  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Ademais, ressalta-se que se tais contingências fossem levantadas em due diligence antes do 

fechamento do negócio, a PBIO teria mais poder de negociação visando uma proposta mais 

vantajosa para a Petrobras Biocombustível S.A. 
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Pela negociação, os ajustes de dívidas e contingências seriam efetuados do valor a ser 

desembolsado, mas não houve menção quanto à revisão do valor atribuído à firma (à valoração 

da empresa) de R$ 400 milhões. Com isso, mesmo com os descontos, correu-se o risco de o valor 

líquido a pagar pela empresa ser superior ao real valor econômico da empresa na ótica do 

comprador (da Petrobras).  

Visto que não houve uma avaliação isenta de informações do vendedor e independente daquela 

realizada pela PBIO, que considerou informações da BSBIOS Passo Fundo não confirmadas em 

processo de due diligence, que resultou na valoração dessa empresa, antes e depois das 

negociações, nem depois da conclusão do negócio. 

Não houve uma avaliação da empresa considerando as análises e recomendações contidas nos 

pareceres das áreas técnicas, nem com base nos relatórios das consultorias emitidos. Isso porque 

nenhuma das diligências e auditorias teve como escopo avaliar os ativos dessa empresa para 

confirmar o valor de firma de R$ 400 milhões definido nas negociações e que permaneceu mesmo 

após a identificação das contingências e os pagamentos efetuados. 

Nesse sentido, houve a recomendação da área Estratégia da Petrobras à PBIO visando atentar 

para que o preço ofertado não representasse um pagamento final pelo negócio superior à 

valoração econômica encontrada na ótica da Petrobras e para que não assumisse compromisso 

irreversível de desembolso de investimentos antes de concluir a due diligence da empresa a ser 

adquirida. 

A realização da due diligence posterior ao fechamento do negócio elevou o risco assumido pela 

PBIO em relação a contingências não consideradas na avaliação da viabilidade do negócio, bem 

como na valoração da usina.  

Reforça-se que os documentos societários foram elaborados antes dos relatórios, estudos e 

diligências (do processo de due diligence) que também serviria para embasar as deliberações com 

segurança na realização do negócio e direcionar as negociações e a elaboração dos documentos 

societários, que seriam afetados pelos resultados e conclusões do processo de due diligence.  

Em síntese, não houve comprovação de que o CA da PBIO validou as bases de negociações para 

a Oferta Firme em 18/02/2011 com valor dentro da faixa [ * ]. Houve apreciação pelo Conselho 

de Administração da PBIO, sem a elaboração prévia de pareceres e dos relatórios das consultorias 

suportes, contrariando o Estatuto Social e a Sistemática da Petrobras. O processo de due diligence 

foi realizado após o fechamento do negócio, elevando o risco da Petrobras Biocombustível S.A. 

quanto a contingências não consideradas na avaliação do negócio nem na valoração da empresa 

BSBIOS Passo Fundo.  

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

1.1.1.15. CONSTATAÇÃO 

Divergência de informação em relação à conclusão dos pareceres emitidos pelas áreas 

técnicas para a aquisição de 50% das ações da BSBIOS Passo Fundo/RS. 

 

FATO 

O DIP PBIO-PRES 000074/2011, de 03/06/2011, que submeteu à Presidência da Petrobras a 

aquisição de 50% da BSBIOS Passo Fundo visando à obtenção de aval da Petróleo Brasileiro 

S.A., menciona que  
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

O DIP também comunica que a transação estava estruturada nos seguintes documentos 

societários acordados entre as partes: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

O DIP ainda solicitou que fossem submetidas às competentes instâncias na Petrobras as seguintes 

proposições: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Por sua vez, o Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, à época, encaminhou na mesma 

data, 03/06/2011, o DIP PRESIDENCIA 000043/2011 para as áreas PRESIDENCIA, DSERV, 

DE&P, DG&E, DFIN, DINTER, DABAST, visando obter o aval da própria Petrobras para 

aquisição da BSBIOS Passo Fundo, pela PBIO, e a consequente liberação dos recursos 

financeiros necessários. Nesse DIP (000043/2011), constam, basicamente, as mesmas 

informações do Resumo Executivo, de 18/04/2011, e daquele DIP (000074/2011), sendo 

praticamente uma cópia deste Comunicado, do item 1 (síntese) ao 15, porém foram acrescentados 

os itens 13.1 e 16.1 e alterado o item 16, conforme comentado a seguir. 

O item 13.1 adicionado ao DIP PRESIDENCIA 000043/2011 e ausente no DIP PBIO-PRES 

000074/2011, apresenta a seguinte redação: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

O item 16 teve a sua redação alterada no DIP PRESIDENCIA 000043/2011, conforme segue: 

Quadro 17 – Comparação das redações do item 16 constantes nos DIP. 

DIP PRESIDENCIA 000043/2011 DIP PBIO-PRES 000074/2011 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base nos DIP PRESIDENCIA 000043/2011 e DIP PBIO-PRES 000074/2011 

disponibilizados. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Apesar de os DIP PBIO-PRES 000074/2011 e DIP PRESIDENCIA 000043/2011 serem da 

mesma data (03/06/2011), constam, basicamente, as mesmas informações, o primeiro informa 

que os pareceres estavam sendo concluídos e que seriam enviados posteriormente. Já o segundo 

menciona que os pareceres encontram-se em anexo, que não apresentam impedimento à 

realização do negócio, que apontam riscos que “foram considerados ao longo do processo de 

avaliação e negociação, cuja mitigação foi buscada através dos documentos societários”.  

Contudo, reforça-se que, em 03/06/2011 (data dos DIP), não havia as análises dos pareceres do 

Financeiro (de 06/06/2011) e da Estratégia (de 07/06/2011), ambos da Petrobras, e do Jurídico 
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da PBIO (de 06/06/2011) exigidos pela Sistemática para aquisição de empresas pelo sistema 

Petrobras. Assim, não ficou evidenciado como os riscos e os parâmetros mais conservadores, 

citados nesses pareceres, foram considerados no processo de avaliação e negociação, ocorrido 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, visto que, em 18/02/2011, com o “(...) resultado das 

negociações, ficou definido um valor de firma de R$ 400 milhões” e a validação de uma proposta 

firme de R$ 200 milhões por parte da PBIO para a aquisição de 50% da participação societária.  

Também, ressalta-se que os documentos societários (Contrato de Associação e Acordo de 

Acionistas, ambos assinados em 01/07/2011) são anteriores à elaboração dos relatórios, estudos 

e diligências (processo de due diligence), que teriam a finalidade de confirmar as informações 

prestadas pela BSBIOS, apresentar os riscos e conclusões e direcionar as negociações e a 

elaboração dos documentos societários.  

No DIP PBIO-PRES 000074/2011 e no DIP PRESIDENCIA 000043/2011, constam as seguintes 

situações envolvendo seus anexos: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quadro 25 - 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base nos DIP PRESIDENCIA 000043/2011 e DIP PBIO-PRES 000074/2011 

disponibilizados. 

No Sistema de Documento Interno da Petrobras, no qual são gerados, armazenados e enviados 

os documentos internos (DIP), sistema parecido com um de e-mail, não haveria como encaminhar 

o DIP PRESIDENCIA 000043/2011 no dia 03/06/2011 (data constante no documento) anexando 

arquivos criados em datas posteriores.  

Constatou-se que o DIP PBIO-PRES foi incorporado ao DIP PRESIDENCIA, porém, neste há 

anexos com datas nos nomes dos arquivos que fazem referências às datas posteriores da geração 

do DIP (de 03/06/2011), são eles: Anexo 10 - Despacho PBIO-PRES de 8.6.2011.pdf e Anexo 

11 - Despacho DIP PBIO-PRES de 14.6.11.pdf.  

Cabe destacar que estes anexos não foram disponibilizados pela PBIO, cuja justificativa para o 

anexo 11 foi “Quanto ao DIP PRESIDÊNCIA 43/2011, cumpre esclarecer que a Petrobras 

Biocombustível não dispõe dos documentos de sua controladora, motivo que impede esta 

subsidiária de providenciar o seu encaminhamento”.  

Todavia, os anexos em referência são da própria Petrobras Biocombustível (da PBIO), inclusive, 

o documento mencionado no DIP PRESIDÊNCIA 000043/2011 como sendo da análise que 

fundamentaria a realização da aquisição pelo Valor de Firma negociado, apontando ganho 

econômico (Anexo 11).  

Ressalta-se que as informações constantes nos documentos seriam para subsidiar a decisão da 

Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Petrobras, visando à obtenção de Aval 

da Holding para a aquisição pela PBIO de participação na empresa BSBIOS Passo Fundo. Sendo 

que a reunião da Diretoria ocorreu em 09/06/2011 (conforme Ata DE 4.881, Pauta nº 618) 

aprovando as proposições formuladas. Porém, o “Anexo 11 - Despacho DIP PBIO-PRES de 

14.6.11.pdf” seria um documento de 14/06/2011, logo posterior à decisão. 
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Em 17/06/2011, o Conselho de Administração da Petrobras avalizou a aquisição (Ata CA 1.353, 

Pauta nº 30) e a operação foi efetivada com a assinatura dos documentos societários em 

01/07/2011. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“De acordo com a Sistemática, os pareceres devem suportar a decisão dos colegiados da 

Petrobras e não a negociação do valor. 

Adicionalmente, cabe esclarecer que os pareceres foram enviados em data posterior ao 

DIP mencionado, mas antes da realização da reunião dos colegiados da Petrobras, que 

foram: DE da Petrobras que ocorreu no dia 09/06/2011 e o CA da Petrobras que 

aconteceu no dia 17/06/2011. 

Em relação a solicitação dos Anexos do DIP PRESIDENCIA 000043/2011, disponibiliza-

se o Anexo 10 - Despacho PBIO-PRES de 8.6.2011.pdf e Anexo 11- Despacho DIP PBIO-

PRES de 14.6.11.pdf nos seguintes anexos a essa resposta, respectivamente, Anexo IV – 

Despacho PBIO-PRES de 08.06.2011.pdf e Anexo V-Despacho PBIO-PRES de 

14.06.2011.pdf.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Com relação à manifestação da PBIO de que “De acordo com a Sistemática, os pareceres devem 

suportar a decisão dos colegiados da Petrobras e não a negociação do valor”, cabe a análise 

fragmentada dessa afirmação, conforme segue: 

1- Os pareceres devem suportar a decisão dos colegiados da Petrobras: 

A Sistemática da Petrobras foi elaborada em atendimento à determinação da Diretoria Executiva 

da Petrobras e teve, como um de seus princípios, a abrangência. Portanto, tal normativo é de 

observância obrigatória não só pela Companhia Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), mas inclusive 

por todas as suas subsidiárias integrais. 

Ressalta-se que a Petrobras Biocombustível S.A. declarou que balizou os procedimentos das 

aquisições das empresas BSBIOS Marialva/PR e BSBIOS Passo Fundo/RS na Sistemática. Dessa 

forma, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Petrobras Biocombustível S.A. 

deveriam, em conformidade com o estabelecido no referido Manual, ter previamente todos os 

pareceres necessários e conclusivos de modo a subsidiar a viabilidade da aquisição anteriormente 

à validação da proposta firme. 

Pela Sistemática, além da aprovação pela DE da fase inicial do processo de aquisição, de posse 

dos pareceres e relatórios, os quais subsidiariam a avaliação final do negócio, a área coordenadora 

do processo deveria submeter a proposta para apreciação da Diretoria Executiva, e, em seguida, 

para aprovação pelo Conselho de Administração, ambos os colegiados da PBIO. 

Depois de cumprido os procedimentos da Sistemática na PBIO, o processo seria remetido à 

apreciação dos colegiados (DE e CA) da Holding Petrobras para aprovação e liberação de 

recursos necessários à aquisição.  

Com relação às deliberações dos colegiados da PBIO sobre a aquisição de participação na Planta 

de Passo Fundo, as decisões ocorreram sem os pareceres que subsidiariam a viabilidade da 

aquisição, ou seja, sem as devidas análises das áreas técnicas, financeira e jurídica sobre a 
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viabilidade do negócio, portanto em desacordo com o Estatuto Social da Petrobras 

Biocombustível S.A. (artigos 25, 27, 28 e 30).  

2- Os pareceres não devem suportar a negociação do valor: 

Em sua manifestação, a PBIO alega que, de acordo com a Sistemática, os pareceres não suportam 

a negociação do valor. Todavia, consta na normativa que o processo de aquisição deverá 

contemplar avaliação mais detalhada do negócio, envolvendo a participação de outras áreas da 

Companhia, que auxiliariam nas interpretações dos balanços e demonstrativos financeiros, 

analisariam o alinhamento estratégico, metodologia e premissas adotadas na modelagem, 

analisariam os impactos jurídicos e tributários, etc.  

Além de avaliar os estudos prévios sobre a análise do fluxo de caixa e da expectativa de retorno, 

de validar as premissas para a definição do investimento e os critérios técnicos, corporativos e 

estratégicos utilizados pela PBIO na valoração da empresa, as análises técnicas suportariam a 

avaliação do negócio. Também, subsidiariam a viabilidade da aquisição e indicariam os riscos 

que deveriam ser efetivamente considerados ao longo do processo de avaliação e negociação, 

bem como os impedimentos, que porventura, teriam na realização do investimento.  

As análises realizadas pelos órgãos corporativos da PBIO e da Petrobras sobre os documentos 

que fundamentaram a avaliação do negócio pela PBIO deveriam ser consideradas na negociação 

visando apresentar uma proposta com preço justo, vantajosa para a Petrobras Biocombustível 

S.A. e potencializar os ganhos econômicos para a Companhia. O resultado das análises 

fundamentaria a realização da aquisição pelo valor de firma negociado. Contudo, isso não 

ocorreu na aquisição de participação da BSBIOS Passo Fundo pela PBIO, visto que o valor foi 

negociado antes e, portanto, sem considerar as análises contidas nos pareceres. 

Assim, a manifestação da PBIO confirma que a negociação do valor de firma da empresa 

BSBIOS Passo Fundo não foi suportada por pareceres técnicos da Petrobras. Logo, a PBIO não 

disponibilizou à equipe de auditoria da CGU os “documentos que fundamentaram a avaliação 

do negócio pela PBIO”, visto que, quando solicitados os documentos que serviram de base para 

a proposta de R$ 200 milhões pela aquisição de 50% da BSBIOS Passo Fundo, a PBIO 

encaminhou os mesmos pareceres que agora confirma não terem suportados a negociação do 

valor de firma. Pois, conforme exposto, realmente os pareceres não foram considerados pela 

PBIO no processo de negociação do valor de firma da empresa BSBIOS Passo Fundo. 

Com relação à manifestação de que “os pareceres foram enviados em data posterior ao DIP 

mencionado, mas antes da realização da reunião dos colegiados da Petrobras, que foram: DE 

da Petrobras que ocorreu no dia 09/06/2011 e o CA da Petrobras que aconteceu no dia 

17/06/2011.”, cabem as seguintes análises, considerando a emissão dos DIP na mesma data 

(03/06/2011): 

A PBIO não apresentou esclarecimentos quanto à divergência de informação em relação à 

conclusão dos pareceres emitidos pelas áreas técnicas nos DIP mencionados, pois o DIP PBIO-

PRES 000074/2011 já informava que os pareceres estavam sendo concluídos e que seriam 

enviados posteriormente, porém o DIP PRESIDENCIA 000043/2011 informava que os pareceres 

encontram-se em anexo.  

Assim, considerando a manifestação da PBIO de que “os pareceres foram enviados em data 

posterior” ao DIP PRESIDENCIA 000043/2011, de 03/06/2011, haveria informação incorreta 

neste em relação ao trecho “seus respectivos pareceres encontram-se em anexo” e os mesmos 

não poderiam estar anexos ao DIP.  

Ainda, na data da emissão do DIP PRESIDENCIA 000043/2011, não poderia afirmar que os 

pareceres não apresentavam impedimento à realização do negócio e que apontavam riscos que 
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[*] (anexos aos DIP), visto que estes e o DIP foram elaborados antes das conclusões dos 

pareceres.  

[*] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

Na manifestação, não foi evidenciado como os riscos apontados nos pareceres emitidos em junho 

de 2011 foram considerados ao longo do processo de avaliação e negociação que ocorreu no 

início de 2011, visto que o valor de firma de R$ 400 milhões já estava negociado em abril de 

2011 com proposta de R$ 200 milhões por parte da PBIO.  

O Parecer do Financeiro apontou que [*]. Já o Parecer da Estratégia, informou que [*] 

[*] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, o DIP PRESIDENCIA 000043/2011 não poderia afirmar que, em relação ao valor de 

firma [*]. 

[*] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

A manifestação da PBIO também não esclarece como o Anexo 10 - Despacho PBIO-PRES de 

8.6.2011.pdf e o Anexo 11 - Despacho DIP PBIO-PRES de 14.6.11.pdf, documentos emitidos 

após o DIP PRESIDENCIA 000043/2011, estariam anexos ao mesmo. 

Por fim, esclareceu-se no item 1 supra que, de acordo com a Sistemática, haveria a necessidade 

da conclusão dos diversos pareceres inerentes ao empreendimento em análise a fim de subsidiar 

o processo decisório dos colegiados (DE e CA), não só da Holding Petrobras, mas também da 

Petrobras Biocombustível S.A. na aquisição de participação na empresa BSBIOS de Passo 

Fundo.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em relação ao trecho “Das recomendações recebidas, parte já havia sido endereçada nos 

processos de avaliação ou negociação”, cabe ressalvar que os pareceres foram emitidos em 

junho de 2011, o processo de avaliação e negociação ocorreu no início de 2011 e o valor de firma 

de R$ 400 milhões já estava negociado com proposta de R$ 200 milhões por parte da PBIO em 

abril de 2011, inclusive com deliberação do Conselho de Administração da Petrobras 

Biocombustível S.A.  

O Anexo IV apresentou no item 13 a mesma redação do item 13.1 adicionado ao DIP 

PRESIDENCIA 000043/2011 e que estava ausente no DIP PBIO-PRES 000074/2011, bem como 

apresentou a redação dos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, já constantes no Contrato de Associação, 

referentes à fórmula de apuração do pagamento/desembolso. 

Já o Anexo V – Despacho PBIO-PRES 000074/2011, de 14/06/2011, em complemento ao DIP 

PBIO-PRES 000074/2011, apresentou esclarecimento relativo ao item 16, em substituição ao 

enviado anteriormente, com a seguinte redação: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Essa redação é praticamente a mesma do item 16.1 adicionado ao DIP PRESIDENCIA 

000043/2011, já analisada, e que estava ausente no DIP PBIO-PRES 000074/2011. Todavia, o 

Anexo V apresentado na manifestação da Unidade, que seria o Anexo 11 do DIP PRESIDENCIA 

000043/2011, não apresentou o resultado da análise que fundamentava a realização da aquisição 

pelo Valor de Firma negociado, nem apontou ganho econômico na aquisição, conforme exposto 

no DIP PRESIDENCIA 000043/2011. 

Diante do exposto, considerando a manifestação da Unidade de que [*], conclui-se que a PBIO 

transferiu para a responsabilidade dos colegiados da Petrobras em obstar uma negociação 

realizada com base em valor da Firma sem suporte nos pareceres técnicos. Quando a matéria 

levada à deliberação daqueles colegiados deveria estar suportada nos pareceres.  

[*]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

 

1.1.1.16. CONSTATAÇÃO 

Aprovação do CA da PBIO e da Petrobras, quanto à aquisição de participação societária 

na BSBIOS Passo Fundo, sem a análise prévia dos riscos do negócio que seriam 

identificados no processo de due diligence a ser realizado a posteriori. 

 

FATO 

Outro ponto contido no item 16.1 do DIP PRESIDÊNCIA 000043/2011, que merece comentário, 

é o fato de submeter a aquisição ao processo de due diligence, para avaliar os riscos apontados, 

após a conclusão do negócio, as assinaturas dos documentos, a assunção de dívidas e passivos 

desconhecidos pela PBIO e o pagamento da primeira parcela de R$ 50 milhões.  

Em geral, realiza-se o processo de due diligence para comprovar a veracidade dos fatos e 

informações empresariais; levantar os principais pontos críticos e relevantes; identificar riscos e 

passivos legais, e, quando possível, quantificá-los; portanto antes até da proposta vinculativa da 

oferta firme. A concretização do acordo depende do processo due diligence, pois este serve para 

realizar uma investigação prévia das reais condições da empresa alvo, subsidiar a avaliação do 

negócio e a tomada de decisão nas negociações, bem como a elaboração dos documentos 

societários.  

Nesse sentido, o Parecer Financeiro da Petrobras, de 06/06/2011, alertou que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe ressaltar que a PBIO declarou que “segue as normativas e procedimentos internos adotados 

pelo Sistema Petrobras” e que, quando da aquisição da BSBIOS Passo Fundo, “foram adotadas 

as práticas e recomendações estabelecidas no manual Sistemática para aquisição de empresas 

pelo Sistema Petrobras”. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, a Petrobras Biocombustível assumiu riscos de serem identificadas, após a conclusão do 

negócio e desembolsos, contingências e inconsistências no processo due diligence não 
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consideradas na negociação, contestadas por parte dos vendedores, sem que houvesse consenso 

a respeito das mesmas, as quais poderiam resultar em possível litígio.  

Após todas as etapas anteriores e de posse da avaliação final, é que a proposta deveria ser 

submetida para apreciação da Diretoria Executiva, e, em seguida, para aprovação pelo Conselho 

de Administração da PBIO e, depois, remetido à apreciação do Conselho de Administração da 

Holding Petrobras para aprovação e liberação de recursos necessários à aquisição. 

Conforme os Comunicados de Decisão da Petrobras, referentes às Atas DE 4.881 e CA 1.353, 

houve deliberações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Petrobras 

avalizando a aquisição pela PBIO de 50% das ações representativas do capital social da empresa 

BSBIOS Passo Fundo.  

Anexo ao Comunicado referente à Ata 1.353, há o Resumo Executivo – Conselho de 

Administração, originado pelo Presidente da Petrobras, à época, preparado em 10/06/2011, no 

qual constam, basicamente, as mesmas informações do Resumo Executivo, de 18/04/2011, do 

DIP PBIO-PRES 000074/2011, de 03/06/2011, e do DIP PRESIDENCIA 000043/2011, de 

03/06/2011. 

A aprovação por parte da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, tanto da PBIO 

como da Petrobras, nos termos e condições propostos no Resumo Executivo e nos DIP citados, 

com a realização do processo due diligence apenas após a concretização do negócio, representou 

um risco adicional para a Petrobras. Isso se deve ao fato de que as deliberações ocorreram sem a 

análise prévia dos riscos do negócio que seriam apontados no processo due diligence e ao fato 

de que pudessem ser identificadas contingências e inconsistências a posteriori não consideradas 

na negociação. 

Mesmo que alguns riscos tenham sido considerados na avaliação e negociação, com busca de 

mitigação por meio dos documentos societários (que também foram elaborados antes do processo 

due diligence), pelo princípio da prudência, o risco envolvendo a imagem da Petrobras deveria 

ter sido considerado de modo a não assumir riscos desnecessários. Para tanto, bastaria seguir o 

processo normalmente adotado pela própria Petrobras e “a prática usual de mercado”, que é a 

realização do processo due diligence anteriormente à concretização da operação.  

Ressalta-se que, nos documentos disponibilizados, não ficou claro o motivo de a PBIO ter 

adotado, para a aquisição de participação na BSBIOS Passo Fundo, o processo due diligence 

somente após a efetivação do negócio diferentemente da prática usual adotada pela Petrobras. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Favor verificar resposta ao REGISTRO 1424 sobre a due diligence confirmatória.” 
 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

A manifestação da Unidade remete ao item 1.1.1.14 deste Relatório, não apresentando 

considerações de forma direta aos fatos expostos na presente Constatação nem em relação à 

aprovação do CA da PBIO e da Petrobras, quanto à aquisição de participação na empresa 

BSBIOS Passo Fundo, sem a análise prévia dos riscos do negócio. Porém, apresentou 

                                                 
24 Atual item 1.1.1.14 do presente Relatório Final 
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considerações sobre aspectos pontuais do apontamento do item 1.1.1.14 no tocante ao processo 

de due diligence confirmatória, as quais foram analisadas em campo específico daquele item. 

Os apontamentos das duas Constatações apresentam focos diversos. Na Constatação consignada 

no item 1.1.1.14, o foco seria a atuação do Conselho de Administração da PBIO que realizou a 

apreciação de “Oferta Firme” (proposta) para a aquisição de 50% da BSBIOS Passo Fundo sem 

os pareceres das áreas técnicas, conforme determina a Sistemática da Petrobras conjugado com 

o Estatuto Social da PBIO. Bem como, sem os resultados das consultorias e auditorias que dariam 

suporte a tomada de decisão na avaliação final do negócio quanto à valoração da empresa, à 

viabilidade e atratividade do negócio. Naquele apontamento, menciona-se apenas a decisão do 

CA da PBIO quanto à proposta de aquisição.  

Na presente Constatação, analisa-se a atuação dos Conselhos de Administração da PBIO e da 

Holding Petrobras que aprovaram a conclusão da aquisição de participação societária na BSBIOS 

Passo Fundo sem a análise prévia dos riscos do negócio, pois o processo de due diligence seria 

realizado a posteriori, diferentemente da prática usual de mercado e da própria Petrobras, 

conforme parecer da área técnica desta Companhia.  

Essa inversão de fases era do conhecimento do corpo técnico da PBIO e foi informada aos 

Colegiados da PBIO e da Petrobras, que detinham a prerrogativa de acatar ou vedar essa prática. 

Mas, ambos os Colegiados assumiram o risco em relação a contingências e inconsistências não 

consideradas na valoração da usina e na avaliação da viabilidade e atratividade do negócio.  

Reforça-se que o Parecer Financeiro da Petrobras alertou que: [ * ]. O alerta faz sentido, pois há 

empresas valendo menos que um R$ 1,00 em função de suas contingências e, no caso da empresa 

BSBIOS Passo Fundo, os montantes referentes a contingências e inconsistências somente seriam 

apurados ao final do processo de due diligence, porém o negócio já estaria concretizado. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

A Unidade não apresentou em sua manifestação a justificativa para que o processo de aquisição 

da empresa BSBIOS Passo Fundo fosse agilizado, com a inversão de fases, atropelos na emissão 

de documentos e inconsistência nas informações entre os DIP que submeteram a matéria à 

deliberação dos Colegiados da Holding, conforme apontado no item anterior (1.1.1.15). Tudo 

isso, representou um risco adicional para a Petrobras, sendo que a necessidade para tal não foi 

justificada. 

 

1.1.1.17. CONSTATAÇÃO 

Inconsistência de informação constante em documento emitido visando obter o aval da 

Petrobras para a aquisição de 50% das ações da BSBIOS Passo Fundo pela PBIO em 

relação aos parâmetros apontados nos pareceres das áreas técnicas. 
 

FATO 

No tocante ainda ao DIP PRESIDENCIA 000043/2011, emitido visando obter o aval da própria 

Petrobras para aquisição almejada pela PBIO, cabe analisar a afirmativa contida na parte final do 

item 16.1, desse documento, quanto ao Valor de Firma:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Contrapõem essa declaração/afirmativa, os seguintes fatos: 

1) na data do DIP, em 03/06/2011, não havia as análises dos pareceres do Financeiro (de 

06/06/2011) e da Estratégia (de 07/06/2011), ambos da Petrobras, e do Jurídico da PBIO (de 

06/06/2011); 

2) com base no processo de avaliação e negociação, em 18/02/2011, o CA da PBIO validou as 

bases para uma Proposta Firme, com valor dentro da faixa entre [ * ]. Sendo que, em 26/04/2011, 

já estava definido um valor de firma de R$ 400 milhões e havia a validação pelo Conselho de 

Administração da Petrobras Biocombustível de uma proposta firme de R$ 200 milhões, 

proporcional à participação de 50% requerida pela PBIO; 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

3) a qualidade da avaliação que definiu o valor de firma em R$ 400 milhões, antes das análises 

dos pareceres da Estratégia e Financeiro da Petrobras, sem avaliação independente para a 

valoração do negócio e antes do processo de due diligence, que realizaria uma investigação prévia 

das reais condições da empresa alvo, obteria as premissas corporativas, comprovaria a veracidade 

das informações, identificaria os impactos tributários, riscos, passivos e ativos intangíveis, etc.;  

4)“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

5) no Parecer Financeiro da Petrobras, de 06/06/2011, consta que   

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Importante ressaltar que não existiu oferta com documentos vinculantes entre as partes 

(oferta firme) antes da aprovação do negócio no CA da Petrobras que ocorreu em 

09/06/2011. Observando a governança do sistema Petrobras, a matéria foi apreciada 

primeiramente no CA da PBIO, que aprovou e encaminhou a proposta para o CA da 

Petrobras, responsável pela decisão final. Os documentos que vincularam as partes só 

foram assinados depois da decisão final do CA da Petrobras. 

As tratativas que antecederam a aprovação final ocorreram durante o processo de 

negociação que foi norteado pela avaliação técnica e econômica do negócio. O range de 

valor é produto desta avaliação que observou as premissas corporativas projetadas pela 

área de Estratégia Corporativa e Desempenho Empresarial e da Área Financeira da 

Petrobras.  

Os pareceres das áreas corporativas da Petrobras são suportes à decisão para o 

colegiado da Petrobras. Foram concluídos e encaminhados para o CA da Petrobras para 

que fossem analisados e considerados na decisão final.”. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Corroborando com o fato de haver uma oferta firme negociada entre as partes, anterior à 

aprovação do negócio pelo CA da Petrobras, apesar de não haver sido disponibilizada à equipe 

de auditoria da CGU para confirmação do seu conteúdo, verificou-se que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Concluindo-se que, apesar das decisões dos colegiados da Petrobras sobre o aval da referida 

aquisição, por meio das Atas da DE nº 4.881, de 09/06/2011 e do CA nº 1.353, de 17/06/2011, 

verificou-se, pelo exposto, que já havia uma oferta firme do valor negociado entre as partes, 

contrapondo-se a argumentação na manifestação da unidade.  

Quanto à alegação da Unidade de que as tratativas que antecederam a aprovação final ocorreram 

durante o processo de negociação e que foram norteadas por avaliação técnica e econômica, isso 

não foi comprovado pela PBIO que somente forneceu os pareceres das áreas técnicas da 

Petrobras emitidos após a negociação. 

Restou comprovado na apresentação do fato que o processo de negociação não foi fundamentado 

nos pareceres corporativos nem nas conclusões do processo due diligence, os quais deveriam 

embasar o valor ofertado. Reitera-se que os Pareceres (Financeiro, de 06/06/2011, e Estratégia, 

de 07/06/2011, ambos da Petrobras, e o Parecer Jurídico da PBIO, de 06/06/2011) foram 

concluídos após o processo de negociação do valor de firma entre as partes, aprovado pelo 

Conselho de Administração da PBIO por meio da Ata nº 29 de 26/04/2011. 

Contrapondo-se mais uma vez à argumentação da Unidade, que informou que o valor negociado 

foi norteado pela avaliação técnica e econômica do negócio e foi decorrente das premissas dos 

pareceres corporativos, reitera-se o exposto no conteúdo do apontamento, que informou que o 

Parecer de Estratégia da Petrobras apontou uma avaliação da empresa [ * ], no entanto o valor de 

firma negociado foi de R$ 400 milhões.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Além disso, o Parecer Financeiro da Petrobras informou que [ * ], o que resultaria na valoração 

da planta BSBIOS Passo Fundo [ * ].  Portanto, tais recomendações não foram consideradas pelas 

áreas competentes na negociação do valor acordado, visto que esta ocorreu em abril de 2011 

antes dos pareceres serem emitidos. 

[ * ]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Vale destacar que as deliberações dos colegiados da PBIO sobre a aquisição de participação na 

Planta de Passo Fundo ocorreram sem os pareceres que subsidiariam a viabilidade da aquisição, 

ou seja, sem as devidas análises das áreas técnicas, financeira e jurídica sobre a viabilidade do 

negócio, conforme determina o Estatuto Social da Petrobras Biocombustível S.A. (artigos 25, 27, 

28 e 30).  
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Cabe ressaltar que a PBIO não apresentou as propostas e contrapropostas ocorridas no período 

de negociação até o fechamento da valoração de R$ 400 milhões, em abril de 2011, para a 

empresa BSBIOS Passo Fundo de modo a demonstrar que houve diversos estudos e propostas 

oferecidas à BSBIOS resultantes das análises econômicas realizadas com a participação de outras 

áreas. 

Por fim, pela alegação de que os pareceres das áreas corporativas da Petrobras foram 

encaminhados para o CA da holding, conclui-se que a PBIO transferiu para a responsabilidade 

dos colegiados da Petrobras em obstar uma negociação realizada com base em valor da Firma 

sem suporte nos pareceres técnicos, quando a matéria levada à deliberação daqueles colegiados 

deveria estar suportada nos pareceres.  

 

1.1.1.18. CONSTATAÇÃO 

Ausência de avaliação prévia independente visando à valoração da Empresa BSBIOS Passo 

Fundo/RS, que foi elaborada pela PBIO em Fluxo de Caixa Descontado sem considerar os 

critérios técnicos e parâmetros corporativos da Petrobras. 

#/Fato## 

FATO 
 

Conforme deliberado na Ata DE 145, de 12/04/2011, e informações constantes na Ata CA nº 29, 

em 26/04/2011, o Conselho de Administração da PBIO aprovou os termos e condições da Oferta 

Firme pelo valor de firma de R$ 200 milhões e autorizou o encaminhamento da matéria ao aval 

da Petrobras. Contudo, o despacho do DIP PBIO-PRES/NN 03/2011, que solicita os pareceres 

corporativos para a aquisição de 50% dos ativos da empresa BSBIOS Passo Fundo, foi emitido 

somente em 05/05/2011.  

Em consideração à melhor compreensão dos fatos, a presente Constatação foi dividida em duas 

seções, sendo que na primeira são apresentadas análises dos pareceres internos da PBIO e 

Petrobras e na segunda, as análises dos relatórios das consultorias e auditorias contratadas pela 

Petrobras Biocombustível. 

 

A – Pareceres internos da PBIO e Petrobras 

A.1 – Parecer do SMS da Petrobras 

O DIP SMES/AVNE 23/2011, Parecer do SMS da Petrobras, foi emitido em 09/05/2011, 

referente à avaliação de passivos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). A avaliação foi 

realizada por técnicos da Petrobras e da PBIO e por empresa de consultoria, a CH2MHILL, que 

elaborou o “Relatório Avaliação de SMS – Projeto Cruzeiro”, em maio de 2011.  

No DIP SMES/AVNE 23/2011, constou que a avaliação teve por objetivo identificar os passivos 

de SMS existentes e potenciais, associados à operação da BSBIOS, no passado e presente, bem 

como estimar os custos financeiros dos passivos de SMS identificados. Nos aspectos de SMS 

considerados na avaliação, foram destacados:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, a Petrobras Biocombustível contratou a empresa CH2M HILL, que elaborou o Relatório 

de “Avaliação de Passivos de SMS – Projeto Cruzeiro II”, realizado em agosto/2011, com o  
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A.2 – Parecer da Área jurídica PBIO-DCOF/JUR 04025/11 

Em 06/06/2011, por meio de DIP, foi emitido o Parecer da Área jurídica (Protocolo Jurídico: 

1101C2B), com o assunto Projeto Cruzeiro, aquisição de participação, elaboração e análise das 

minutas dos documentos societários.  

Consta no Parecer Jurídico que a PBIO 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A.3 – Parecer da Área Financeira da Petrobras 

O Relatório da Área Financeira – Projeto Cruzeiro (sem assinatura) foi emitido em 06/06/2011 e 

apresentou a análise envolvendo os aspectos financeiros, contábeis e tributários referente ao 

processo de aquisição de 50% de participação acionária na BSBIOS Passo Fundo e suas 

participações em Marialva/PR, bem como as recomendações sobre o referido projeto.  

Ressaltou que a Área Financeira da Petrobras apenas iniciou sua participação nesse projeto a 

partir de 29/04/2011, tendo o PBIO-PRES-NN 003-2011, de 05/05/2011, solicitado o parecer 

para pautar o projeto na Diretoria Executiva da Petrobras.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A PBIO desenvolveu um modelo com a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para 

valorar a BSBIOS Passo Fundo e que a análise dessa área técnica da Petrobras se baseou no 

modelo disponibilizado pela PBIO em 23/05/2011, contemplando os cenários  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quadro 18 – Resultados obtidos na avaliação da PBIO - empresa BSBIOS Passo Fundo. 

Cenários Valores 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Parecer Financeiro da Petrobras, de 06/06/2011. 

De acordo com informações prestadas pela PBIO, as premissas adotadas na modelagem 

econômica, em síntese, foram: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Para a avaliação do valor de firma, houve o seguinte destaque no Parecer em relação às curvas 

de grão e farelo de soja (estadual e exportação), que foram elaboradas pela PBIO com base em 

informações obtidas com o vendedor:  
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Figura 4 – Impactos no valor econômico da empresa BSBIOS Passo Fundo. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Figura extraída do Parecer Financeiro da Petrobras, de 06/06/2011. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com isso, quanto aos benefícios fiscais, o Parecer Financeiro da Petrobras, recomendou que:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com isso, o Parecer da Área Financeira da Petrobras ressaltou que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Outro destaque importante, constante no Parecer Financeiro, foi que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

O documento em análise informou que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Constou ainda no Parecer que:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

O documento também apresentou o seguinte alerta: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Conclui-se que o Parecer da Área Financeira da Petrobras analisou os aspectos financeiros, 

contábeis e tributários referentes ao processo de aquisição de 50% de participação acionária na 

BSBIOS Passo Fundo, apontando vários ajustes necessários ao modelo utilizado pela PBIO para 

a valoração do negócio, com impacto no Fluxo de Caixa Descontado do valor de firma, 

sintetizado, a seguir:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Ressalta-se que o impacto positivo aumentou o valor de firma e os impactos negativos, se os 

ajustes fossem efetuados, diminuiriam a valoração do negócio, porém não houve a revisão desses 

itens na avaliação do valor do ativo, visto que o valor ofertado de R$ 200 milhões, por 50% de 

participação na BSBIOS Passo Fundo, permaneceu nos cálculos até a conclusão da operação.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

A.4 – Parecer da Área da Estratégia e Desempenho Empresarial da Petrobras 

Em 07/06/2011, para atender demanda da área solicitante da PBIO, foi emitido o Parecer da 

Estratégia e Desempenho Empresarial da Petrobras em relação à aquisição de 50% de 

participação na BSBIOS Passo Fundo. Este Parecer foi encaminhado por meio do DIP 

ESTRATEGIA/API 42/2011, de 07/06/2011, da Petrobras à Área de Novos Negócios da PBIO 

(Para: PBIO-PRES/NN) com cópia para outros destinatários. O DIP foi elaborado pelo Gerente 

de Análise e Acompanhamento dos Projetos de Investimentos e pelo Gerente de Avaliação de 

Oportunidade de Investimento, à época, da Área Estratégia e Desempenho Empresarial da 

Petrobras. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Segundo o Parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Nos termos do Parecer, o  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Figura 5 – Avaliação da área técnica da Petrobras – BSBIOS Passo Fundo. 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Fonte: Figura extraída do Parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial do Projeto – DIP Estratégia/API 42/2011. 

O Parecer ressalvava que: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Apesar das várias inconsistências e inadequações apontadas pelos pareceres das áreas técnicas 

da Petrobras quanto ao modelo de avaliação econômica utilizado, não houve a realização e/ou 

contratação de uma avaliação prévia independente para valorar a empresa BSBSIOS Passo Fundo 

antes do fechamento do negócio, que ocorreu em 01/07/2011.  



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
109 

B – Relatórios das consultorias e auditorias contratadas pela PBIO 

B.1 – Relatório da empresa Barbosa, Müssnich & Aragão (BMA) 

Em 31/08/2011, houve a emissão do Relatório Preliminar “Sumário Executivo - Projeto 

Cruzeiro”, realizado pela empresa Barbosa, Müssnich & Aragão (BMA), contratada pela PBIO, 

apresentando o resultado da auditoria legal realizada na sociedade BSBIOS Passo Fundo. Cabe 

destacar que não há referência ao nome da empresa no Relatório. 

A auditoria legal teve como escopo a análise e o detalhamento de informações relevantes a fim 

de auxiliar a PBIO na avaliação do investimento a ser realizado na BSBIOS Passo Fundo. O 

escopo da auditoria legal compreendeu, ainda, a análise de determinadas informações e 

documentos das sociedades controladas ou subsidiárias da BSBIOS, especialmente da (i) 

Greenlub Comércio de Lubrificantes Ltda., (ii) BSLub Comércio de Especialidades Vegetais 

Ltda., (iii) Green Biofuels Corporation, (iv) Tarone Ltda. A análise refletida no Relatório foi 

limitada às seguintes áreas: Societário; Contratos; Regulatório; Tributário; Trabalhista; 

Imobiliário; Ambiental e Cível. 

Anota-se que “alguns documentos e informações relevantes, apesar de solicitados, não foram 

disponibilizados” para a análise da contratada, de modo que o relatório abordou e analisou as 

questões jurídicas relativas aos documentos e informações apresentados até 29/08/2011, como 

consequência, informou que “é possível que certos fatos e aspectos relacionados à BSBIOS não 

tenham sido incluídos” no relatório. 

O documento em análise relatou que “resta esclarecer que o objeto da auditoria legal não 

compreendeu a análise do processo de investimento da PBIO na BSBIOS, ou qualquer outra 

operação em curso ou em vias de ser iniciada pela BSBIOS”. Também, informou que “não 

expressa qualquer garantia ou representação quanto à exatidão das quantias envolvidas, nem 

com relação aos livros e registros contábeis, haja vista que o escopo do nosso trabalho não 

abrange a emissão de opiniões contábeis, financeiras, econômicas ou estatísticas”. 

Portanto, apesar do escopo declarado no relatório, conclui-se que a auditoria legal realizada pela 

BMA não teve por finalidade a “avaliação do investimento” e muito menos “auxiliar a PBIO na 

avaliação do investimento”, visto que em 31/08/2011 o negócio já estava efetivado com base no 

valor de firma negociado, deliberado pela Diretoria Executiva, em 12/04/2011, e aprovado pelo 

Conselho de Administração, em 26/04/2011.  

B.2 – Relatório da CH2M Hill da avaliação de passivos de SMS – Projeto Cruzeiro II 

A PBIO contratou a empresa CH2M HILL, que elaborou em agosto/2011, o Relatório com o 

escopo de avaliar os passivos existentes ou potenciais de SMS associados à BSBIOS Passo 

Fundo, que pudessem apresentar riscos ou custos associados ao negócio. A avaliação foi 

realizada com base na revisão de documentos disponíveis durante a vistoria e visita de campo e 

entrevista, ocorridas nos dias 04 e 05/05/2011, e em nova avaliação de documentos 

disponibilizados para a consultoria, no período de 11 a 17/08/2011. 

Na avaliação, houve constatações em relação aos aspectos ambientais classificadas quanto ao 

risco e probabilidade de ocorrência e seus custos foram estimados conforme o cenário: melhor; 

estimado e pior, sendo que o total dos custos previstos no relatório, para esses cenários foram: 

[*]; respectivamente.  

[*]“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 
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O relatório teve por objetivo apenas a avaliação de SMS, a identificação de passivos existentes 

ou potenciais, porém não efetuou qualquer coleta ou análise de amostras de solo e água 

superficiais e/ou subterrâneas, visando garantir a presença ou ausência de qualquer tipo de 

contaminação superficial ou subterrânea nas áreas avaliadas. A auditoria limitou-se a análise das 

condições de Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança das instalações da BSBIO em Passo 

Fundo – RS. 

B.3 – Relatório de Alocação de Preço de Compra, elaborado pela PWC 

Em resposta a questionamentos por parte da equipe da CGU a respeito dos laudos de avaliação e 

estudos de viabilidade técnica e econômica – EVTE envolvendo a aquisição da BSBIOS Passo 

Fundo, a PBIO disponibilizou o Relatório de Alocação de Preço de Compra, elaborado pela 

Pricewaterhousecooper Transaction Services Ltda – PWC, em outubro de 2011, contratada pela 

Petrobras Biocombustível em 27/06/2011.  

Contudo, os trabalhos contidos no relatório tiveram por escopo apenas assessorar a PBIO nas 

atividades de Alocação de Preço de Compra (“Purchase Price Allocation” ou “PPA”), de acordo 

com norma contábil e a Lei n° 11.638/07, tendo por objetivo dar suporte aos registros contábeis 

relacionados à aquisição da BSBIOS Passo Fundo. Para tanto, as atividades realizadas foram: 

identificação e avaliação dos ativos intangíveis existentes e definição de suas respectivas vidas 

úteis; avaliação dos ativos fixos e definição de suas vidas úteis remanescentes; ajuste dos outros 

ativos e passivos a valor justo; e compilação do balanço base.  

Ressalta-se que, no Relatório/Laudo da PWC apresentado, constou que os trabalhos não 

incluíram a verificação da titularidade dos ativos tangíveis ou intangíveis da Empresa e não 

levaram em consideração quaisquer tipos de impedimentos legais ou gravames sobre a 

propriedade dos ativos avaliados. Bem como, que não foi parte do escopo do trabalho realizar 

qualquer tipo de análise do preço de compra, o qual foi informado pela PBIO e utilizado no 

cálculo do ágio (“Goodwill”) e na compilação do balanço base. Portanto, não teve por finalidade 

a valoração do negócio. 

B.4 – Relatório “Due Diligence” – Projeto Cruzeiro da PWC 

Outro trabalho realizado e apresentado pela empresa PWC, contratada pela PBIO, em 

19/07/2011, foi o Relatório “Due Diligence – Projeto Cruzeiro” (ou Auditoria Confirmatória), 

emitido em 28/09/2011. Este teve como escopo as transações financeiras da BSBIOS Passo 

Fundo no período de seis meses findo em 30/06/2011 e nos exercícios findos em 31/12/2010 e 

31/12/2009, bem como seus principais procedimentos tributários, trabalhistas e previdenciários 

no período de seis meses findo em 30/06/2011 e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 

2010, 2009, 2008, 2007 e 2006. Envolveu uma revisão dos assuntos financeiros e operacionais 

relevantes da Empresa, nesse mesmo período.  

Os trabalhos tiveram por base as informações fornecidas pela administração da BSBIOS Passo 

Fundo e na premissa de que essas informações eram verdadeiras e completas, sendo que essas 

informações não foram sujeitas a testes ou verificações, exceto quando expressamente definido 

no escopo de seus trabalhos. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Nesse sentido, cabe ressaltar o trabalho de Auditoria Interna da PBIO realizado na Unidade 

BSBIOS Marialva/PR, em outubro de 2013, sobre os atos de gestão desta Usina ocorridos em 

2012, com resultado detalhado no Relatório R-0001/2013. Constou neste Relatório a iminente 

perda de recursos de  
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“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Entre as contingências identificadas e constantes no Relatório Due Diligence da PWC, destaca-

se o Mandado de segurança [ * ] e a Intimação RFB nº [ * ] sobre as aquisições de soja com 

suspensão para PIS e COFINS, que foi calculado o pagamento espontâneo 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe ressaltar que as aquisições de soja com suspensão para PIS e COFINS foi uns dos pontos 

abordados na avaliação do Valor de Firma da BSBIOS Passo Fundo.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Pelo exposto, conclui-se que a determinação do valor econômico da aquisição não foi escopo dos 

trabalhos das empresas de consultorias e auditorias contratadas pela PBIO, com vistas a ter uma 

avaliação prévia e independente do negócio antes da sua conclusão. Também, as informações da 

BSBIOS Passo Fundo a respeito das premissas utilizadas pela PBIO no Fluxo de Caixa 

Descontado para a valoração da planta de Passo Fundo não foram submetidas a auditorias 

externas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Em relação a citação sobre às curvas de grão e farelo de soja, ressalta-se que a PBIO 

possui como diretriz utilizar no modelo econômico algumas premissas elaboradas pela 

Estratégia Corporativa da Petrobras, tais como, projeção de câmbio, projeção de 

inflação, projeção de preços e etc. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Na tabela abaixo, pode-se verificar que os valores praticados pela BSBIOS Passo Fundo 

utilizados na avaliação econômica estavam alinhados com os valores de mercado: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em complementação à manifestação da Unidade anteriormente encaminhada por meio da Carta 

datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. encaminhou por meio da 

Carta datada de 31 de março de 2016 a seguinte manifestação: 

“Especificamente quanto ao Registro 1825, cumpre-nos ressaltar a aquisição de 

participação de 50% da BSBios Passo Fundo foi realizada com aporte de recursos 

financeiros [ * ] e aporte da participação da BSBios Marialva [ * ]. 

                                                 
25 Atual item 1.1.1.18 do presente Relatório Final 
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[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

Esse aporte da participação da BSBios Marialva totalizou o montante de [ * ], que incluía 

o valor do ágio pago na operação inicial no montante de [ * ]. Com isso, podemos afirmar 

que o ágio pago na operação foi totalmente recuperado na aquisição da BSBios Passo 

Fundo.  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012” 

Corroborando com o acima exposto, temos que a legislação societária determina que os 

ativos com vida útil indefinida (ágio por rentabilidade futura - goodwill) relativo à 

aquisição de participações em coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, 

independentemente de haver indicativos de perda de valor, tem sua recuperação de valor 

testado anualmente. 

Nesse sentido, informamos até o presente momento foram realizadas avaliações por parte 

Administração da Petrobras Biocombustível e com revisão dos auditores independentes 

(KPMG - 2010 e 2011 e PwC 2012 a 2015) e não foram identificadas perdas na 

recuperabilidade dos investimentos da BSBios, incluindo o ágio. 

Quanto ao que se toca à recomendação presente no parecer da área financeira para que 

se considerasse o benefício fiscal referente ao PIS/COFINS, assinalada às fls. 82 do 

Relatório Preliminar de Auditoria nº 201408047, é conveniente anotar que a fruição 

dos benefícios fiscais de PIS/COFINS é ainda vigente, na forma da Lei Federal nº 

12.865/2013.  

De mais a mais, importa ressaltar que a Secretaria de Receita Federal realiza auditoria 

periódica na usina e, até o presente momento, nunca houve questionamentos fiscais ou 

autuação acerca do não pagamento de impostos por parte do órgão de fiscalização. 

Ademais, o Termo de Encerramento de Diligência da Delegacia da Receita Federal de 

Passo Fundo/RS (Doc. 02), ano da aquisição do ativo, não apontou qualquer 

irregularidade relativa ao pagamento ou fruição de benefícios tributários.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

O apontamento consiste na ausência de avaliação prévia independente visando à valoração da 

Empresa BSBIOS Passo Fundo/RS para fins de sua aquisição pela PBIO, visto que o valor 

atribuído à Usina foi de R$ 400 milhões, 100% da planta, e de R$ 200 milhões (os 50% de 

participação) que foi negociado antes dos pareceres e relatórios do processo due diligence. 

Cabe ressaltar que a PBIO não apresentou as propostas e contrapropostas ocorridas no período 

de negociação até o fechamento da valoração de R$ 400 milhões para a empresa BSBIOS Passo 

Fundo de modo a demonstrar que houve diversos estudos e propostas oferecidas à BSBIOS 

resultantes das análises econômicas realizadas com a participação de outras áreas. 

A avaliação realizada pela PBIO por meio do método FCD para a determinação do valor 

econômica da aquisição considerou premissas que foram questionadas pelos pareceres das áreas 

técnicas em função de que no valor alcançado foram considerados benefícios fiscais que geravam 

incertezas e resultando na elevação do valor do ativo. Assim, havia o risco de autuação dos órgãos 

de fiscalização que poderiam julgar que a empresa não teria direito a tais benefícios fiscais, com 

consequente, redução do valor da empresa e da sua atratividade econômica. 
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Nesse caso, caberia a realização de Auditoria Confirmatória (processo de due diligence) técnica-

operacional, contábil, financeira, tributária, legal e outras, com o intuito de ter ou de realizar uma 

avaliação prévia, independente e isenta das informações com a ótica do vendedor (ou 

confirmadas pela due diligence) do negócio antes da sua conclusão e definir o valor real da 

empresa. 

De acordo com o Parecer da Área Financeira da Petrobras, de 06/06/2011:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Portanto, essa inversão de fases era do conhecimento do corpo técnico da PBIO e foi informada 

à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Petrobras, ambos Colegiados da 

Petrobras, que detinham a prerrogativa de acatar ou vedar essa prática. 

Contudo, cabe destacar o tempo decorrido entre a elaboração do citado Parecer e a deliberação 

ocorrida na data de 09/06/2011, quanto a DE aprovou o encaminhamento da matéria ao CA e, 

este deliberou pela autorização da aquisição pela PBIO de 50% de participação na empresa 

BSBIOS Passo Fundo. 

Sobre a motivação para essa ausência de avaliação prévia ou sobre a inversão de fases, a Unidade 

não apresentou manifestação de forma direta. Porém apresentou considerações sobre aspectos 

pontuais do apontamento. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Em seu Parecer, a Área Financeira da Petrobras apresentou a seguinte consideração em relação 

às curvas de grão e farelo de soja (estadual e exportação), que foram elaboradas pela PBIO com 

base em informações obtidas com o vendedor:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Nota-se um descompasso entre a manifestação da Unidade e o Parecer da Área Financeira da 

Petrobras. Enquanto a Unidade informa que   

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Embora, os valores praticados pela BSBIOS Passo Fundo na avaliação econômica pudessem 

estar alinhados com os valores de mercado, por questões de prudência, seria recomendável que 

o comprador/PBIO, adotasse a recomendação da Área Financeira da própria Petrobras, que era a 

real compradora do ativo à venda, realizando uma melhor fundamentação, já que havia diferenças 

de percepção do mercado. Contudo, isso não ocorreu devido ao valor da empresa BSBIOS Passo 

Fundo já ter sido negociado entre as partes.  

Quanto às questões tributárias referentes ao ajuste relativo ao PIS/COFINS e aos benefícios 

fiscais e aos créditos presumidos de ICMS como subvenção para investimento, a Unidade 

informou que os normativos que tratavam dos assuntos foram convalidados pelos órgãos 

competentes, em data posterior à aquisição da BSBIOS pela PBIO. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Cabe ressalvar que na legislação tributária apontada na manifestação (IN RFB nº 1514/2014) não 

há a convalidação expressa em nome da BSBIOS, apenas relaciona quais os tipos de pessoas 

jurídicas e/ou cooperativa podem se beneficiar da suspensão, além de exigir o cumprimento de 

obrigações acessórias, como ter emitido notas fiscais com a informação da suspensão da 

incidência. A norma informa que “É vedada à pessoa jurídica que aplicou a suspensão de que 

trata o caput a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão”, 

bem como outras exigências.  

No tocante aos benefícios fiscais aos créditos presumidos de ICMS como subvenção para 

investimento, a PBIO informa que “realizou-se contato com a BSBIOS o que informou que o 

tratamento fiscal sobre os referidos créditos são de subvenção governamental”. Porém, não ficou 

claro se essa verificação ocorreu para compor a sua manifestação ou se foi em relação à 

informação coletada à época da valoração da planta.  

Quanto à alegação de que a empresa BSBIOS Passo Fundo “tem sido auditada sistematicamente, 

não havendo nenhuma ressalva a respeito” isso não impede a existência de contingências fiscais, 

como as identificadas no Relatório Due Diligence da PWC, e não é garantia de que outras possam 

ser identificas pelos órgãos de fiscalização.  

Conforme exposto na manifestação da Unidade, houve mudanças na legislação, assim as 

avaliações devem considerar as normas vigentes à época da valoração da empresa alvo. Portanto, 

também, por uma questão de prudência, a Unidade deveria ter adotado tais procedimentos da 

área técnica da Petrobras visando à ótica do comprador nas negociações. O fato de as ações 

realizadas pela PBIO terem sido convalidadas depois da avaliação, por normativos emitidos 

posteriormente à celebração do contrato de compra, não demonstra que a mesma estava certa em 

sua análise e sim que ela correu riscos desnecessários que poderiam ser evitados, com a reanálise 

da valoração ou realizando a due diligence com consulta aos órgãos fiscais.  

No tocante à inadequação entre os valores de investimentos e de depreciação, a Unidade se 

resumiu a informar as taxas de reinvestimentos projetadas, que supostamente são superiores aos 

valores históricos realizados, porém não apresentou documentos comprobatórios de sua 

afirmação, que pudessem ser confrontados com as publicações das demonstrações financeiras da 

BSBIOS Passo Fundo.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Nesse sentido, somente para efeito de considerações e comparações, no quadro seguinte, têm-se 

as taxas de depreciação extraídas da publicação referente ao exercício de 2013: 

Quadro 19 – Taxa de depreciação – BSBIOS Passo Fundo em 2013. 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Demonstrações Financeiras da BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A. – Exercício de 

2013. 

Pelo quadro, verifica-se que as taxas de depreciação para os itens de máquinas e equipamentos 

(que seriam mais representativos na Usina de biodiesel) estão acima da taxa de reinvestimento 

projetada. 
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Também, vale mencionar que a taxa demonstrada na manifestação da PBIO reflete os custos com 

manutenção da Usina nos primeiros anos de operação, que iniciou suas operações e junho de 

2007. Todavia, espera-se que os gastos de manutenção no início de uma usina nova sejam 

menores, aumentado com o passar do tempo de operação da planta e conforme a utilização de 

sua capacidade operacional.  

Para a PBIO, na condição de adquirente dos ativos, quanto maior a taxa de reinvestimento 

lançada no FCD, menor seria o valor atribuído ao negócio que seria pago. Logo, por 

conservadorismo e sem a realização da auditoria confirmatória (due diligence) prévia, a PBIO 

deveria adotar a taxa recomendada pela área técnica da Petrobras, a real compradora dos ativos. 

A Unidade informa ainda que o “ágio pago na operação foi totalmente recuperado na aquisição 

da BSBios Passo Fundo” e que as avaliações por parte da Administração da Petrobras 

Biocombustível e de auditores independentes (KPMG - 2010 e 2011 e PwC 2012 a 2015) não 

identificaram “(...) perdas na recuperabilidade dos investimentos da BSBios, incluindo o ágio.”.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Por outro lado, o fato de os auditores independentes não identificarem perdas na recuperabilidade 

dos investimentos não valida a valoração da empresa e as premissas utilizadas pela PBIO para 

atribuir à empresa BSBIOS Passo Fundo o valor de R$ 400 milhões, resultando em R$ 200 

milhões, 50% de participação. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

1.1.1.19. CONSTATAÇÃO 

Inobservância de recomendações das áreas técnicas para ajustar a avaliação econômica do 

projeto que fixou o valor de firma negociado de R$ 200 milhões para a aquisição de 50% 

das ações da Empresa BSBIOS Passo Fundo/RS. 

 

FATO 
 

O Relatório da Área Financeira, de 06/06/2011, apresentou a análise envolvendo os aspectos 

financeiros, contábeis e tributários referente ao processo de aquisição de 50% de participação 

acionária na BSBIOS Passo Fundo, apontando vários ajustes necessários ao modelo utilizado 

pela PBIO para a valoração do negócio, com impacto no Fluxo de Caixa Descontado do valor de 

firma. Assim, o relatório apresentou um conjunto de recomendações sobre o referido projeto.  

Na avaliação econômica do projeto, foi recomendado que a PBIO efetuasse, no modelo utilizado 

para a valoração da empresa a ser adquirida, os seguintes ajustes: 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Já o Parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial (DIP 42/2011), de 07/06/2011, apresentou, 

em síntese, as seguintes recomendações:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Nos documentos disponibilizados pela PBIO, não foram identificados os atendimentos dessas 

recomendações. Não houve o envio do fluxo de caixa da planta de biodiesel nos Estados Unidos 

e a due diligence desta empresa, bem como a fundamentação para os preços de farelo e de grão 

de soja adotados no modelo. Também, não houve observância da recomendação contida no 

Parecer no sentido de não assumir compromisso irreversível antes de finalizado o processo due 

diligence da empresa a ser adquirida, visto que a PBIO assumiu compromissos e realizou 

desembolsos antes da conclusão do processo due diligence da BSBIOS Passo Fundo. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com base no valor de firma “acertado” de R$ 400 milhões já havia deliberação da Diretoria 

Executiva (Ata DE 145, em 12/04/2011) e do Conselho de Administração (Ata CA nº 29, em 

26/04/2011), que aprovaram os termos e condições da Oferta Firme pelo valor de firma de R$ 

200 milhões por 50% de participação societária na BSBIOS Passo Fundo e autorizou o 

encaminhamento da matéria ao aval da Petrobras. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Favor verificar resposta do REGISTRO 1826.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

O foco do apontamento consiste na falta de atendimento pela PBIO de recomendações das áreas 

técnicas da Petrobras para ajustar a avaliação econômica do projeto que fixou o valor de firma 

negociado de R$ 200 milhões para a aquisição de 50% das ações da Empresa BSBIOS Passo 

Fundo.  

A manifestação da Unidade registrada no item 1.1.1.18 deste Relatório não apresentou 

considerações de forma direta sobre a motivação para essa falta de atendimento. Porém, 

apresentou considerações sobre informações da vendedora, em relação ao preço do farelo e do 

grão de soja, aos benefícios fiscais e aos valores de reinvestimentos, que foram utilizadas no FCD 

e que elevaram o valor da empresa alvo, as quais não foram consideradas convincentes conforme 

análise do controle interno exposta naquele item. 

A elevação no valor da empresa apontada nos pareceres das áreas técnicas da Petrobras, 

acompanhada pela incerteza em relação às informações da vendedora, recomendava a revisão 

dos resultados encontrados pela PBIO e do valor de firma atribuído à empresa BSBIOS Passo 

Fundo em R$ 400 milhões, consequentemente, no valor negociado. 

Todavia, isso não aconteceu, nem houve a realização de due diligence para confirmar as 

informações da vendedora antes da conclusão da operação. Desse modo, o valor negociado, em 

abril de 2011, de R$ 200 milhões por 50% de participação societária na empresa, prevaleceu no 

fechamento do negócio, mesmo com os pareceres indicando valores inferiores ao atribuído à 

empresa. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

                                                 
26 Atual item 1.1.1.18 do presente Relatório Final 
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Não houve justificativa convincente para elevação do valor da empresa alvo com base em 

informações não confirmadas da vendedora. A PBIO desconsiderou informações internas da 

holding e os valores apontados nos pareceres das áreas técnicas da Petrobras, que tinha um vasto 

histórico de estudos do mercado de biodiesel, além de corpo técnico com expertise para a 

avaliação financeira do negócio que foi realizado.  

As análises das áreas técnicas da Petrobras fundamentariam o valor da Firma, contudo, isso não 

ocorreu na aquisição pela PBIO de participação na empresa BSBIOS Passo Fundo, visto que o 

valor foi negociado antes da emissão dos pareceres e, portanto, sem considerar as análises 

contidas nos mesmos.  

Em manifestação apresentada pela PBIO em outra Constatação, a Unidade declara que “os 

pareceres devem suportar a decisão dos colegiados da Petrobras e não a negociação do valor”, 

confirmando que a valoração da empresa realmente não foi suportada por pareceres técnicos da 

Petrobras.  

Com essa manifestação, a PBIO transferiu para a responsabilidade dos colegiados da Petrobras 

em obstar uma negociação realizada com base em valor da Firma sem suporte nos pareceres 

técnicos, quando a matéria levada à deliberação daqueles colegiados deveria estar suportada nos 

pareceres.  

Todavia, a PBIO assumiu o risco de pagar preço superior à valoração econômica encontrada na 

ótica da Petrobras exposta nos pareceres das áreas técnicas desta Companhia, devido à ausência 

de avaliações prévias à negociação respaldadas em estudos e pareceres técnicos.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

1.1.1.20. CONSTATAÇÃO 
 

A análise das informações a respeito do valor patrimonial da Empresa BSBIOS Passo 

Fundo/RS revelou que a sua aquisição representou para a PBIO o montante de [ * ], 

portanto superior ao valor negociado de R$ 200 milhões. 
 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

FATO 

 

Diferentemente da planta de Marialva/PR, em que as limitações não teriam grandes influências 

na sua avaliação e o valor contábil de seus ativos se aproximava de seu valor justo, o mesmo não 

se aplicaria à BSBIOS Passo Fundo. Apesar das limitações, o valor patrimonial é uma informação 

importante a ser considerada na análise econômica e financeira da empresa. 

Ressalta-se que a usina da BSBIOS Passo Fundo é relativamente nova, pois teve início de 

operação em junho de 2007, e a esmagadora de grãos começou a operar em novembro de 2010. 

Além disso, em 2009, a Empresa procedeu à reavaliação em seus ativos imobilizados, resultando 

em um acréscimo no montante de  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 
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Essa reavaliação consta na publicação das demonstrações contábeis da BSBIOS Passo Fundo do 

exercício de 2010 e de 30/06/2011, auditadas pela KPMG Auditores Associados Ltda., sendo 

nesta última constam os seguintes termos:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, o valor patrimonial da BSBIOS Passo Fundo e as movimentações ocorridas em suas 

demonstrações contábeis, antes e após os aportes de recursos realizados pela Petrobras 

Biocombustível, serão apresentados como valor de referência. Vale lembrar que, quando o valor 

que uma empresa possui sobrepõe seu valor contábil dos ativos tangíveis, genericamente, o 

excedente é denominado goodwill, que representa o valor dos ativos intangíveis de uma empresa. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Quadro 20 – Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo em 31/12/2010. 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Fonte: Elaborado com base no Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo de 31/12/2010. 

 

Em 31/12/2010, o valor do Patrimônio Líquido da empresa BSBIOS Passo Fundo era de [ * ] 

representado pelos aportes dos Acionistas da BSBIOS Passo Fundo referentes ao Capital Social, 

Reservas de lucros e pelos Ajustes de avaliação patrimonial. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”,  

Em 30/06/2011, o Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo apresentava, em valores 

expressos em milhares de reais, a seguinte situação: 

 

Quadro 21 – Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo em 30/06/2011. 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

Fonte: Elaborado com base no Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo de 30/06/2011. 

 

Nesta data, o valor do Patrimônio Líquido da empresa BSBIOS Passo Fundo era de [ * ], 

representado pelos aportes dos Acionistas da BSBIOS Passo Fundo referentes ao Capital Social, 

Reservas de lucros e pelos Ajustes de avaliação patrimonial e resultado do período (Prejuízos 

acumulados). 
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[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em janeiro de 2011, houve a integralização de capital com reservas de lucros, passando de [ * ], 

para [ * ], dividido em [ * ] ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pertencente 

inteiramente a acionistas domiciliados no País. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em 01/07/2011, a Petrobras Biocombustível e os acionistas da BSBIOS Passo Fundo firmaram 

Contrato de Associação, com a emissão de: i) [ * ], totalmente subscritas e integralizadas pela 

PBIO, mediante a conferência de sua participação societária na BSBIOS Marialva; e ii) [ * ] 

adquiridas de acionistas da BSBIOS Passo Fundo à Petrobras Biocombustível. Em decorrência, 

houve o aumento do capital social para [ * ], dividido em [ * ] ações ordinárias nominativas sem 

valor nominal. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Em relação às Reservas de Capital, resultante de ágio na emissão de ações, cabe ressaltar o alerta 

contido no DIP FINCORP/GEFIN/AFN 45/2009, de 23/07/2009, Nota Técnica Complementar, 

no sentido de  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Com isso, em 31/12/2011, o Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo apresentava, em 

valores expressos em milhares de reais, a seguinte situação: 

Quadro 22 – Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo em 31/12/2011. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base no Balanço Patrimonial da BSBIOS Passo Fundo de 31/12/2011. 

 

Portanto, após a Petrobras Biocombustível adquirir os 50% de participação societária na BSBIOS 

Passo Fundo, o valor do Patrimônio Líquido da empresa era de [ * ], representado pelos aportes 

dos Acionistas da BSBIOS Passo Fundo referentes ao Capital Social, Reservas de Capital, 

Reservas de lucros e pelos Ajustes de avaliação patrimonial e resultado do período (Prejuízos 

acumulados). 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Nas negociações, excluindo-se a participação que a BSBIOS detinha no Capital Social da Usina 

de Biodiesel de Marialva, ficou definido um valor de firma de R$ 400 milhões, com base no 

balanço auditado de 31/12/2010 (data base). Proporcional à participação de 50% adquirida pela 

PBIO tem-se o valor de R$ 200 milhões. O valor do desembolso foi calculado na data do 

fechamento (01/07/2011), sendo descontada a dívida líquida registrada em balanço nessa data, 
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assim como ajustes oriundos da variação do capital de giro da empresa entre o dia do fechamento 

e a Data-Base e das contingências prováveis identificadas no processo de due diligence. 

Tabela 12 – Valores referentes à aquisição – BSBIOS Passo Fundo. 

Descrição Valor em R$ Referências 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base nas respostas da PBIO do Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Tabela 13 – Valores dos desembolsos da PBIO aquisição – BSBIOS Passo Fundo. 

Datas Valor em R$ Referências 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, 

ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

Fonte: Elaborado com base nas respostas da PBIO do Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 

No Balanço da PBIO referente ao exercício de 2012, constou que a Sociedade adquiriu 50% da 

empresa BSBIOS por (valores em milhares): 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Segundo a PBIO, temos a segregação do custo de aquisição do investimento referente aos 50% 

das ações na empresa BSBIOS Passo Fundo da seguinte forma: 

Quadro 23 – Custo de aquisição 50% das ações na empresa BSBIOS Passo Fundo. 

BSBIOS Passo Fundo/RS Valores em R$ 

Desembolso Total  

“Informações suprimidas por solicitação da 

Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, 

no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 

6º, ambos do Decreto nº 7.724/2012”. 

 Investimento (*) 

 Ágio por mais valia  

 Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) 

 Passivo Contingente 

* Considera R$ 57.184.182,68, referente ao aporte da BSBIOS Marialva/PR.  

Fonte: Elaborado com base na resposta da PBIO do Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 
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Com base nas informações analisadas os valores envolvendo a aquisição por parte da Petrobras 

Biocombustível das usinas BSBIOS Marialva/PR e Passo Fundo/RS são apresentados na tabela 

seguinte: 

Tabela 14 – Valores das aquisições pela PBIO das usinas BSBIOS. 

Descrição Valores em R$ 

1) Valor pago pela PBIO por 50% da usina BSBIOS Marialva/PR. 
“Informações suprimidas 

por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de 

sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, 

no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

2) Valor pago pela PBIO por 50% da usina BSBIOS Passo Fundo/RS com a 

esmagadora de grãos. 

3) Assunção por parte da PBIO de 50% da Dívida Líquida da BSBIOS Passo 

Fundo (com posição em 01/07/2011). 

4) Valor total atribuído à Petrobras Biocombustível pelos 50% das usinas 

BSBIOS Marialva/PR e Passo Fundo/RS com a esmagadora de grãos. (1+2+3) 

5) Valor total resultante dos 100% dos Ativos (4 x 2) 

6) Valor total resultante só da aquisição de 50% da BSBIOS Passo Fundo (2+3)  

Fonte: Elaborado com base nas respostas da PBIO do Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 

Desse modo, considerando a assunção por parte da PBIO de 50% da Dívida Líquida da BSBIOS 

Passo Fundo (com posição em 01/07/2011) no montante de [ * ], mais os valores pagos pela 

PBIO que somaram [ * ], o custo total da aquisição dos 50% da usina BSBIOS Passo Fundo/RS 

foi de [ * ], portanto superior ao valor negociado de R$ 200 milhões, que foi aprovado pela DE 

e pelo CA da PBIO e obteve o aval da Holding Petrobras. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Ainda, considerando os valores envolvidos nas duas operações realizadas pela PBIO com os 

Acionistas da Empresa BSBIOS Passo Fundo, incluindo a assunção de dívidas, as aquisições de 

50% de participações societárias nas empresas BSBIOS Passo Fundo/RS e BSBIOS Marialva/PR 

resultaram o montante foi de [ * ], por 50% de participação nas duas Usinas, sendo que 100% 

totalizariam em [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“O montante final foi superior ao inicial devido aos ajustes de preço previstos no 

Contrato de Associação. As condições de tais ajustes de preço constam no Resumo 

Executivo que apresenta a matéria ao CA da Petrobras. Portanto, o aval para a aquisição 

desta participação societária, obtido em 17/06/2011, contempla a variação do 

desembolso, nos seguintes termos:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Primeiramente, cabe destacar que a PBIO reconhece que o montante final da aquisição da 

empresa BSBIOS Passo Fundo foi superior ao valor negociado e aprovado pelos Conselhos de 

Administração da PBIO e da Petrobras. 

Por outro lado, conforme o Resumo Executivo de 10/06/2011, que submeteu a matéria (aquisição 

de 50% de participação da BSBIOS Passo Fundo) ao Conselho de Administração da Petrobras, 

o seguinte texto:  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Pelo texto, verifica-se que o valor avalizado pelo Conselho de Administração da Holding 

Petrobras foi de R$ 200 milhões e que os ajustes seriam descontados do valor a ser desembolsado, 

de modo que o valor líquido a pagar seria inferior ao ofertado pela PBIO aos acionistas da 

BSBIOS Passo Fundo. Todavia, a somatória dos valores desembolsados acrescido das dívidas 

assumidas pela parte da PBIO resultou em [ * ], portanto superior ao negociado e aprovado pela 

Petrobras. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Na situação apontada, houve na verdade uma transferência de recursos da Petrobras 

Biocombustível à empresa BSBIOS Passo Fundo em valor superior ao previsto e aprovado pela 

Holding, devido à Variação de Capital de Giro, sendo que o limite deveria ser R$ 200 milhões, 

acrescido da correção monetária [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe realçar que no Resumo Executivo de 18/04/2011 que submeteu a matéria ao Conselho de 

Administração da PBIO, consta praticamente o mesmo texto, adicionando que: [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 

1.1.1.21      CONSTATAÇÃO 

A análise dos documentos que suportariam a proposta de R$ 200 milhões referente à 

aquisição de 50% de participação societária da Empresa BSBIOS Passo Fundo/RS não 

revelou base sólida para a valoração do negócio. 

 

FATO 

 

Segundo informações prestadas pela PBIO, temos:  

“Não foram realizadas avaliações econômicas independentes no âmbito das aquisições 

das usinas de biodiesel de Marialva e Passo Fundo. As avaliações econômicas que 

sustentaram essas aquisições foram desenvolvidas pela equipe de técnicos da Petrobras 
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Biocombustível, assessorados por técnicos das áreas de Estratégia Corporativa, 

Tributária, SMS, Financeira e Contábil da Petrobras. Os fluxos de caixa descontados 

que sustentaram os valores ofertados para aquisição das usinas de Marialva e Passo 

Fundo da BSBIOS foram disponibilizados na resposta ao item III.e. 

Durante o processo de aquisição de ambas as usinas foram realizadas diligências nas 

unidades adquiridas com o objetivo de identificar passíveis e riscos jurídicos, 

financeiros, tributários, contábeis e ambientais não conhecidos pela Petrobras 

Biocombustível. Os relatórios técnicos com o resultado final das diligências realizadas 

em ambos os projetos foram apresentados na resposta ao item I.i. 

Além desses relatórios, essas avaliações foram submetidas à análise das áreas 

corporativas da Petrobras, conforme determinado na “Sistemática para aquisição de 

empresas pelo Sistema Petrobras”. Os pareceres das diferentes áreas da Petrobras 

foram disponibilizados na resposta ao item III.h”. 

Ainda, em resposta a questionamentos, a Petrobras Biocombustível informou que disponibilizou 

“todos os documentos que serviram de base para a proposta de R$ 200 milhões pela aquisição 

de 50% da Usina de Passo Fundo”, por meio do CD-ROM encaminhado em anexo ao 

Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. Os quais estão demonstrados na figura 

seguinte: 

Figura 6 – Documentos disponibilizados pela PBIO – Aquisição usina de Passo Fundo/RS. 

 

Fonte: CD-ROM encaminhado em anexo ao Comunicado PBIO-PRES 0031/2014, de 30/07/2014. 

Os cálculos apresentados na planilha “1.11.a – Passo Fundo – Avaliação” representam o Fluxo 

de Caixa Descontado - FCD do Projeto para a valorização da empresa BSBIOS Passo Fundo. 

Contudo, demonstram as fragilidades relatadas nas análises contidas no Parecer Financeiro 

Petrobras (Projeto Cruzeiro - Relatório da Área Financeira), de 06/06/2011, no Parecer da 

Estratégia e Desempenho Empresarial da Petrobras (DIP ESTRATEGIA/API 42/2011), de 

07/06/2011. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Assim, todos os documentos disponibilizados no item de referência foram analisados e relatados 

pela equipe de auditoria da CGU no presente Relatório, não sendo identificada a base sólida para 

suportar uma proposta de R$ 200 milhões para a aquisição de 50% de participação societária da 

BSBIOS Passo Fundo e o valor de firma de R$ 400 milhões. Também, os relatórios das 

consultorias e auditorias contratadas (Relatório da BMA, Relatório da CH2M Hill e Relatório da 

PWC) não tiveram por objeto a avaliação e estudos de viabilidade técnica e econômica dos 
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empreendimentos da BSBIOS Passo Fundo. Nesses relatórios, não consta a valoração da planta 

ou a demonstração de que a mesma valesse R$ 400 milhões. 

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da PBIO deliberaram a aprovação dos 

termos e condições da proposta de R$ 200 milhões em 12/04/11 e 26/04/11, respectivamente. 

Por outro lado, os pareceres internos e relatórios de consultorias e auditorias externas contratadas 

foram emitidos após estas datas, ou seja, nos meses de maio a outubro de 2011, conforme 

demonstrado no quadro dos “Documentos disponibilizados pela PBIO referentes à aquisição da 

planta de Passo Fundo/RS”. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Como já citado anteriormente, as consultorias foram contratadas para levantar 

contingências que foram contempladas no ajuste do montante desembolsado pela 

Petrobras. 

Cumprindo a Sistemática, os pareceres corporativos foram emitidos a tempo de ser 

analisados pelos colegiados da Petrobras, pois os pareceres foram emitidos até o dia 

07/06/2011 e a reunião de DE da Petrobras aconteceu no dia 09/06/2011 e a reunião do 

CA da Petrobras ocorreu no dia 17/06/2011. 

As questões apontadas nos pareceres corporativos poderiam ou não se concretizar. As 

projeções elaboradas por qualquer área, inclusive pela área Financeira e de Estratégia 

da Petrobras, sempre possui alguma subjetividade. Por isso, a avaliação da área de 

Estratégia sinalizou um valor de firma menor do que o negociado, assim como a 

avaliação do vendedor da BSBIOS sinalizou um valor de firma maior. Toda decisão de 

aquisição de participação societária tem riscos associados que devem ser levados ao 

conhecimento do decisor, como foi feito neste projeto. 

Os relatórios das consultorias/auditorias foram emitidos posteriormente à reunião do 

CA da Petrobras porque foi negociado, na cláusula 5 do Contrato de Associação, que o 

preço seria corrigido descontando as contingências prováveis e inconsistências 

contábeis levantadas na empresa BSBIOS pela auditoria confirmatória tendo como 

referência a data de fechamento da transação. Existiu auditoria ambiental, contábil, 

financeira e legal. E as contingências prováveis foram descontadas do preço do negócio, 

já que o pagamento ao acionista ocorreu em parcelas, conforme consta no contrato de 

associação, cláusula 4.2. 

Portanto, o trabalho feito pelas equipes internas e consultorias/auditorias contratadas 

tiveram como objetivo garantir os interesses da Petrobras e não para cumprir 

formalidades.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

Reitera-se a análise realizada nas demais Constatações que tratam sobre a necessidade da 

observância da Petrobras Biocombustível S.A. à Sistemática para Aquisição de Empresas pelo 

Sistema Petrobras, a seguir detalhada. 
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A Sistemática da Petrobras é de observância obrigatória não só pela Companhia Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras), mas inclusive por todas as suas subsidiárias integrais. A própria PBIO 

declarou que balizou os procedimentos das aquisições das BSBIOS Marialva e BSBIOS Passo 

Fundo no normativo.  

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Petrobras Biocombustível S.A. 

deveriam, em conformidade com o estabelecido na Sistemática conjugado com o Estatuto Social 

da PBIO (artigos 25, 27, 28 e 30), ter previamente todos os pareceres necessários e conclusivos 

de modo a subsidiar a viabilidade da aquisição anteriormente à validação da proposta firme. 

Assim, houve deliberações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da PBIO, 

que aprovou os termos e condições da Oferta Firme, sem a obtenção de todos os pareceres 

internos conclusivos. 

Diante da ausência das necessárias análises conclusivas dos citados pareceres, a PBIO ao 

deliberar sobre o valor de firma para aquisição da Usina de Passo Fundo, assumiu o risco técnico 

e financeiro de adquirir um negócio inviável e/ou por um preço acima do seu real valor, 

assumindo contingências desconhecidas para as quais a Petrobras Biocombustível S.A. não 

contribuiu, além do risco de que os valores retidos não fossem suficientes para cobrir tais 

contingências. 

A argumentação da Unidade de que as alegações técnicas dos mesmos poderiam não se 

concretizar é, no mínimo, incoerente, considerando que os pareceres foram solicitados às áreas 

técnicas competentes da Petrobras (a real compradora do ativo) por necessidade da PBIO de 

análises técnica e financeira que fundamentassem as negociações entre as partes. Caso contrário, 

se não tivessem esta premissa, orientação devidamente embasada tecnicamente ao processo 

decisório do valor negociado entre as partes, não haveria razão de serem demandados. 

Ademais, analisando sob a ótica do investidor (Petrobras), as avaliações realizadas pelas suas 

áreas técnicas de uma empresa a ser adquirida resultaram um valor a menor do que o negociado 

entre as partes, por consequência haveria uma redução no aporte financeiro a ser realizado pela 

Petrobras, o que demonstra que isso deveria certamente ser levado em consideração pelos 

gestores da PBIO. 

Com relação ao processo due diligence, a manifestação da Unidade afirma que “(...) Os relatórios 

das consultorias/auditorias foram emitidos posteriormente à reunião do CA da Petrobras porque 

foi negociado, na cláusula 5 do Contrato de Associação (...)”, no entanto, conforme a 

Sistemática, o mesmo deveria ser realizado na fase de Desenvolvimento do Negócio, ou seja, 

antes da conclusão do negócio. 

 

1.1.1.22       CONSTATAÇÃO 

Possíveis prejuízos em decorrência de decisão da PBIO de não realizar o processo due 

diligence (Auditoria Confirmatória) antes da aquisição de 50% das ações da Empresa 

BSBIOS Passo Fundo/RS. 

 

FATO 

 

Foi ressaltado no Parecer Financeiro que diferentemente da prática usual de mercado e da 

Petrobras, na negociação entre a PBIO e os Acionistas Vendedores da BSBIOS Passo Fundo, 

ficou acordado que a realização do processo due diligence (Auditoria Confirmatória de ordem 

técnica-operacional, contábil, financeira, tributária e legal) somente ocorreria após a 

concretização da operação.  
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Com isso, a PBIO já seria sócia da BSBIOS no momento da assinatura dos documentos 

societários, com o pagamento da primeira parcela da aquisição, no valor de [ * ], elaborados 

anteriormente à realização da Auditoria Confirmatória. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”.  

Nas negociações entre a PBIO e a BSBIOS Passo Fundo, ficou definido o valor de firma desta 

em R$ 400 milhões, sendo que o proporcional à participação de 50% adquirida pela PBIO 

representou o montante de R$ 200 milhões. Já o valor do desembolso foi calculado na data do 

fechamento (01/07/2011), sendo descontada a dívida líquida registrada em balanço nessa data, 

assim como ajustes oriundos da variação do capital de giro da empresa entre o dia do fechamento 

e a data base (31/12/2010) e das contingências prováveis identificadas no processo de due 

diligence. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Todavia, em função das divergências a respeito das Contingências Prováveis, das Contingências 

Possíveis e das Inconsistências identificadas pela PBIO na Auditoria Confirmatória, os 

Acionistas Vendedores e a Petrobras Biocombustível iniciaram o Procedimento de Solução de 

Divergência e assinaram, em 15/06/2012, o Instrumento Particular de Transação, Quitação e 

outras avenças.  

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Apesar dos elevados valores negociados e constantes no citado Instrumento, nos documentos 

disponibilizados pela PBIO, não há evidências de que o Instrumento Particular de Transação, 

Quitação e outras Avenças, firmado entre a Petrobras Biocombustível e os Acionistas 

Vendedores da participação societária da empresa BSBIOS Passo Fundo, em 15/06/2012, tenha 

recebido a aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Petrobras 

Biocombustível, e em consequência, o aval da Holding Petrobras. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Desse modo, a Petrobras Biocombustível assumiu riscos de serem identificadas, após a conclusão 

do negócio e desembolsos, contingências e inconsistências no processo due diligence não 

consideradas na negociação, contestadas por parte dos vendedores, sem que houvesse consenso 

a respeito das mesmas, as quais poderiam resultar em possível litígio.  

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

Por meio da Carta datada de 13 de novembro de 2015, a Petrobras Biocombustível S.A. 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Conforme citado no REGISTRO 1427, informa-se que a decisão de realização de 

auditoria confirmatória (due diligence) após a concretização da operação deveu-se 

principalmente a: 

                                                 
27 Atual item 1.1.1.14 do presente Relatório Final 
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(i)baixa exposição à constituição de contingências visto que a empresa tinha pouco 

tempo de operação (início de atividades em junho de 2007); (ii) os custos inerentes à 

contratação de diligências em duas etapas distintas (preliminar e confirmatória); (iii) o 

conhecimento prévio das boas práticas de gestão do sócio, vivenciadas na Unidade 

Marialva; e retenção de [ * ], (do valor do desembolso na aquisição) para cobrir 

eventuais contingências identificadas no processo de due diligence. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

O valor retido, de [ * ] se verificou adequado, visto que no término do processo de due 

diligence as contingências identificadas somaram apenas [ * ]. 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 Desta forma foram realizadas auditorias ambiental, contábil, financeira e legal, 

conforme cláusula 5 do Contrato de Associação. As contingências prováveis foram 

descontadas do preço do negócio, já que o pagamento ao acionista ocorreu em parcelas, 

conforme consta no contrato de associação, cláusula 4.2.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 

 

O apontamento consiste na possibilidade de prejuízos em decorrência de decisão da PBIO de não 

realizar o processo due diligence (Auditoria Confirmatória) antes da aquisição de 50% das ações 

da empresa BSBIOS Passo Fundo. Não houve manifestação da Unidade quanto aos fatos 

apontados no que se refere: 

i) aos possíveis prejuízos em decorrência dessa decisão da PBIO e das divergências a respeito 

das contingências e das inconsistências identificadas pela PBIO na Auditoria Confirmatória 

realizada por consultoria de renome contratada pela PBIO; 

ii) ao fato de a PBIO ter efetuado o pagamento da 2ª parcela se as contingências e inconsistências 

(que seriam descontadas dos pagamentos e somavam valores superiores ao saldo da aquisição), 

estavam sendo questionadas pelos Acionistas Vendedores; 

iii) ao fato de a BSPar e a BSBIOS Passo Fundo celebrarem Contrato de Penhor de Ações em 

Garantia, em 23/11/2011, para o penhor em favor desta de suas próprias ações ordinárias 

nominativas, sem valor nominal, quando o penhor deveria ser em favor da PBIO, que estava 

assumindo os riscos do negócio e isso somente ocorreu após esta efetuar o pagamento da 2ª 

parcela de [ * ] aos Acionistas Vendedores; 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

 iv) à redução das contingências identificadas pela consultoria contratada pela PBIO, de forma 

desproporcional entre a Petrobras Biocombustível S.A. e os Acionistas Vendedores da BSBIOS 

Passo Fundo com a assinatura do Instrumento Particular de Transação, Quitação e Outras 

Avenças, conforme demonstrada na tabela que segue: 
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Tabela 15 – Contingências e Inconsistências identificadas pela Auditoria Confirmatória. 

Descrição 
Auditoria Confirmatória (em 

R$) 

Entendimento em as Partes 

(em R$) 

Contingências Prováveis e/ou Inconsistências 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade 

Examinada, em função de sigilo, na forma do artigo 

22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no 

inciso I do artigo 6º, ambos do Decreto nº 

7.724/2012”. 

Contingências Possíveis 

Total 

Fonte: Anexo I do Instrumento Particular de Transação, Quitação e Outras Avenças. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Os valores identificados na Auditoria Confirmatória decorreram de cálculos e evidências 

apresentadas pela empresa de auditoria contratada para tal finalidade. Se tais valores não são 

levados em consideração, resta no mínimo o prejuízo do pagamento por um serviço que não foi 

levado em consideração. 

Além disso, considerando a existência de cláusulas de Reembolso de Contingências Prováveis 

não materializadas e de Liberação de Garantia das Contingências Possíveis, os valores iniciais 

poderiam ser mantidos e, caso não se concretizassem as contingências, reembolsar ou liberar as 

garantias. Porém, se as contingências se concretizassem em valores superiores aos previstos, 

haveria cobertura suficiente, resultando em riscos menores para a PBIO. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Cabe ressaltar que, ainda que as Partes tenham chegado a um consenso reduzindo o montante 

estimado no trabalho realizado pela consultoria e reclassificando quinze contingências como 

“Inexistente”, elas não deixarão de existir apenas com a assinatura do Instrumento Particular de 

Transação, Quitação e outras avenças. Portanto, a PBIO assumiu o risco de que as ações 

penhoradas não sejam suficientes para cobrir as ocorrências futuras das contingências 

identificadas pela Auditoria Confirmatória. 

A PBIO não se manifestou a respeito da aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de 

Administração da Petrobras Biocombustível S.A., bem como quanto ao aval da Holding 

Petrobras, em relação ao Instrumento Particular de Transação, Quitação e outras Avenças, em 

15/06/2012, firmado entre a PBIO e os Acionistas Vendedores da empresa BSBIOS Passo Fundo, 

em função dos elevados valores negociados.  

Em sua manifestação, a Unidade apresentou considerações a respeito da decisão em realizar a 

auditoria confirmatória (due diligence) após o fechamento do negócio, porém não houve 

informação de quem adotou tal decisão. Anota-se que a PBIO apresentou para o apontamento 

em análise, praticamente, as mesmas alegações da sua manifestação ao item 1.1.1.14, as quais 

não foram consideradas convincentes, conforme análise do controle interno exposta naquele 

item. 
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1.1.1.23  INFORMAÇÃO 

Contribuição das Usinas BSBIOS para os resultados da Petrobras Biocombustível no 

segmento do Biodiesel. 

FATO 

 

Em relação às possibilidades de sinergia operacional e de gestão consideradas pela Petrobras 

Biocombustível como aspectos relevantes na aquisição de 50% na participação societária da 

BSBIOS Passo Fundo, a PBIO apresentou:  

“(i) sinergias de gestão a partir da constituição de uma única empresa proprietária dos 

ativos de Marialva e Passo Fundo, reduzindo custos de governança corporativa; e (ii) 

sinergia operacional com o início de operação de uma planta de esmagamento de grãos 

integrada à Unidade de Passo Fundo, o que possibilitaria redução de custos 

operacionais, maior disponibilidade da matéria-prima e agregação de margem com a 

venda do farelo obtido do processo de esmagamento da soja”. 

Segundo informações contidas nas demonstrações contábeis dos exercícios de 2008 a 2013, no 

segmento do biodiesel, até 2009, a Petrobras Biocombustível apresentava uma capacidade anual 

de produção das três usinas (de Candeias/BA, Quixadá/CE e Montes Claros/MG) de 171 milhões 

de litros. Em 2010, com o aumento de capacidade, ajustes nos equipamentos instalados, revisão 

dos processos industriais e duplicação da estrutura produtiva da Usina Candeias, a produção das 

três usinas passou a ter uma capacidade anual de produção de 434 milhões de litros. Com a 

inauguração, em maio de 2010, da usina de Marialva/PR, em parceria com a empresa BSBIOS, 

e capacidade para produzir 127 mil m³/ano de biodiesel, a usina acrescentou 63,5 mil m³/ano à 

capacidade da PBIO, que chegou ao final de 2010 com uma capacidade instalada de produção de 

biodiesel de 498 mil m³/ano.  

Em 2012, a PBIO ampliou a capacidade produtiva das unidades de Montes Claros/MG, que 

passou de 108 mil m3/ano para 152 mil m³/ano, e de Marialva/PR, que passou de 127 mil m³/ano 

para 183 mil m³/ano. Com as ampliações, a Petrobras Biocombustível encerrou 2012 com 

capacidade de produzir 765 mil m³/ano.  

Com base nas informações constantes nas demonstrações contábeis, elaborou-se a tabela seguinte 

com a capacidade instalada das usinas de biodiesel da BSBIOS e da PBIO (dados em mil m³/ano), 

sendo que para as usinas BSBIOS foi considerada a participação de 50%: 

Tabela 16 – Capacidade instalada das usinas de biodiesel – PBIO e BSBIOS. 

Unidades Produtoras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PBIO BA – Candeias 57,0 57,0 217,2 217,2 217,2 217,2 

PBIO CE – Quixadá 57,0 57,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

PBIO MG – Montes Claros - 57,0 108,0 108,0 108,0 152,0 

SUBTOTAL 114,0 171,0 433,2 433,2 433,2 477,2 

BSBIOS – Passo Fundo* - - - 80,0 80,0 80,0 

BSBIOS – Marialva - - 63,5 63,5 63,5 91,5 

TOTAL 114 171 496,7 576,7 576,7 648,7 

Fonte: Demonstrações contábeis das empresas PBIO e BSBIOS Passo Fundo. 

(*) Para a Usina de Passo Fundo, considerar a capacidade do período de agosto a dezembro, uma vez que o início 

da participação societária nessa unidade correu em julho de 2011. 

As vendas de biodiesel, nos leilões da ANP por parte da BSBIOS Passo Fundo e da PBIO, 

ocorreram a partir de julho e outubro de 2008, respectivamente, e por parte da BSBIOS Marialva, 

ocorreram a partir do 18º Leilão com entrega de biodiesel em julho de 2010, conforme segue 

(volume em m³), sendo que para as usinas BSBIOS foi considerada a participação de 50%: 
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Tabela 17 – Vendas de biodiesel nos leilões da ANP (volume em m³) – PBIO e BSBIOS. 

Unidades Produtoras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PBIO BA – Candeias 4.598 38.447 69.440 99.844 155.076 153.984 

PBIO CE – Quixadá 4.449 42.031 68.604 44.560 59.001 82.340 

PBIO MG – Montes Claros - 34.625 69.903 72.278 81.313 86.505 

BSBIOS – Passo Fundo* - - - 24.290 64.774 42.623 

BSBIOS – Marialva - - 21.450 40.083 51.449 69.193 

TOTAL 9.047 115.103 229.397 281.055 411.613 434.645 

Fonte: Relatórios de entregas de Biodiesel das unidades produtoras - ANP. 

(*) Para a Usina de Passo Fundo, foi considerado o volume do período de agosto a dezembro, uma vez que o início 

da participação societária nessa unidade correu em julho de 2011. 

Com base nas duas tabelas anteriores, verifica-se que o total da capacidade instalada somente das 

usinas de biodiesel da Petrobras (Candeias, Quixadá e Montes Claros) já seria suficiente para 

atender a demanda dos leilões da ANP.  

Assim, apesar de constar que as usinas da Petrobras operavam com capacidade plena no Resumo 

Executivo, preparado em 29/07/2009 e anexado à Ata CA 1.324, de 13/11/2009, visando 

aprovação da Petrobras para a aquisição da planta de Marialva, nos seguintes termos: “As três 

unidades produtoras da Companhia, de Candeias, Quixadá e Montes Claros, operam com 

capacidade plena e já foram iniciados os procedimentos para ampliação das Usinas de Quixadá 

e Montes Claros e duplicação da Usina de Candeias (...)”, as tabelas anteriores não confirmam 

essa situação. 

Segundo as informações contidas nas demonstrações contábeis da Petrobras Biocombustível, os 

quantitativos de produção entregue nos exercícios de 2011 a 2013 foram: 

Quadro 24 – Quantitativos de produção entregue pela PBIO. 

Usinas 2011 2012 2013 

Próprias - PBIO 224.096 m³ 299.853 m³ 322.829 m³ 

Em Parceria - BSBIOS* 139.373 m³ 121.443 m³ 131.108 m³ 

Fonte: demonstrações contábeis da PBIO dos exercícios de 2011 a 2013. 

(*) Valor correspondente a 50% da produção das usinas parceiras: BSBIOS Marialva (PR) e Passo Fundo (RS), 

sendo que para esta, apenas o período de agosto a dezembro em relação a 2011. 

Todavia, esses quantitativos estão um pouco acima dos volumes divulgados pela ANP, nos 

informativos de entregas de biodiesel das unidades produtoras referentes aos leilões ANP. 

Os resultados do faturamento bruto e do período (lucro ou prejuízo líquido) dos exercícios de 

2010 a 2013 alcançados pelas usinas BSBIOS Passo Fundo e BSBIOS Marialva são 

demonstrados na tabela a seguir (valores em milhares de reais): 

Tabela 18 – Resultados alcançados pelas usinas BSBIOS. 

Usinas Descrição 2010 2011 2012 2013 

BSBIOS Passo 

Fundo/RS 

Faturamento bruto “Informações suprimidas por solicitação da 

Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º 

do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Lucro líquido 

50% Lucro líquido PBIO 

BSBIOS 

Marialva/PR 

Faturamento bruto 

Lucro líquido 

50% Lucro líquido PBIO 

Fonte: Demonstrações contábeis das empresas PBIO e BSBIOS Passo Fundo. 

(*) Para a Usina de Passo Fundo, foi considerada a proporção de 50% do resultado contido no Balanço, porém seria 

somente do período de agosto a dezembro/2011. 
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Cabe ressaltar que nos resultados dos lucros líquidos da BSBIOS Passo Fundo de 2010 a 2013 

há o resultado de equivalência patrimonial de Marialva, na proporção de 50% até 01/07/2011, 

visto que, nesta data, esta usina passou a ser uma subsidiária integral da BSBIOS Passo Fundo. 

Com isso, a partir de 2012, no resultado do lucro líquido da BSBIOS Passo Fundo, consta o 

resultado integral da usina de Marialva. 

Em relação ao resultado alcançado pela Usina de Marialva, cabe destacar a iminente perda de 

recursos de [ * ], porém ainda não estaria registrada como perda no Balanço de 2012, conforme 

trabalho de Auditoria Interna da PBIO realizado nesta Unidade, em outubro de 2013, sobre os 

atos de gestão desta Usina ocorridos em 2012, com resultado detalhado no Relatório R-

0001/2013. 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na forma 

do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos do 

Decreto nº 7.724/2012”. 

Não houve manifestação da Unidade quanto à contribuição das Usinas BSBIOS para os 

resultados da Petrobras Biocombustível no segmento do Biodiesel. Entretanto, não ficaram 

evidenciados, de forma inconteste, quais seriam os ganhos de valor que tais aquisições 

promoveriam para a Petrobras Biocombustível S.A.  
 ##/Fato## 
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III. CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS 

3.1 Conclusões 

Em resumo, as análises realizadas pela equipe de auditores da CGU sobre o processo de aquisição 

pela Petrobras Biocombustível S.A. de participação nas empresas BSBIOS Marialva e BSBIOS 

Passo Fundo e as consequências dessas operações permitem concluir o seguinte: 

Para a avaliação econômica das empresas (BSBIOS Marialva e BSBIOS Passo Fundo), a PBio 

desenvolveu um modelo com a metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Contudo, em 

ambas as avaliações foram utilizadas premissas (preço de glicerina, taxa de reinvestimento, 

remuneração total do capital investido, preço de grão e farelo de soja, depreciação, benefícios 

fiscais, etc.), com valor destas apurado a partir de informações do vendedor, que não seriam 

usuais no segmento de biodiesel e/ou em outras avaliações de empresas realizadas pela própria 

Petrobras. A adoção dessas premissas diferenciadas provocou a elevação do valor de firma das 

empresas avaliadas, com resultado positivo no Valor Presente Líquido (VPL) e na Taxa Interna 

de Retorno (TIR) que foram demonstrados aos Conselhos de Administração da PBio e da 

Petrobras.  

Isso resultou na aprovação pela aquisição dessas empresas com grau de “beneficiamento” aos 

acionistas vendedores em detrimento dos acionistas compradores (Petrobras e Petrobras 

Biocombustível S.A.) e com base em valores negociados antes dos pareceres técnicos da 

Petrobras. Por consequência, houve pagamentos superiores aos valores avaliados pelas áreas 

técnicas da holding, que informavam o que realmente as empresas valiam e/ou poderiam fornecer 

como resultado econômico à Petrobras.  

A – Referente à aquisição da Usina de Marialva/PR. 

a. Houve perda de oportunidade de aquisição da Usina de Marialva, diretamente do Grupo 

Agrenco ou em conjunto com a BSBIOS, com consequente oneração adicional aos cofres da 

Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) na aquisição posterior. Não houve justificativa 

convincente em relação à ausência de análises quanto às ofertas realizadas por essas empresas. 

A compra da planta do Grupo Agrenco por parte BSBIOS somente foi concretizada após esta se 

certificar de que a PBio realizaria a compra de 50% da usina (vide Itens 1.1.1.1 a 1.1.1.4). 

b. Os gestores realizaram negociações antes do aval inicial da Diretoria Executiva da PBio e 

houve apreciação pelo Conselho de Administração da PBio da Oferta Firme de joint venture na 

Usina de Marialva sem os pareceres conclusivos e a avaliação final do negócio, em desacordo 

com a Sistemática da Petrobras e com o Estatuto Social da Petrobras Biocombustível S.A. (vide 

Itens 1.1.1.5 e 1.1.1.6).  

c. A proposta da PBio, de R$ 55 milhões por 50% da Usina de Marialva, não foi precedida de 

avaliação prévia das áreas técnicas da Petrobras e dos estudos necessários para dirimir incertezas 

na valoração da planta com base em parâmetros adotados no (FCD) diferentes dos utilizados pela 

Petrobras em análises de projetos de biodiesel (vide Itens 1.1.1.7, 1.1.1.8 e 1.1.1.9); 

d. A valoração da usina utilizou informações da vendedora sem serem confirmadas em processo 

de due diligence e alcançou a quantia de [ * ], que decorreu da majoração de [ * ] resultante da 

adoção de premissas diferenciadas com a ótica do vendedor. Com os ajustes no FCD, o valor da 

planta de Marialva resultaria em [ * ] e na proposta de [ * ] milhões por 50% de participação 

(vide Itens 1.1.1.8 e 1.1.1.9);  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 
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e. Os gestores da Petrobras Biocombustível S.A. desconsideraram os alertas emitidos nos 

pareceres corporativos da Petrobras que indicavam a elevação no valor da planta. A determinação 

do valor econômico da aquisição não foi escopo dos trabalhos das consultorias e auditorias 

contratadas, que não expressaram qualquer garantia ou representação quanto à exatidão das 

quantias envolvidas na negociação da planta de Marialva, não confirmaram as informações da 

vendedora utilizadas no FCD para atribuir o valor da Usina de Marialva (vide Itens 1.1.1.8, 

1.1.1.9 e 1.1.1.11);  

f. A valoração da empresa não seguiu os parâmetros da Petrobras, resultando na elevação de seu 

valor e fragilizando a “valuation” e o ágio pago. Na época da aquisição, a PBio assumiu os riscos 

de comprar uma usina que ainda estava inacabada e inoperante. Não houve avaliação 

independente para certificar o valor econômico atribuído à planta ou para fundamentar o valor 

do ágio apurado na aquisição. Os recursos aplicados na usina não foram iguais pelas sócias 

BSBIOS e PBio, que aplicou [ * ] a mais que a BSBIOS, para que ambas tivessem 50% de 

participação na Usina de Marialva. O valor referente a 50% dos aportes a maior por parte da 

Petrobras Biocombustível S.A., em relação aos aportes da BSBIOS, representou a transferência 

de riqueza no valor de [ * ] milhões entres as partes (vide Itens 1.1.1.10, 1.1.1.11 e 1.1.1.12). 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

B – Referente à aquisição da Usina de Passo Fundo/RS. 

a. Houve a apreciação pelo Conselho de Administração da PBio de Oferta Firme para a aquisição 

de 50% de participação societária na BSBIOS Passo Fundo sem os pareceres técnicos, os 

resultados das consultorias e a avaliação final do negócio para suporte à decisão, em desacordo 

com a Sistemática da Petrobras e com o Estatuto Social da PBio (vide Itens 1.1.1.14 e 1.1.1.15); 

b. A proposta da PBio, de R$ 200 milhões por 50% da Usina de Passo Fundo, não foi precedida 

de avaliação prévia das áreas técnicas da Petrobras e dos estudos necessários para dirimir 

incertezas na valoração da planta com base em parâmetros adotados no FCD diferentes dos 

utilizados pela Petrobras em análises de projetos de biodiesel (vide Itens 1.1.1.14, 1.1.1.15 e 

1.1.1.18); 

c. A aprovação da aquisição nos Conselhos de Administração da PBio e da Petrobras ocorreu 

sem a análise prévia dos riscos do negócio que seriam identificados no processo de due diligence 

a ser realizado a posteriori. Houve inconsistência de informação constante em documento 

emitido visando obter o aval da Petrobras para a aquisição de 50% das ações da BSBIOS Passo 

Fundo pela PBio em relação aos parâmetros apontados nos pareceres das áreas técnicas. (vide 

Itens 1.1.1.16 e 1.1.1.17);  

d. A valoração da usina de Passo Fundo utilizou informações da vendedora sem serem 

confirmadas em processo de due diligence. O valor atribuído, de R$ 400 milhões e de R$ 200 

milhões (para os 50% de participação), foi negociado antes dos pareceres e não considerou as 

premissas mais conservadoras que resultariam em redução de cerca de [ * ] milhões no valor do 

negócio. A avaliação encontrada pela área técnica da Petrobras para a empresa foi de [ * ], para 

o Cenário Força do Hábito, e de [ * ], para o cenário Crescimento Agressivo (vide Itens 1.1.1.18 

e 1.1.1.19);  

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

e. Apesar das várias inconsistências e inadequações apontadas pelos pareceres das áreas técnicas 

da Petrobras quanto ao modelo de avaliação econômica utilizado, não houve a realização e/ou 



 

 

Dinheiro público é da sua conta                                                      www.portaldatransparencia.com.br 
134 

contratação de uma avaliação prévia independente para valorar a empresa BSBSIOS Passo Fundo 

antes do fechamento do negócio. Os gestores da PBio desconsideraram os alertas emitidos nos 

pareceres corporativos da Petrobras que indicavam a elevação no valor da planta e os riscos da 

finalização do negócio antes de certificar-se das contingências existentes (vide Itens 1.1.1.18, 

1.1.1.19 e 1.1.1.21);  

f. A determinação do valor econômico da aquisição não foi escopo dos trabalhos das consultorias 

e auditorias contratadas nem a confirmação de informações da vendedora utilizadas no FCD para 

atribuir o valor da empresa BSBIOS Passo Fundo; com isso o valor de R$ 400 milhões atribuído 

pela PBio à empresa foi, em média [ * ], superior ao das avaliações realizadas pelas áreas técnicas 

da Petrobras (vide Itens 1.1.1.18, 1.1.1.19 e 1.1.1.21); 

[ * ] “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de sigilo, na 

forma do artigo 22 da Lei nº 12.527/2011, no § 1º do artigo 5º e no inciso I do artigo 6º, ambos 

do Decreto nº 7.724/2012”. 

g. A PBio não apresentou justificativa para que o processo de aquisição da empresa BSBIOS 

Passo Fundo fosse agilizado, com a inversão de fases, com o fechamento da aquisição antes da 

realização do processo due diligence para avaliar os riscos do negócio, as contingências e 

inconsistências existentes com impacto na valoração da empresa sendo que a necessidade para 

tal não foi justificada. (vide Item 1.1.1.22); 

Nos documentos disponibilizados pela PBio como suporte para as propostas de valores nas 

aquisições, não foram identificados estudos e avaliações consistentes para fixar os montantes de 

referência para o Valor de Firma das empresas adquiridas. Tampouco ficou evidenciado, de 

forma inconteste, os ganhos de valor que tais aquisições promoveriam para a Petrobras 

Biocombustível S.A.  

Em síntese, os fatos apresentados consideram os diversos cenários, porém, os gestores da PBio 

não escolheram o cenário mais prudente, iniciaram e finalizaram as negociações antes da emissão 

dos pareceres técnicos conclusivos e sem uma avaliação prévia independente visando à valoração 

das plantas de biodiesel. Nas duas aquisições, houve a inversão na lógica da negociação, uma 

vez que a ótica do comprador (Petrobras Biocombustível S.A.) deu lugar à ótica do vendedor, 

adotando informações deste e desconsiderando os parâmetros utilizados pela Petrobras e os 

pareceres das áreas técnicas desta Companhia.  

 

3.2 Encaminhamentos e Recomendações 

Diante do cenário exposto no presente Relatório, suportado por evidências e documentos 

disponibilizados pela Unidade, que demonstram a ocorrência de prática de atos irregulares, com 

consequentes danos aos cofres da Petrobras Biocombustível S.A., recomenda-se o 

encaminhamento deste Relatório: 

1) À Petrobras, para que adote providências no sentido de buscar, judicial ou extrajudicialmente, 

o ressarcimento do dano apontado no presente Relatório e de adotar as ações corretivas 

necessárias ao processo de aquisição de empresas ou participação societária, bem como à 

apuração de responsabilidades que entender necessárias; 

2) À Corregedoria-Geral da União, para que: 

a) Proceda análise, em sede de juízo de admissibilidade, com o fito de verificar se as condutas 

apontadas no presente Relatório caracterizam infração disciplinar; e 

b) Avalie a pertinência de instaurar processo investigativo com vistas a apurar o eventual 

pagamento de vantagens indevidas pelo grupo empresário BSBIOS a agentes públicos da 
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Petrobras, mormente aqueles que venham a ser apontados como responsáveis pelos atos 

irregulares descritos no presente Relatório. 

3) Ao Tribunal de Contas da União, tendo em vista a abertura do processo nº TC 006.049/2014-

1 objetivando avaliar possíveis irregularidades na aquisição de Usinas da Indústria e Comércio 

de Biodiesel Sul (BSBIOS). 

4) Ao Ministério Público Federal, tendo em vista a abertura do processo nº 

1.30.001.001262/2014-09 para apuração de supostas irregularidades nas aquisições pela 

Petrobras Biocombustível S.A. das Usinas da Indústria e Comércio de Biodiesel Sul (BSBIOS) 

de Marialva/PR e de Passo Fundo/RS. 

5) À Receita Federal do Brasil, para as apurações, que entender devidas, quanto às possíveis 

ocorrências de sonegação fiscal por parte dos acionistas vendedores de participações nas usinas 

de biodiesel de Marialva/PR e de Passo Fundo/RS em relação ao ganho de capital. Bem como, 

se houve apenas elisão ou evasão fiscal em relação às aquisições dessas usinas e no âmbito da 

BSBIOS quanto aos tributos: IRPJ, CSSL, PIS e COFINS. 


