
RESUMOS RBC - 2010

RBC nº 184 – Jul/Ago 2010
 
Perfil do Disclosure Ambiental: uma investigação nos Relatórios Anuais e Balanço Social e 
Ambiental da Petrobras
(Fabrícia Silva da Rosa, Sandra Rolim Ensslin)

Esta pesquisa, de caráter descritivo, tem como objetivo traçar o perfil do disclosure ambiental da Petrobras. O perfil 
do disclosure ambiental é analisado quanto ao nível de sustentabilidade (ISE/Bovespa, 2005), elementos (LINDSTA-
ED, 2007), tipo (GUTHRIE e PETTY (2000) e qualidade do disclosure (GRAY, KOUHY e LAVERS, 1995b), por meio 
da técnica de análise de conteúdo das sentenças do relatório (RICHARDSON, 2008). A pesquisa revela: (i) a partir do 
momento que integra o ISE, melhoram-se os níveis de disclosure ambiental; (ii) no Balanço Social e Ambiental, o item 
mais evidenciado é o que se refere às auditorias feitas na companhia; já em relação ao Relatório Anual, o item de mais 
evidência é o que se refere aos investimentos; (iii) o tipo disclosure mais evidenciado em 2004, tanto no Relatório Anual 
quanto no Balanço Social, é o Declarativo; e, em 2006, ano em que passou a integrar o ISE, a companhia aumenta infor-
mações Quantitativas/Monetárias no Relatório Anual e Quantitativas no Balanço Social e Ambiental; (iv) a qualidade do 
disclosure ambiental obteve como resultado a constatação de que a classificação mais evidenciada foi a do tipo Bom.
 
Risco e volatilidade das ações de empresas estatais e privadas do setor de energia elétrica
(Marinês Taffarel, Ademir Clemente, Willson Gerigk)

Este estudo analisa, comparativamente, o nível de risco das ações das empresas estatais e privadas do setor de ener-
gia elétrica negociadas na Bovespa. Foram analisadas ações de oito empresas estatais e onze empresas privadas que 
tiveram cotação ininterrupta na Bovespa no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2007. Para a análise, foram 
consideradas separadamente as ações ordinárias e as ações preferenciais. Para aferir o risco das ações, foi calculado 
o Coeficiente Beta pelo Modelo de Mercado, tanto na forma de retorno integral quanto na forma de excesso de retorno 
em relação à taxa livre de risco. A comparação do risco das ações foi aprofundada pela aplicação do coeficiente de 
correlação de Pearson entre os retornos das ações e os retornos médios de mercado e pela Volatilidade Relativa. Os 
resultados mostram que as ações das empresas estatais de energia elétrica apresentam risco mais elevado do que as 
ações das empresas privadas do mesmo setor, no período de análise, tanto pela estimação convencional do Coeficiente 
Beta quanto pela análise da Volatilidade Relativa. Os resultados também evidenciam que a análise da Volatilidade Re-
lativa proporciona forma mais conveniente e segura para relacionar o risco de ações com o risco de mercado.
 
Ações em Tesouraria: uma exploração sobre o impacto no patrimônio e na rentabilidade 
(João Carlos Dias da Costa, Ricardo Maroni Neto) 
 
Este estudo tem por objetivo amplo estudar a compra das próprias ações para avaliar seu impacto no patrimônio e 
na rentabilidade das empresas. Para isso, este artigo analisa os motivos das aquisições, o embasamento legal e o 
procedimento contábil. A investigação parte dos processos efetivados e em andamento na CVM, entre janeiro de 
2007 e junho de 2008, com a finalidade de se compreender os motivos da recompra. Em seguida, com o auxílio de 
uma simulação, é apresentado o impacto sobre a formação do patrimônio e sobre o retorno. O resultado revela que 
as ações em tesouraria são aplicações de recursos com fins especulativos, tendo por objetivo o cancelamento, a 
alienação, a troca ou a distribuição para funcionários. Cada evento impacta no valor do total dos ativos, no valor do 
patrimônio líquido e no número de ações no mercado e, por conseguinte, no patrimônio e na rentabilidade.

Uma proposta estrutural e de conteúdos para as notas explicativas referentes aos balanços 
orçamentários municipais  
(Cristina Klock, Prof. Dr. Orion Augusto Platt Neto, Prof. Flávio da Cruz)
 
O artigo tem o objetivo de propor um modelo de notas explicativas para os balanços orçamentários dos entes públicos 
municipais. A pesquisa é de natureza aplicada, para a qual foi adotada uma abordagem qualitativa. Foi realizada a 
revisão de literatura e a análise documental de relatórios e documentos diversos do município utilizado no desenvol-
vimento do estudo. A evidenciação adequada das informações sobre o uso dos recursos públicos representa um dos 
desafios da Contabilidade Pública. No entanto, as normas vigentes e a literatura especializada não oferecem modelos 
para a elaboração de notas explicativas para entidades públicas estatais. Tendo em vista a restrição de espaço do 
artigo, são apresentadas notas explicativas relativas apenas ao balanço orçamentário, além dos elementos e notas 
preliminares, entendidos como necessários para a percepção da amplitude do documento proposto. Esta pesquisa 
corrobora o entendimento de que as notas explicativas são parte integrante dos balanços públicos, e que as suas 
informações devem ser relevantes, complementares e/ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas 
nos demonstrativos propriamente ditos.
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A relevância do trabalho de perícia contábil desenvolvida por assistente técnico nas
ações revisionais de contratos: uma análise documental dos processos da Caixa
Eonômica Federal (CEF)
(Idalberto José das Neves Júnior, Diego Silva de Oliveira)

Da mesma importância do mister atribuído ao perito, nomeado pelo juízo, reveste-se a função do assistente técnico, o 
qual possibilita que se instaure o contraditório na matéria técnica, para que não reine absoluto o entendimento do perito 
oficial, que deve ter a mesma postura de imparcialidade do magistrado que o nomeou. O presente artigo buscou apurar 
quais os ganhos, traduzidos em resultados, que foram obtidos através do trabalho desenvolvido por assistente técni-
co, com base na análise de ações de revisão de contrato ajuizadas em desfavor da Caixa Econômica Federal (CEF) 
(MELO, 2008). Para o desenvolvimento deste trabalho, contou-se com a coleta de 30 processos de ações revisionais de 
contratos distribuídos entre o TJDFT, 1ª Região do TRF e no STJ, sendo as peças processuais analisadas com o auxílio 
de um checklist. Dessa forma, foi possível evidenciar os resultados obtidos a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos 
assistentes técnicos contratados pela CEF e apresentar proposições de melhoria para a atuação desses profissionais 
(assistentes técnicos). Dos processos analisados, verificou-se que, em 20 litígios (66,66% da amostra), apresentaram 
ganhos para o réu da ação (CEF): redução do prazo da ação em 25% das controvérsias, emissão de sentença favorável 
ao réu em 65% dos processos e a reversão do ônus da prova nos 10% restantes. Como fator crítico desses ganhos 
esteve presente a qualidade do trabalho do assistente técnico. 


