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CONTABILIDADE: IMPORTÂNCIA E CONHECIMENTO
SUPERFICIAL
Prof. Alvaro Guimarães de Oliveira
Rio, 15/01/2018.
Parte B
B – 1 As Consequências da Apuração Errada do
Resultado Econômico.
Inicialmente devemos observar que ao retificarmos
o DRE da Petrobras, para que atendesse ao seu
objetivo

principal,

que

é

apurar

o

resultado

econômico das suas atividades econômicas e ao
elaborarmos,
Mutações

também,

o

Patrimoniais,

de

Demonstrativo

das

acordo

seu

com

o

objetivo, encontramos um resultado completamente
diferente daquele oficialmente, apresentado.
Este nosso resultado, perfeitamente lógico e o mais
próximo possível da realidade, nos permitiu ver que
a Petrobras é forte economicamente, como é de se
esperar de uma empresa de petróleo.
E, portanto, o seu futuro econômico e financeiro será
grandioso, bastando para isto que sejam eliminados
os desvios criminosos de recursos que aconteceram
durante o governo llullopetista.
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Se nos guiássemos pelos resultados, erroneamente,
apurados
conclusão

e

apresentados

sobre

o

futuro

oficialmente,
da

nossa

Petrobras

seria

exatamente o oposto.
Mesmo sendo a Petrobras uma empresa, cujo
acionista majoritário é o Governo brasileiro, e ser
uma petrolífera, o prejuízo apresentado oficialmente,
lhe casou problemas financeiros adicionais.
Sendo ela a empresa, não financeira, com a maior
dívida do mundo, o prejuízo registrado levou os seus
financiadores a exigir uma maior taxa de juros, em
função do aumento do seu risco, seja para novos
empréstimos ou para renovação dos já existentes.
Também se a Petrobras estivesse pensando em
capitar recursos financeiros, com um novo aumento
de capital, cujas ações fossem vendidas através da
Bolsa de Valores, devido ao prejuízo apresentado ela
teria de adiar a venda das novas ações ou vende-las
por um preço inferior ao desejado.
Não fosse a Petrobras uma empresa estatal e do
ramo de petróleo, ela, talvez, estivesse na lista das
empresas

falidas

em

função

da

falta

de

conhecimento aprofundado de contabilidade dos
seus dirigentes.
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Quero, finalmente, dizer que este desconhecimento,
sobre os números relativos às suas empresas,
apresentados pela contabilidade, pode e já deve ter
levado muitas empresas à falência.
Ou seja, entender a linguagem da empresa –
contabilidade – é de suma importância para os seus
diretores.
Devemos acrescentar, para melhor esclarecimento,
que

o

Balanço

profissionais

de

de

2014

foi

contabilidade

elaborado
da

pelos

Petrobrás,

auditado pela Price Waterhouse e aprovado pela
CVM.
Teoricamente, estas instituições devem contar com
profissionais de contabilidade de altíssimo nível,
mas mesmo assim, conforme vimos, o resultado
apresentado demonstrou falhas de conhecimento em
aspectos importantes da contabilidade.
E, portanto, a nossa afirmação, acima, da dificuldade
em

encontrar

profissionais

que

saibam

apurar

resultados econômicos com segurança, clareza e
correção, tem todo o sentido.

