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RESUMO 

O estudo teve como objetivo evidenciar o conteúdo das notas explicativas se é claro o 

suficiente a ponto de auxiliar aos usuários externos a analisar as demonstrações contábeis, e se 

atendem completamente às normas e exigências legais de órgãos reguladores.  Foi aplicada 

uma pesquisa de natureza descritiva, adotado estudo bibliográfico e documental. Os dados 

usados na análise foram demonstrações contábeis das companhias que ficam disponíveis em 

seus respectivos sites. A análise se caracterizou qualitativa quanto à abordagem do problema. 

O estudo evidenciou que as notas explicativas atendem grande parte das exigências das leis e 

parte das instruções de órgãos reguladores, porém essas informações não passam disso, pois 

normalmente trata-se de informações padronizadas que são utilizadas especificamente para 

atender tais exigências e muitas vezes não refletem exatamente os fatos ocorridos de forma 

clara e objetiva. Foram analisadas as cinco maiores companhias que operam na 

BM&FBOVESPA do ramo industrial, no estado do Rio Grande do Sul, usando como critério 

de seleção das sociedades o maior ativo. Ainda foram selecionadas dez notas explicativas com 

a justificativa de que são as principais para o segmento estudado. Concluiu-se que as notas 

explicativas não são claras e objetivas o suficiente para ajudar aos usuários externos 

interessados nas informações das companhias e que em muitas oportunidades não atendem 

completamente as normas e exigências legais de órgãos reguladores. Faz-se necessário um 

aprofundamento maior sobre o assunto e um aprimoramento pelos órgãos reguladores com o 

intuito de criar mecanismos incentivando a utilização de tal ferramenta de forma mais 

produtiva. 

 

Palavras-chave: Notas Explicativas. Contabilidade. IFRS. Normas Internacionais de 

Contabilidade. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to show the content of explanatory notes, if it is clear enough for aiding the 

external users to analyse the accounting statements and if they completely meet the standards 

and legal requirements of the regulatory bodies. A research of descriptive nature was applied, 

along with a bibliographic and documental study. The data used for the analysis were 

accounting statements of the companies that were available in their respective sites. The 

analysis was qualitative as for the approach of the problem. The study showed that the 

explanatory notes show great part of the legal requirements and part of the regulatory bodies 

instructions, but such information is not more than that, because normally it is standard 

information are used specifically to meet such requirements and often do not accurately 

reflect the facts in a clear and objective manner. The five largest companies operating in the 

BM & FBOVESPA of the industrial sector in the state of Rio Grande do Sul were analysed, 

using as a criterion for the company selection the greater assets, still ten notes have been 

selected on the grounds that are the main contributors to the segment used. It was concluded 

that the explanatory notes are not clear and objective enough to help external users interested 

in the companies information and on many occasions they do not thoroughly meet the 

standards and legal requirements of regulatory bodies.It is necessary a further development on 

the subject and an enhancement by regulators in order to create mechanisms encouraging the 

use of this tool more productively.  

 

Keywords: Explanatory Notes. Accounting. IFRS. International Accounting Standards. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As recentes mudanças sofridas pela contabilidade brasileira trouxeram muitos desafios 

aos contadores, referentes à contabilização e elaboração de relatórios. O objetivo desta 

mudança foi atender às normas internacionais de contabilidade adotadas pelo País. Estas 

mudanças forçadas pelos órgãos reguladores e já adotadas pelas companhias, causaram um 

forte impacto nas demonstrações contábeis, consequentemente, uma peça contábil ganhou 

importância significativa no contexto do relatório, as notas explicativas. 

Nas notas explicativas devem conter informações adicionais que não podem ser 

expressas apenas por meio de números nas demonstrações contábeis, como também, os fatos 

ocorridos na companhia durante o período, cujas demonstrações correspondem.  

Muitos teóricos, pesquisadores, e contadores atuantes e inseridos neste contexto 

acreditam que as notas explicativas passaram a ter uma importância ainda maior, sendo assim 

elas devem ser alvo de estudos e orientações por parte do IASB - International Accounting 

Standards Board – tamanha a proporção e a influência que receberam com as modificações 

ocorridas na contabilidade. 

Foram analisadas, nesse estudo, cinco companhias abertas do segmento industrial, 

estabelecidas no estado do Rio Grande do Sul. Elas são auditadas por empresas de expressão 

na área de auditoria. Tais empresas são conhecidas como big four – as quatro grandes – isto 

aumenta consideravelmente a qualidade e transparência das demonstrações contábeis fazendo 

com que os relatórios sejam mais completos e precisos, retratando todos os fatos ocorridos na 

companhia. 

A contabilidade realizada atualmente no Brasil pode ser considerada recente, pois 

ocorreram muitas alterações em sua essência nos últimos anos e isso se deve à adoção das 

normas internacionais de contabilidade. Na “cultura” dos contadores com maior tempo de 

profissão, a natureza da contabilidade tinha propósito somente para fins fiscais, não sendo 

vista como apoio à tomada de decisão e a falta de atenção por parte dos órgãos reguladores 

que direcionam a ciência contábil no país contribui nas dificuldades que encontra a 

contabilidade contemporânea.  

A Lei das Sociedades por Ações, 6.404/76, traz como exigência de divulgação apenas 

nove itens, os quais permanecem inalterados, sem novas sugestões ou aperfeiçoamento, 
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mesmo com a chegada da Lei n º 11.638/07, que propõe em sua essência muitas alterações na 

contabilidade exercida no Brasil. 

No contra fluxo desta inércia, no que tange às divulgações nos demonstrativos 

contábeis, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reguladora das sociedades anônimas 

de capital aberto, passou a recomendar que as companhias divulguem em seus relatórios 

contábeis, uma série de notas explicativas. Inicialmente a Comissão recomendava 35 

orientações que poderiam estar inseridas nas notas explicativas. Atualmente estas alcançam o 

número de 73. 

A partir da aprovação da Lei nº 11.638/2007, o CPC – Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis passou a emitir os seus pronunciamentos, também orientando as companhias a 

divulgar em nota, as informações que completam as demonstrações contábeis, gerando 

informações adicionais de suma importância.  

Este estudo tem como objetivo demonstrar a importância das notas explicativas no 

conjunto das demonstrações contábeis, colaborando com informações adicionais e exigidas 

pelas leis, normas, e órgãos reguladores contribuindo para um melhor entendimento sobre a 

situação da companhia analisada. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A partir do que foi demonstrado na contextualização, formulou-se o seguinte problema 

de pesquisa: 

- Em que medida as notas explicativas trazem informações adicionais aos usuários 

externos e se elas atendem as exigências legais, de normas e instruções de órgãos 

reguladores? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e descrever se as notas explicativas trazem informações adicionais aos 

usuários externos e se elas atendem as exigências legais, de normas e instruções de órgãos 

reguladores.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

I) Identificar e descrever se as companhias estão divulgando em suas notas 

explicativas os requisitos mínimos legais, de normas e instruções de órgãos reguladores; 

II) Identificar se as companhias estão usando expressões padrões e repetição de 

redação de anos anteriores;  

III) Identificar e analisar as dez notas explicativas mais representativas e se os 

conteúdos consideram objetividade e clareza. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 O estudo justifica-se pela necessidade de conhecimento mais profundo sobre um 

assunto ainda pouco abordado pela ciência contábil e ainda não regulado diretamente pelos 

órgãos responsáveis. Com a harmonização internacional da contabilidade a estrutura das 

demonstrações contábeis ganharam novos capítulos e as notas explicativas ganharam uma 

forte importância.  

 A justificativa do trabalho concentrou-se em obter um conhecimento mais amplo 

sobre as informações relatadas nas notas explicativas, sua importância no esclarecimento de 

fatos contábeis para usuários diversos e o quanto ainda pode ser reestruturado o estudo a 

respeito.  

Segundo Salotti (2010) as notas explicativas atualmente ainda encontram-se muito 

aquém do que poderiam estar no que tange a relevância das informações publicadas, porém 

cabe ainda ressaltar, uma gradual melhora nas recentes publicações em comparação com as 

mais antigas, pois existe um excesso de conteúdo pouco relevante pulicado, esse fato acontece 

por conta da subjetividade das normas, pela recente implantação das regras internacionais de 

contabilidade e pela grande falta de cultura na clareza das elaborações dos relatórios. 

Conforme Simões (2010) o objetivo principal das notas explicativas é demonstrar 

informações que não são capazes de ser expressas no corpo da demonstração por conta de sua 

natureza, geralmente não quantitativa. Rodil (2010) observou que existe uma forte tendência 

de que ocorram modificações em relação às aplicações dos pronunciamentos contábeis, no 

que tange as restrições dessas normas, padronizando ainda mais essas demonstrações em 

todos os locais que adotaram o IFRS. 
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O estudo também se justifica pela importância acadêmica de um assunto ainda pouco 

explorado neste sentido, servindo como base para novas pesquisas. Como visto durante a 

realização do trabalho, é provável que este assunto ainda ganhe orientações dos órgãos 

reguladores com instruções mais específicas com intuito de melhorar as informações nelas 

contidas. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O estudo foi estruturado de forma a obter dados e informações teóricos sobre as 

práticas adotadas até então para redação das notas explicativas.  

 No primeiro capítulo é descrito o assunto na contextualização, após é definido o tema 

e problema de pesquisa, são apresentados o objetivo geral e os específicos, seguidos pela 

justificativa, limitação da pesquisa e organização do trabalho.  

No segundo capítulo é desenvolvido o referencial teórico, onde são demonstradas as 

teorias e estudos sobre Teoria Contabilidade, Contabilidade Avançada, Globalização da 

Contabilidade e Demonstrações Contábeis. 

O terceiro capítulo abrange a apresentação da metodologia, classificação da pesquisa, 

e dos objetivos. Também são explicados os procedimentos metodológicos e técnicas de coleta 

de dados utilizados.  

O quarto capítulo é o estudo das cinco companhias do ramo industrial, com os maiores 

ativos situadas no Rio Grande do Sul que operam na BM&FBOVESPA. A análise foi 

realizada observando o conteúdo das notas explicativas constantes nas demonstrações 

contábeis publicadas. 

No quinto capítulo foram apresentadas as considerações finais, foram relatadas as 

conclusões obtidas através do estudo desenvolvido e recomendações para estudos posteriores. 

E no sexto capítulo, são informadas as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITOS DE CONTABILIDADE 

 

Para Iudícibus (2012) o conceito de teoria contábil plena, consiste em um conjunto de 

postulados, princípios e normas que conseguem determinar a ciência. Os postulados da 

contabilidade são elementos amplos que podem ser utilizados em outras ciências como na 

administração, economia e por vezes até mesmo no direito. O autor os considera puramente 

ambientais. 

 

2.2 POSTULADOS 

 

2.2.1 Entidade 

 

A definição de entidade para Hendriksen e Breda (1999) toma como base que o 

objetivo de determinar a unidade econômica que exerce controle sobre recursos, aceita a 

responsabilidade por assumir e cumprir compromissos e conduz a atividade econômica. 

Corroborando com este conceito Iudícibus (2009) afirma que o patrimônio da entidade não se 

confunde com o de seus sócios, acionistas ou proprietário individual. Sendo assim para 

Gonçalves apud Silva, Morozini e Castro (2013, p.2), registram-se os fatos que afetam o 

patrimônio da empresa e não o de seus titulares, sócios ou acionistas, reforçando a autonomia 

patrimonial. 

 

2.2.2 Continuidade 

 

O conceito segundo Andrade (2009) fundamenta-se no fato de que a empresa 

permanecerá em funcionamento, sem intenção de encerrar suas atividades ou diminuir 

materialmente suas operações. Caso exista a intenção de descontinuidade a empresa deve 

deixar claro tal finalidade nas demonstrações contábeis.  

Para Iudícibus (2009) o conceito de continuidade vai além de um simples 

entendimento sobre o período, no qual a empresa irá perdurar com suas atividades, pois, 

também, abrange que seus ativos continuem com as mesmas avaliações de entrada, ou seja, 

um item deve ser registrado pelo seu valor de custo, sem que aconteça qualquer mudança 
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deste, assim como por qualquer motivo ele seja vendido, deve ser pelo mesmo valor e não 

pelo valor de mercado.  

O autor expõe, ainda, que não é contra a reavaliação dos ativos da empresa. Este 

processo vai de encontro com o princípio da continuidade, pois o ativo da empresa tem como 

principal objetivo, gerar receitas para a empresa junto com demais ativos, e não são mantidos 

para venda. Os princípios são considerados a alma da teoria contábil, ainda que cada 

pesquisador entenda conjuntos de princípios diferentes. Os mais importantes e normalmente 

citados pela maioria dos autores são:  

 

2.3 PRINCÍPIOS 

 

2.3.1 Competência 

 

Este princípio tem como objetivo regrar o fato gerador econômico que promove a 

variação patrimonial da entidade. Essa variação conforme Andrade (2009) pode ser 

decorrente de uma entrada de receita, aumento de ativos ou redução de passivos, aos quais 

seus reconhecimentos contábeis devem ter como contra partida suas despesas e custos. Essa 

movimentação reforça a objeção em relação ao registro através do regime de caixa, 

fortalecendo assim o regime de competência, tornando a contabilidade mais transparente e 

assertiva aos usuários.  

Iudícibus (2009) entende que boa parte dos praticantes da contabilidade se prende 

muito ao fato da venda, ou a simples transferência, risco ou posse sob o produto, como 

registro da receita, ou por qualquer outro motivo. Escolhem o que melhor lhe convém como 

forma de contabilização, sem considerar os princípios contábeis neste momento. Porém, é 

extremamente importante observar, que o reconhecimento da receita não está necessariamente 

associado, apenas, a entradas em caixa ou pagamentos efetuados.  

Os elementos principais e mais importantes no reconhecimento da receita e 

apropriação da despesa são o ganho da receita e o fato de incorrermos as despesas, que 

significa o esforço de consumir os ativos, ou assumir dívidas no sacrifício de gerar receita. 
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2.3.2 Denominador Comum Monetário 

 

Conforme Antonhy (1971) apud Siqueira, Ferreira e Canan (2007, p. 8) o princípio do 

denominador comum monetário afirma que as demonstrações contábeis estarão expressas em 

termos de unidade monetárias permitindo a comparação de operações envolvendo bens, 

direitos e obrigações com naturezas distintas. 

Trata-se de uma qualidade agregativa da contabilidade, pois ela homogeneíza os 

elementos da ciência contábil através de uma avaliação monetária (IUDÍCIBUS, 2009). Este 

princípio se refere ao ajuste monetário que deve ser utilizado nos elementos patrimoniais com 

o intuito atualizar os registros pelo valore de entrada (ANDRADE, 2009). 

 

2.3.3 Custo como Base de Registro Inicial 

 

O conceito deste princípio segundo Andrade (2009) leva em consideração o registro 

dos ativos com os valores de entrada. Ele recomenda uma medida objetiva monetária para os 

registros, desconsiderando qualquer tipo de subjetividade nesta contabilização, porém em 

nenhum momento ele se contrapõe a possibilidade de uma avaliação ao valor presentes dos 

ativos.  

De acordo com Iudícibus (2009) esse princípio é um complemento ao postulado da 

continuidade, pois os ativos são registrados pelo valor desembolsado, incluindo todos os 

esforços realizados para deixá-lo apto para funcionamento. Ele serve como base para 

contabilizações posteriores, como depreciação, amortização e quotas de exaustão, que sofrem 

com o passar dos anos por suas atividades. Foi um dos princípios mais discutidos quando o 

agravamento da inflação assombrava a contabilidade.  (SIQUEIRA, FERREIRA e CANAN, 

2007). 

 

2.4 CONVENÇÕES  

 

Ainda de acordo com Iudícibus (2012) as normas, conhecidas também como 

convenções ou restrições, validam e qualificam em partes os princípios contábeis. São 

considerados como principais requisitos das normas a objetividade, o conservadorismo ou 

prudência, e a consistência. Esse conjunto de informações agregados são considerados como 

estrutura geral da teoria contábil.  
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No entanto, não é possível garantir que uma teoria deveria ter postulados, princípios e 

normas de forma isolada, já que estes conjuntos de informações que compõe a teoria da 

contabilidade devem estar correlacionados diretamente de forma científica, com o intuito de 

explicar as causas e efeitos dos fenômenos. 

 

2.4.1. Objetividade 

 

É um dos aspectos definidos no sentido de dar evidência aos procedimentos realizados através 

de uma documentação formal, ou tipo de evidência que suporte o registro e sua avaliação, a 

possibilidade do objeto ser passível de mensuração, como também a neutralidade que a contabilidade 

deve ter. 

 

2.4.2 Conservadorismo (Prudência) 

 

O conceito tem dois entendimentos. O mais utilizado pelos profissionais da área contábil diz 

que o ativo e as receitas devem ser apresentados pelo menor valor, já os passivos, despesas e custos 

devem ser demonstrados pelos maiores valores. A prudência define em seu conceito o equilíbrio entre 

quem constrói a informação contábil e quem as utiliza como usuário externo, apesar do princípio 

dirigir-se muito mais ao elaborador das informações, o qual deve ter prudência ao registrar 

movimentações incertas, pois estas podem de alguma forma, prejudicar o usuário que consultará os 

demonstrativos publicados pela empresa, por este poder tomar uma decisão equivocada, devido às 

informações distorcidas.  

 

2.4.3 Consistência 

 

Essa convenção, talvez, seja a mais importante para os auditores independentes.  Ele os orienta 

que depois de adotado um critério no universo, dentre vários outros, não se deve alterá-lo nos 

relatórios periódicos, exceto por motivos absolutamente necessários, forma que consigam ser 

evidenciados, os efeitos e impactos nas demonstrações financeiras. Expressando, de maneira clara ao 

usuário externo, essas mudanças com seus respectivos efeitos.  
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2.4.4 Materialidade  

 

Conforme Iudícibus (2009) este é um conceito disposto como uma convecção. Outros 

autores como Hendriksen e Breda (1999) e Andrade (2009) classificam este como uma 

característica da informação contábil. Apesar da diferença de classificação para este 

fenômeno contábil, a essência de seu conceito é a mesma para todos estudiosos. De acordo 

com Andrade (2009), a materialidade influencia diretamente a relevância. Uma informação 

material distorcida, ou omitida afeta diretamente as informações financeiras da empresa. Pode 

ocorrer, também, que o usuário externo seja ludibriado ao analisar este relatório. 

Conforme Iudícibus (2009) a contabilidade pode ser realizada de forma tão detalhada, 

que este fato pode resultar em um custo maior, ao invés de benefício para empresa, em função 

de realizar processos que seriam irrelevantes e imateriais. Portanto, mesmo do ponto de vista 

de quem “faz” a contabilidade, essa questão deve ser levada em consideração. Para este autor 

o conjunto de conceitos que acarreta na formação da teoria contábil, deveria ser usado em sua 

essência como base para a elaboração das regulações contábeis. 

 Já que nem mesmo a instrução CVM nº 539, que vem a ser progenitora do CPC 00 – 

Comitê de Pronunciamento Contábil - pronunciamento responsável pelas orientações 

conceituais, se orienta a risca na teoria da contabilidade, tendo em vista que não definem essa 

estrutura por postulados, princípios e normas e sim definem duas premissas principais, que 

são continuidade e competência, os demais conceitos são separados nas qualidades das 

informações contábeis.  

Corroborando tal afirmativa, o pesquisador expõe que adotando o princípio da 

continuidade, a norma não deveria propor um novo valor no momento em que avalia os ativos 

pelo seu valor justo, como custos de saída. Ela deveria adotar um custo de reposição, valor de 

entrada ou algo semelhante, para não ir de encontrado ao princípio adotado, como ocorre 

atualmente, pois os ativos não se encontram com o intuito de serem vendidos, mas, sim, 

serem agregados com outros ativos, para gerar receita à empresa. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 

“As informações qualitativas foram definidas como sendo as propriedades da 

informação, que são necessárias para torná-la útil”. PENMAN (1980). 
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De acordo com a Resolução CFC n º 785/95, a contabilidade como ciência social tem 

o objetivo de registrar o patrimônio da empresa, através de informações, classificações, 

sumarizações, relatos de mutações do patrimônio, dentre outros fenômenos contábeis, os 

quais geram informações quantitativas e qualitativas sobre essas movimentações expressas em 

termos físicos e monetários. 

Segundo Kayn apud Hendriksen (1999, p. 96) o benefício da informação contábil 

deve ser maior do que o custo para gerá-la. Embora, aparentemente, sendo simples, este 

controle sobre o custo em relação ao benefício de gerar essa informação, não se trata de uma 

ação simples, visto que é extremamente complicado de se realizar uma análise custo versus 

benefício. Como muitas variáveis devem ser consideradas em conjunto, onde em muitos casos 

não existe um controle sobre outros controles envolvidos para gerar tal informação.  

Essas características sendo observadas na elaboração das informações contábeis 

possibilitam maior utilidade aos interessados. A Maioria dos autores consideram quase 

sempre as mesmas características das Informações. A norma - Resolução 785/95 do CFC – 

considera a confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e comparabilidade como as 

características da informação contábil. Define-se então:  

 

2.5.1 Confiabilidade  

 

Conforme a Resolução 785/95 do CFC e Iudícibus (2009), este atributo permite ao 

usuário acreditar e confiar na informação contábil, que servirá como base para suas decisões. 

A confiabilidade ainda se fundamenta na veracidade, completeza e pertinência de seu 

conteúdo. 

 

2.5.2 Tempestividade 

 

Esse atributo propõe o quão importante é que a informação contábil chegue às mãos 

dos usuários em tempo hábil, para que assim ele possa extrair as informações facilitando a 

tomada de decisão (IUDÍCIBUS 2009). A Resolução 785/95 do CFC abre ainda, dentro da 

tempestividade a periodicidade que se refere às demonstrações financeiras normalmente 

divulgadas, que devem manter esse procedimento considerando os mesmos períodos 

(RESOLUÇÃO nº 785/95 do CFC). 
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2.5.3 Compreensibilidade 

 

Esse atributo tem um conceito extremamente simples para a maioria dos autores e 

normas. Iudícibus (2009), CPC 00 - Estrutura Conceitual Para Elaboração e Divulgação de 

Relátorio Contábil-financeiro (2011) e a Resolução CFC nº 785 (1995) propõem que a 

informação deve ser divulgada da forma mais compreensível possível ao usuário interessado. 

Assim se “encerra o ciclo do processo de comunicação entre o emissor e o receptor” 

(ANDRADE, 2009). Para que essa informação seja entendida da melhor forma pelo usuário 

interessado é necessário ainda que este tenha razoáveis conhecimentos de contabilidade, dos 

negócios e atividades da empresa, de forma que entenda a informação a qual o demonstrativo 

tenta dispor.  

 

2.5.4 Comparabilidade 

 

Este atributo tem o intuito de disponibilizar ao usuário o conhecimento da evolução 

das informações ao longo do tempo, em uma ou mais entidades, possibilitando análises mais 

profundas (RESOLUÇÃO do CFC nº 785/95). A informação que reflete as informações 

financeiras da empresa se torna mais útil caso possa ser comparada com informações 

similares, de outras entidades ou da mesma entidade ao longo do tempo (CPC 00 - 

ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 

RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO, 2011). 

Um conceito construído por Andrade (2009) segue como forma geral a Resolução n º 

785/95, porém ele nomeia elementos diferentes com significados bem parecidos com os já 

informados. Ele entende que a confiabilidade necessita de Representação adequada da 

informação, primazia da essência sobre a forma, neutralidade, prudência e integridade. Desta 

maneira: 

 

2.5.5 Representação adequada da Informação 

 

Entende-se neste atributo que é necessário apresentar a informação, da melhor forma 

possível, mesmo que seja dificultoso seu registro e mensuração, elucidando todos os fatos em 

sua totalidade, evitando análises errôneas.  
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2.5.6 Primazia da essência sobre a forma 

 

Este atributo rege que se deve analisar o conceito do fenômeno, mais do que somente 

aplicar a regra. Esse conceito é também tratado com suma importância por Iudícibus (2009) 

que propõe que esse atributo tem tamanha importância que deveria ser tratado como postulado 

ou até mesmo como pré-requisitos junto ao conjunto de postulados. 

 

2.5.7 Neutralidade 

 

Esse atributo afirma que os registros contábeis devem ser realizados com total 

equidade de seu conteúdo, de modo que o registro deve ser realizado de acordo com sua 

essência, sem nenhum tipo de direcionamento proposital ou indução. 

 

2.5.8 Prudência 

 

Mesmo tratado como postulado, a prudência volta a ser citada como forma de atributo 

da informação devido a sua importância na elaboração das demonstrações contábeis, pois 

obrigatoriamente deve-se ter cautela no julgamento das estimativas em condições de 

incertezas. 

 

2.5.9 Integridade 

 

Esse atributo trata da totalidade da informação contábil, onde essa informação não 

deve ser omitida e deve compreender todos os fatos relevantes e significativos ocorridos, pois 

caso contrário acarretaria em uma distorção na análise do usuário interessado. 

 

2.6 OS OBJETIVOS DA CONTABILIDADE  

 

O primeiro prisma em relação aos objetivos da contabilidade foi a apuração e 

demonstração do lucro da entidade, elaboradas com diversas regras específicas e associadas a 

um balanço de um determinado período, assim o processo de coleta de dados e formato das 

demonstrações financeiras ganhava mais importância (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). 
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A contabilidade foi definida por SFAC 5 (parágrafo 8, apud HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999) como 

“...a arte do registro, da classificação e da sumarização, de uma maneira significativa 

e em termos monetários, de transações e eventos que são pelo menos em parte de 

caráter financeiro e da interpretação de seus resultados”. 

 

D’Amore apud Silva (1976, p. 20) define como “o patrimônio das entidades públicas e 

particulares, considerando, naturalmente, qualitativa e quantitativamente em seus dois 

aspectos – estático e dinâmico”. 

A contabilidade constitui os seguintes objetivos de acordo com Hendriksen e Van 

Breda (1999): 

 Mensurar os recursos que a entidade específica apresenta; 

 Demonstrar os direitos contra essas entidades e os interesses nelas existentes; 

 Aferir as variações desses recursos, direitos e interesses; 

 Atribuir as variações a períodos determináveis; 

 Expressar dados anteriores em termos monetários como denominador comum. 

Um conceito mais usado para os objetivos da ciência de acordo com a Resolução do 

CFC nº 774 (1994) sugere que a contabilidade é o acompanhamento da evolução econômica e 

financeira de uma entidade. A denotação “econômica” é utilizada para determinar o método 

de formação do Resultado, ou seja, a mutação quantitativa e qualitativa do patrimônio, que 

acabam alterando seus valores, para mais ou menos, conhecidas também como receitas e 

despesas. A denominação “financeira” se refere mais ao foco de fluxo de caixa. 

Cabe ressaltar ainda que por muitas vezes os fenômenos decorridos nas atividades da 

entidade, faz com que os responsáveis pela elaboração da contabilidade, se defrontem com 

aspectos jurídico-formais, onde não existe ainda uma completa orientação, neste caso, deve-se 

considerar o efeito mais provável das mutações (RESOLUÇÃO do CFC nº 774/94). 

Analisando a contabilidade de outra perspectiva, de forma mais pragmática, a ciência 

aplicada em uma entidade tem como um de seus principais objetivos munir seus usuários com 

informações sobre os aspectos de natureza, econômica, financeira, contábil e física do 

patrimônio e suas mutações em relação à entidade em que a contabilidade é aplicada 

(RESOLUÇÃO do CFC nº 774/94). 
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2.6.1 Os usuários da Informação Contábil 

 

O usuário da informação contábil é conceituado da seguinte forma por Atkinson; 

Waterhouse; Wella (1996, p.3) apud Ott; Pires (2009): um grupo de interesse é formado por 

um indivíduo ou um grupo de indivíduos de dentro ou de fora da organização que tenha 

interesse nela, podendo influenciar no seu desempenho. 

Usando como base a afirmação acima Ott e Pires (2009) entendem que se podem 

identificar diversos grupos de interesse nas organizações, como: Administradores, 

Empregados e Sindicatos, Credores, Clientes, Fornecedores, Governo, e Investidores. 

 

2.6.1.1 Administradores 

 

Considerados por Machado e Nunes (2008) como os principais usuários internos, os 

administradores, ou gestores do patrimônio foram quem criaram a necessidade da informação 

contábil. 

 

2.6.1.2 Empregados e Sindicatos 

 

Tais usuários são considerados internos, os empregos por possuírem uma ligação 

direta com a entidade e o sindicato por conta da proximidade com que atua nas empresas. 

Ambos têm o interesse na lucratividade, estabilidade e continuidade da empresa, assim como 

o interesse sobre a capacidade de pagamento de suas obrigações (IUDÍCIBUS, MARION 

2000; GONÇALVES 2002; OTT, PIRES 2009). 

 

2.6.1.3 Credores 

 

Trata-se de um usuário extremamente criterioso, pois normalmente são eles os 

responsáveis por liberação de créditos para as entidades, seus principais interesses são a 

capacidade de pagamento do valor principal e dos juros por parte da empresa, bem como as 

perspectivas futuras desta (IUDÍCIBUS, MARION 2000; GONÇALVES 2002; OTT, PIRES 

2009). 
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2.6.1.4 Clientes 

 

São usuários com interesse extremamente forte na continuidade operacional da 

empresa visando um relacionamento de longa data, ou seja, interesse em que a empresa 

cumpra dos suas obrigações com seus clientes, entregando seu trabalho de acordo com sua 

atividade fim (IUDÍCIBUS, MARION 2000; GONÇALVES 2002; OTT, PIRES 2009). 

 

2.6.1.5 Fornecedores 

 

Este usuário tem seus interesses parecidos com os interesses dos Clientes, pois tem sua 

atenção voltada para continuidade operacional da empresa, com boa saúde financeira para que 

seus compromissos sejam todos honrados (IUDÍCIBUS, MARION 2000; GONÇALVES 

2002; OTT, PIRES 2009). 

 

2.6.1.6 Governo 

 

É o regulador fiscal das entidades, seu interesse além de determinar a forma de 

arrecadação dos impostos, tem intuito de fiscalizar se suas determinações estão sendo 

seguidas (IUDÍCIBUS, MARION 2000; GONÇALVES 2002; OTT, PIRES 2009). 

 

2.6.1.7 Investidores 

 

Os investidores também chamados de acionistas tem seu foco principal no interesse do 

desenvolvimento da entidade em seu negócio, pois seu objetivo é o retorno do investimento 

realizado na entidade, assim, foca suas análises principalmente nos lucros por ações e 

pagamentos de dividendos, optando pelas melhores alternativas para investimento. Devido ao 

alto volume de recursos dispendidos pelos investidores, criou-se a necessidade de legislações 

específicas para regulamentação do mercado de capitais, visando à proteção dos investidores 

menores (IUDÍCIBUS, MARION 2000; GONÇALVES 2002; OTT, PIRES 2009; 

MACHADO, NUNES 2008). 

Cada usuário tem interesses em informações específicas como usuários da informação, 

na tabela abaixo estão demonstrados informações pertinentes a cada usuário, separados por 

suas classificações. 



31 

 

Quadro 1 - Necessidades das Informações de acordo com o usuário da contabilidade 

Usuários Informações Primárias 

Acionista Minoritário 
Fluxo de dividendos; 

Lucro por ação. 

Acionista Controlador 

Fluxo de dividendos; 

Manutenção do lucro por ação; 

Valor de Mercado das ações; 

Desenvolvimento do negócio. 

Acionista Preferencial 
Fluxo de dividendos mínimos; 

Lucro por ação. 

Financiadores 

Geração de fluxo de caixa futuro; 

Capacidade de liquidar obrigações; 

Avaliação do desempenho da empresa e seus administradores. 

Entidades Governamentais 

(Arrecadadoras, Reguladoras e de 

Desenvolvimento) 

Receita e lucros tributáveis; 

Limites operacionais; 

Produtividade; 

Solvência. 

Valor adicionado; 

Benefícios à comunidade. 

Empregados e Sindicatos 

Lucro; 

Fluxo de caixa; 

Liquidez; 

Continuidade operacional; 

Manutenção ou expansão da capacidade produtiva. 

Administradores 

Taxas de retorno; 

Situação de liquidez e endividamento e razoáveis; 

Comportamento dos custos de produção; 

Eficiência. 

Entidades Sociais 

Plano de benefícios; 

Proteção do meio ambiente; 

Investimentos sociais. 

Instituições de Pesquisa Rankings diversos. 

Fonte: Aquino e Santana (1992, p.19) apud Ott, Pires (2009). 

 

Conforme MACHADO e NUNES (2008), o fato de muitos investidores começarem 

aplicar em entidades situadas no Brasil, se criou a necessidade de rígidas normas para regular 

e facilitar as análises das informações contábeis. A adoção as normais internacionais de 

contabilidade, o IFRS – International Financial Reporting Standards – se tornou obrigatória 

para que mais investidores adentrassem ao mercado nacional. 

 

2.7 ADOÇÃO AO IFRS  

 

O Brasil é um dos muitos países que incorporaram oficialmente a adoção às normas 

internacionais de contabilidade – International Financial Reporting Standards, IFRS. Essa 

prática pode ser realizada graças a Lei nº 11.638 de dezembro 2007 que alterou a Lei 6.404 de 

dezembro 1976, no que diz respeito às demonstrações contábeis das sociedades por ações 
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(S.A.), autorizando a convergência das normas adotadas no Brasil para as normas 

internacionais (BREDA, 2011). 

Para Salotti (2010) quem analisa de fora, pode ficar com a sensação de que, ao adotar 

o IFRS as demonstrações financeiras estarão totalmente comparáveis às de outras empresas 

que também adotem as normas internacionais. Porém em diversas oportunidades, essas 

possibilitam escolhas na forma de demonstrar o mesmo assunto e cada empresa pode seguir 

um caminho diferente.  

Ainda que venha acontecendo uma melhora gradual nas informações contidas nos 

demonstrativos, existe um excesso de conteúdo pouco relevante que chega ao usuário final, 

isso se dá por conta da subjetividade das normas, pela recente implantação de tais regras e 

pela grande falta de cultura na clareza nas elaborações dos relatórios. Ao longo dos três anos 

com publicações baseadas no IFRS, as demonstrações financeiras vêm apresentando uma 

melhora significativa, porém ainda com excesso de informações irrelevantes nas notas 

explicativas. (ROMANI, 2013).  

 

2.7.1 Demonstrações Financeiras 

 

As demonstrações financeiras, conhecidas também como demonstrações contábeis tem 

o intuito de evidenciar a situação econômico-financeira e patrimonial de uma entidade, 

elaborada com as informações oriundas dos registros contábeis, essas demonstrações são 

compostas de muitas “peças” que evidenciam diversas informações aos usuários interessados. 

(MACHADO e NUNES, 2008). 

O adjetivo “demonstração” tem as seguintes definições: Ato ou efeito de demonstrar; 

tudo que serve para demonstrar; prova. Já o verbo “demonstrar” tem como definição: Provar 

mediante raciocínio concludente, comprovar. Mostrar, evidenciar (FERREIRA, 2009). 

Conforme os autores acima, se pode concluir que as demonstrações financeiras, tratam da 

última etapa dos registros dos fenômenos ocorridos e retratados pela contabilidade a fim de 

demonstrar a posição socioeconômica e financeira da entidade em uma determinada data. 

O art. 176 da Lei nº 6.404 dispõe que ao fim de cada exercício social, a diretoria irá 

elaborar com base na escrituração dos fenômenos ocorridos na companhia, as seguintes 

demonstrações financeiras, que deverão representar com clareza a situação do patrimônio da 

companhia e as mutações ocorridas no exercício das seguintes peças: balanço patrimonial – 

BP, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados – DLPA, demonstração de mutações 
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do patrimônio líquido – DMPL, demonstração do resultado do exercício – DRE, 

demonstrações dos fluxos de caixa – DFC e se tratando de uma companhia de capital aberto a 

demonstração de valor adicionado DVA deve ser elaborado. Essas últimas duas peças se 

tornaram obrigatórias com a aprovação da Lei nº 11.638/07. 

Esses demonstrativos ainda devem ser elaborados e divulgados com os valores 

correspondentes aos exercícios anteriores. Como forma de facilitar o entendimento e 

publicação das demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos 

saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem dez por 

cento do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações 

genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". (Lei 6.404/76). 

A norma ainda propõe uma peça de extrema importância que por conta da cultura 

anterior e da adaptação às normas internacionais de contabilidade, são elaboradas de forma 

padrão, com informações excessivas e sem muita relevância, mas que merecem seu devido 

destaque, as notas explicativas, compostas ou não de quadros analíticos ou informações 

adicionais para esclarecimentos da situação patrimonial da companhia. 

As demonstrações financeiras ainda possuem algumas peculiaridades exigidas na Lei 

nº 6.404 de 1976 que devem ser levadas em consideração no momento da elaboração deste 

relatório. Devem ser comparativas para que seja realizada uma análise a fim de avaliar a 

evolução ou o regresso de uma companhia. Essas demonstrações separadas quando se faz 

necessário, pelo investimento em controladas que não fazem sentido serem analisadas 

conjuntas. As demonstrações financeiras consolidadas são exigidas por Lei para empresas de 

capital aberto ou empresas consideradas de grande porte - ativo total superior a R$ 

240.000.000,00 ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 - assim como as 

demonstrações normais. 

Outros pontos que devem ser observados na elaboração das demonstrações financeiras 

e também são de suma importância são: o agrupamento das contas de mesma natureza e o 

destaque que devem ter nas demonstrações, tendo em vista que de acordo com a Lei nº 6.404 

de 1976 um grupo não pode ser 10% maior do que o total do mesmo grupo em relação ao 

ativo total.  

A Compensação de saldo que se refere à apresentação das contas devedoras no ativo e 

das contas credoras no passivo, mesmo que estejam com seu saldo virado, como por exemplo, 

o saldo negativo em uma conta bancária. A periocidade tange que as demonstrações 

financeiras devem ser elaboradas e publicadas no mínimo uma vez por ano, sem contar as 
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com obrigações especiais que devem publicar trimestralmente e a apresentação deve-se 

ocorrer em milhares de unidades monetárias. 

Os relatórios do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria não são obrigados pela Lei 

das Sociedades Anônimas no Brasil, nem mesmo com a adoção das normas internacionais de 

contabilidade, logo a maioria das empresas opta por não divulgar tais relatórios. Em 

contrapartida o parecer dos auditores independentes é uma obrigatoriedade para empresas de 

capital aberto de acordo com a Lei 6.404 de 1976 e para as empresas de grande porte 

conforme definição da Lei 11.638 de 2007. 

Esse relatório atesta a transparência nas demonstrações financeiras, além de ser 

considerado que os números estão “garantidos” por um terceiro aos olhos dos investidores e 

financiadores. Ainda novo para a maioria das empresas o balanço social tem ganhando 

espaço, principalmente com empresas que exercem atividades relacionadas ao meio ambiente. 

Esta demonstração busca expor o grau de responsabilidade social assumido pela empresa, 

prestando contas à sociedade, embora não seja obrigatória sua publicação vem atraindo mais a 

atenção de investidores. 

 

2.7.2 Balanço Patrimonial 

 

O Balanço Patrimonial tem como objetivo demonstrar a posição patrimonial da 

entidade em determinada data, ou seja, trata-se de uma posição estática. Sua apresentação 

deve ser realizada de forma ordenada e uniforme, permitindo uma fácil análise e interpretação 

de seus números, facilitando o entendimento da situação financeira da entidade, agrupando 

contas de mesma natureza quando necessário. Sua classificação no balanço se dá em ordem 

decrescente com as contas de maior liquidez para Ativo e no Passivo em ordem decrescente 

por exigência de pagamento das exigibilidades (FIPECAFI, 2010 e Lei 6.404, 1976).  

O Balanço Patrimonial traz uma fórmula para explicar a sua disposição, que é muito 

usada na contabilidade básica e facilita o entendimento de sua demonstração, Ativo = Passivo 

+ Patrimônio Líquido. (FIPECAFI, 2010). 

 

2.7.2.1 Ativo 

 

A definição mais usada para um ativo, inclusive no IASB - International Accounting 

Standards Board, organização internacional que publica e determina as regras internacionais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board
http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board
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de contabilidade, praticadas hoje no Brasil com a adoção ao IFRS - é um recurso controlado 

pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que gere benefícios 

futuros. Outro conceito muito utilizado para definição de ativo, embora bem mais simples, 

mas que define de forma direta e auxilia no entendimento do todo é que se trata de bens e 

direitos da empresa (NIYAMA e SILVA, 2008). 

 

2.7.2.2 Passivo 

 

O conceito de passivo – também usando como base os pronunciamentos do IASB - 

refere-se à obrigação da entidade, resultante de eventos passados, cuja liquidação se espera 

resulte em um desembolso de recursos pela entidade, contendo benefícios econômicos 

(NIYAMA e SILVA, 2008). 

 

2.7.2.3 Patrimônio Líquido 

 

O Patrimônio Líquido tem um conceito muito mais simples, considerando a 

organização internacional de contabilidade como base para sua definição, pois se trata da 

fórmula que foi informada em tópicos anteriores, Ativo – Passivo = Patrimônio Líquido, ou 

seja, obtendo todos seus bens e direitos deduzidos de suas obrigações, a entidade tem como 

restante seu Patrimônio. (NIYAMA e SILVA, 2008).  

Corroborando com o conceito, porém de forma mais específica ao significado 

gramatical o dicionário (MICHAELIS Online) conceitua Patrimônio da seguinte forma: (lat 

patrimoniu); Herança paterna; Bens de família; Bens necessários à ordenação e sustentação de 

um eclesiástico; Quaisquer bens materiais ou morais, pertencentes a uma pessoa, instituição 

ou coletividade. 

 

2.7.3 Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 

 

Essa demonstração deve conter o montante do dividendo por ação do capital social e 

poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido. (Lei 6.404, 1976). 

Essa demonstração tem como intuito também de demonstrar a destinação do resultado do 

exercício, que normalmente é divulgado junto a DMPL em uma única coluna.  
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Com o CPC 26 - A Apresentação das Demonstrações Contábeis - só restou à 

demonstração da DMPL que é mais completa que a DLPA. (FIPECAFI, 2010). 

 

2.7.4 Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL 

 

A Lei nº 6.404 aceita qualquer uma das demonstrações que tratam das mutações e 

movimentações do Patrimônio Líquido – PL - por via de regra as empresas publicam e 

utilizam a DMPL, pois se trata de quadro com informações mais completas que a DLPA, a 

primeira evidencia qualquer modificação ocorria no PL da companhia, enquanto a segunda 

foca apenas na distribuição dos lucros que a empresa teve, e por isso pode ser encaixada 

perfeitamente na DMPL. Essas modificações normalmente são autorizadas pelas empresas em 

assembleias com os acionistas que determinam através de votação a melhor saída para a 

empresa. (FIPECAFI, 2010; Lei 6.404, 19476). 

 

2.7.5 Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 

 

A DRE como é conhecida esta demonstração, tem como principal objetivo demonstrar 

as receitas, despesas e custos da companhia de forma ordenada e dedutiva, seu resultado final 

deve demonstrar claramente o lucro ou prejuízo do exercício da companhia e o lucro por ação 

(FIPECAFI, 2010; Lei 6.404, 19476).  

Todas as movimentações ocorridas na empresa com a sua atividade gerando receitas, 

despesas e custos devem ser reconhecidos no período incorridos, respeitando o princípio     da 

competência, conforme descrito no CPC 26. Existe ainda uma variação da DRE aprovada pela 

deliberação da CVM 595/09 e tornando obrigatória para as demais sociedades pela resolução 

do CFC 1.185/09, determina a adoção da já usada DRE e inclui a demonstração dos 

resultados abrangentes – DRA. 

O FIPECAFI (2010) tem como definição para a DRA o seguinte: 

“O resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante o 

período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações 

com sócios na sua qualidade de proprietário, ou seja, é o resultado do exercício 

acrescido de ganhos e perdas que eram reconhecidos diretamente na demonstração 

das mutações do Patrimônio Líquido” (p. 4). 
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Essa demonstração também pode ser agregada na demonstração de mutações do 

patrimônio líquido de forma semelhante à DLPA, através de uma coluna onde é demonstrada 

tal movimentação das transações ocorridas na companhia. 

 

2.7.5.1 Receitas 

 

O conceito de receita disposto pelo IASB e considerado por Niyama e Silva (2008), 

são aumentos nos benefícios durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos 

ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos de patrimônio 

líquido. 

 

2.7.5.2 Despesas 

 

Conforme os demais conceitos, a Despesa também foi baseada nos pronunciamentos 

do IASB como forma de manter um padrão no raciocínio, as despesas são decréscimos nos 

benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou 

redução de ativos ou existências de passivos, que resultam em decréscimo do Patrimônio 

Líquido. 

 

2.7.5.3 Custos 

 

O conceito de custo foi baseado no CPC 16 – Estoques e CPC 30 - Receita, onde 

podemos identificar que as contas de custos, são contas redutoras da receita assim como as 

despesas e que, portanto baixam os benefícios econômicos durante o período contábil, porém, 

possuem suas movimentações ligadas diretamente com as atividades da empresa, ou seja, 

pode ser considerado um esforço feito pela entidade para prestar um serviço ou produzir um 

produto. 

 

2.7.6 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC 

 

Essa demonstração tem como objetivo demonstrar as movimentações de 

disponibilidades de um determinado período da companhia. Esses fluxos são divididos em 

três grupos: o fluxo derivado das atividades operacionais da empresa, das atividades de 
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investimento e das atividades de financiamento, sendo possível ser realizado de forma direta 

ou indireta. Essa demonstração se tornou obrigatória com a aprovação da Lei nº 11.638/2007, 

pois ela veio substituir a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR, que 

por sua vez procurava evidenciar as origens e recursos que aumentam o alívio financeiro de 

curto prazo e o que exatamente consumia esse recurso. Ela era dividida em gerações pela 

própria empresa por suas operações, obtidas pelos sócios e empréstimos em longo prazo de 

terceiros. 

 

2.7.7 Demonstração do Valor Adicionado - DVA 

 

Essa peça contábil tem como principal objetivo demonstrar o valor da riqueza gerado 

pela empresa e a forma com que ele foi distribuído. Essa obrigatoriedade teve seu início com 

a aprovação da Lei nº 11.638/2007 para as companhias abertas, porém ela não é uma 

demonstração obrigatória nas normas internacionais de contabilidade. 

 

2.7.8 Notas Explicativas 

 

Conforme disposto no FIPECAFI (2010), as demonstrações financeiras devem ser 

completadas por notas explicativas. Corroborando com essa ideia, as demonstrações 

publicadas pelas companhias contém a seguinte frase: “As notas explicativas são parte 

integrante das demonstrações contábeis”. Assim pode-se dimensionar a respectiva 

importância para tal fração deste relatório perante as demonstrações financeiras. 

As notas explicativas atualmente ainda encontram-se muito aquém do que poderiam 

estar no que tange a relevância das informações publicadas, porém cabe ainda ressaltar, uma 

gradual melhora nas recentes publicações em comparação com as mais antigas, pois existe um 

excesso de conteúdo pouco relevante pulicado, esse fato acontece por conta da subjetividade 

das normas, pela recente implantação das regras internacionais de contabilidade e pela grande 

falta de cultura na clareza das elaborações dos relatórios (SALOTTI, 2010). 

O objetivo principal das notas explicativas é demonstrar informações que não são 

capazes de ser expressas no corpo da demonstração por conta de sua natureza, geralmente não 

quantitativa. Outro aspecto importante que deve ser considerado na formação do conceito é 

que elas também servem para expandir as informações sobre os fatos ocorridos e que de certa 

forma impactaram ou podem impactar na avaliação da companhia (MACHADO e NUNES, 
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2008). A melhor elaboração das notas explicativas é aquela atinge o objetivo das 

demonstrações, ou seja, contribui na análise ou avaliação de quem está apreciando os 

relatórios com informações relevantes e adicionais imperceptíveis quando apenas os números 

são examinados. 

A grande preocupação exposta pela maioria dos escritores e estudiosos sobre o 

assunto, é que as empresas têm como preocupação apenas atender as exigências das normas, 

deixando suas demonstrações extremamente burocráticas e automáticas, na maioria das vezes 

sem a essência necessária para apresentar melhores informações aos usuários que irão analisa-

las, com muitas informações repetidas, poluindo seus relatórios. (SIMÕES, 2010). 

O excesso de informações irrelevantes nas notas explicativas deve estar com seus 

dias contados, tendo em vista que ocorrerão prováveis mudanças nas orientações das normas, 

dando continuidade na harmonização da contabilidade. O principal objetivo do relatório é dar 

informações relevantes ao usuário. Em um relatório extenso com a mesma ênfase para 

assuntos relevantes e não relevantes deixa o usuário confuso para identificar e entender 

completamente o que ele quer passar (SIMÕES, 2010). 

Conforme Rodil (2010) existe uma forte tendência de que ocorram modificações em 

relação às aplicações dos pronunciamentos contábeis, no que tange as restrições dessas 

normas, padronizando ainda mais essas demonstrações em todos os locais que adotaram o 

IFRS. 

Conforme a ideia apresentada, sobre as informações relevantes que devem ser 

apresentadas nas notas explicativas, fica claro que expressões genéricas precisam ser evitadas 

para que a divulgação não seja considerada com informações excessivamente complexas e 

desnecessárias. Por exemplo, frases “taxas permitidas pela legislação”, “elaboradas de acordo 

com a lei”, “de acordo com as normas específicas” entre outras devem ser evitadas, pois não 

tem conteúdo e sugere que foram seguidas à risca apenas para contemplar as exigências da 

Lei, deixando as informações mais pragmáticas e menos diretas e claras.  

 

2.8 OBRIGATORIEDADE NA PUBLICAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Conforme o art. 176 § 4º da Lei Nº 6.404 de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas, as 

demonstrações financeiras serão completadas por notas explicativas e outros quadros 

analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação 
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patrimonial e dos resultados do exercício. Já o § 5º indica quais informações devem constar 

obrigatoriamente no conteúdo das notas explicativas, conforme o quadro a seguir: 

Quadro 2 - Informações obrigatórias nas Notas Explicativas. 

Conteúdos Exigidos Lei 6.404 MP 449 Lei 11.941 

Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, 

especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e 

exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos 

ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do 

ativo. 

X X X 

Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (artigo 

247, parágrafo único); 
X X X 

O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas 

avaliações (artigo 182, § 3º); 
X X X 

Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias 

prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou 

contingentes; 

X X X 

A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações 

em longo prazo; 
X X X 

O número, espécies e classes das ações do capital social; 
X X X 

As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; 
X X X 

Os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1º); 
X X X 

Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que 

tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação 

financeira e os resultados futuros da companhia. 

X X X 

   Fonte: elaborado pelo autor a partir da Lei 6.404/76 

Conforme demonstrado no quadro acima não ocorrem mudanças na redação das 

orientações para a elaboração das notas explicatvas da Lei 6.404 de 1976 para a Medida 

Provisória 449 de 2008 e nem mesmo para a Lei 11.941 de 2009. 

A única modificação identificada entre a redação das normas são as inserções das 

seguintes orientações realizadas pela MP 449 e mantidas na Lei 11.941 de 2009: 

I - apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e 

das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos 

significativos; 

II - divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que 

não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; 

III - fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações 

financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada;  

IV – indicar: 
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a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 

estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões 

para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de 

elementos do ativo;  

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo 

único); 

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 

3
o
);  

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 

terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;  

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;  

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1
o
); e  

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 

possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da 

companhia. 

Pode-se identificar através do quadro demonstrado anteriormente, que não existe uma 

grande importância por parte da principal Lei que exige e regula a contabilidade no Brasil, 

uma orientação para a divulgaçao de seus quadros auxiliares dando a devida consideração a 

eles. Desde 1976 não ocorrem alterações nessas orientações, o que justifica um pouco a falta 

de cultura da área para melhores demonstrações. 
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Quadro 3 - Divulgação das Notas Explicativas 

Ativo 

Divulgação em nota explicativa da Provisão para Devedores Duvidosos; 

Divulgação em nota explicativa de Estoques; 

Ativo Fiscal Diferido; 

Divulgação em nota explicativa de Imobilizado; 

Reavaliação de Ativos Imobilizados; 

Divulgação em nota explicativa de Arrendamento Mercantil; 

Divulgação em nota explicativa de concessões; 

Divulgação em nota explicativa de Transações com Partes Relacionadas; 

Divulgação em nota explicativa das contabilizações de Investimentos; 

Investimentos Societários no Exterior. 

Passivo 

Divulgação em nota explicativa de Planos de Aposentadoria e Pensão; 

Divulgação em nota explicativa de Arrendamento Mercantil; 

Divulgação em nota explicativa de concessões; 

Divulgação em nota explicativa de subvenções governamentais; 

Divulgação em nota explicativa do custo dos empréstimos; 

Debêntures; 

Obrigações de Longo Prazo; 

Ônus, Garantias e Responsabilidades Eventuais e Contingentes; 

REFIS 

Divulgação em nota explicativa de Transações com Partes Relacionadas; 

Divulgação em nota explicativa de Provisões, Passivos e Ativos Contingentes; 

Créditos Eletrobrás. 

Patrimônio Líquido 

Divulgação em nota explicativa de itens do patrimônio líquido e assuntos 

societários; 

Ações em Tesouraria; 

Capital Social; 

Capital Social Autorizado; 

Destinação de Lucros Constantes em Acordo de Acionistas; 

Dividendo por Ação; 

Dividendos Propostos; 

Juros Sobre o Capital Próprio; 

Equivalência Patrimonial; 

Reservas – Detalhamento; 

Reservas de Lucros a Realizar; 

Retenção de Lucros; 

Voto Múltiplo. 

Resultado 

Divulgação em nota explicativa de Imposto de Renda; 

Imposto de Renda e Contribuição Social; 

Divulgação em nota explicativa de Vendas ou Serviços a Realizar; 

Divulgação em nota explicativa de subvenções governamentais; 

Divulgação em nota explicativa de Lucro Líquido ou Prejuízo do Período 

Divulgação em nota explicativa dos Efeitos das Alterações nas Taxas de 

Câmbio; 

Ágio/Deságio. 

Continua 
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Continuação 

Geral 

Objetivos e aspectos das Notas Explicativas; 

Divulgação em nota explicativa da Apresentação das Demonstrações Contábeis; 

Estrutura da divulgação em nota explicativa; 

Nota sobre operações; 

Critérios de Avaliação; 

Continuidade Normal dos Negócios; 

Diferenças entre os procedimentos contábeis nacionais e os internacionais; 

Capacidade Ociosa; 

Erros Fundamentais e Alterações das Políticas Contábeis; 

Divulgação em nota explicativa de Eventos Subsequentes; 

Divulgação de notas explicativas às demonstrações de fluxo de caixa; 

Ajustes de Exercícios Anteriores; 

Divulgação em nota explicativa de informações por segmento de negócio; 

Divulgação em nota explicativa de Informações que Refletem os Efeitos da 

Mudança de Preços; 

Demonstrações Em Moeda De Capacidade Aquisitiva Constante; 

Divulgação em nota explicativa das entidades de propósito específico (EPEs); 

Demonstrações Condensadas; 

Demonstrações Contábeis Consolidadas; 

Divulgação em nota explicativa de operações em descontinuidade; 

Divulgação Inicial 

Outras Divulgações; 

Atualização de Divulgações; 

Divulgação Separada para Cada Operação em Descontinuidade; 

Apresentação das Divulgações; 

Demonstrações Contábeis Consolidadas 

Divulgação em Relatórios Financeiros Intermediários; 

Divulgação em nota explicativa dos planos de opções; 

Outras divulgações em nota explicativa; 

Incorporação, Fusão e Cisão; 

Seguros; 

Programa de Desestatização. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do site do CVM. 

 

Observando o quadro elaborado de acordo com o site da CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários – recém-demonstrado, pode-se identificar uma maior preocupação com o 

grau de minucia das informações sugeridas pelo órgão, pois o usuário precisa obter todas as 

informações possíveis para tomar uma decisão de investir ou não investir em determinado 

negócio e quanto mais informações úteis, mais base ele terá para essa decisão. Essas 

informações são consideradas de suma importância, tanto que a CVM inicialmente sugeria 35 

aberturas, atualmente já são 73. Fica evidente a evolução deste assunto em relação a 

preocupação nas divulgações pelo órgão regulador.  
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Quadro 4 - CPC 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis 

Apresentar informações acerca da base para a 

elaboração das demonstrações contábeis e das 

políticas especificas utilizadas; 

Divulgar informação requerida pelos pronunciamentos 

técnicos, orientações e interpretações do CPC que não 

tenham sido apresentadas; 

Prover informação adicional que não tenha sido 

apresentada nas demonstrações, mas que seja 

relevante para sua compreensão; 

Declaração de conformidade com os pronunciamentos 

técnicos, orientações e interpretações do comitê de 

pronunciamentos contábeis; 

Resumo das políticas contábeis significativas 

aplicadas; 

Informação de suporte de itens apresentados nas 

demonstrações contábeis pela ordem em que cada 

demonstração e cada rubrica sejam apresentadas; 

Passivos contingentes e compromissos 

contratuais não reconhecidos; 

Divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e 

políticas de gestão de risco financeiro da entidade.  

A entidade deve divulgar no resumo das 

políticas contábeis significativas ou em outras 

notas explicativas, os julgamentos realizados, 

com a exceção dos que envolvem estimativas, 

que a administração fez no processo de aplicação 

das políticas contábeis e que tem efeito 

significativo nas demonstrações;  

A entidade deve divulgar nas notas explicativas, 

informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e 

outras fontes principais de incerteza das estimativas ao 

término do período de reporte que possuam risco 

significativo de provocar ajuste material nos valores 

contáveis de ativos e passivos ao longo do próximo 

exercício social.  Com Respeito a esses ativos e passivos, 

as notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos 

acerca: (a) da sua natureza e (b) do seu valor contábil ao 

término do período de reporte. 

A entidade deve divulgar, caso não for divulgado 

em outro local entre as informações publicadas 

com as demonstrações contábeis, as seguintes 

informações: (a) o domicílio e a forma jurídica 

da entidade, o seu país de registro e o endereço 

da sede registrada (ou o local principal dos 

negócios, se diferente da sede registrada), (b) a 

descrição da natureza das operações da entidade 

e das suas principais atividades; e (c) o nome da 

entidade controladora e a entidade controladora 

do grupo em última instância. 

(d) se uma entidade constituída por tempo 

determinado, informação a respeito do tempo de 

duração. 

As demais orientações contidas no pronunciamento são 

muitos específicos para determinadas situações, e estes 

serão tratados na análise de divulgação para todos os 

CPC. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do CPC 26.  

             

              O pronunciamento CPC 26 que trata da apresentação das demonstrações contábeis, 

traz muitas orientações específicas para determinadas situações, porém de acordo com o 

quadro elaborado acima fica evidente algumas preocupações com informações relevantes que 

devem ser apresentadas em notas explicativas, ou em muitos casos em quadros por conta de 

sua característica mais qualitativa do que quantitativa. Porém o que fica evidente é a mudança 

de cultura com a adoção as normas de Contabilidade Internacional.  
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Quadro 5 - Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.                          
CPC 00 - Estrutura 

Conceitual para 

Elaboração e 

Divulgação de 

Relatório Contábil-

Financeiro 

Não tem conteúdo específico exigido/sugerido para divulgação, porém sua 

divulgação tem como principal objetivo a orientação na elaboração e divulgação da 

informação contábil através de sua demonstração, e definir o reconhecimento, 

mensuração, conceitos e características das informações contábeis usadas nas 

demonstrações. 

CPC 01 - Redução ao 

Valor Recuperável de 

Ativos 

O montante das perdas por desvalorização reconhecido no resultado do período e a 

linha da demonstração do resultado na qual essas perdas por desvalorização foram 

incluídas; 

O montante das reversões de perdas por desvalorização reconhecido no resultado 

do período e a linha da demonstração do resultado na qual essas reversões foram 

incluídas; 

O montante de perdas por desvalorização de ativos reavaliados reconhecido em 

outros resultados abrangentes durante o período; 

O montante das reversões das perdas por desvalorização de ativos reavaliados 

reconhecido em outros resultados abrangentes durante o período. 

CPC 02 - Efeitos das 

mudanças nas taxas de 

câmbio e conversão de 

demonstrações 

contábeis 

O montante das variações cambiais reconhecidas na demonstração do resultado, 

com exceção daquelas originadas de instrumentos financeiros mensurados ao valor 

justo por meio do resultado; 

Variações cambiais líquidas reconhecidas em outros resultados abrangentes e 

registradas em conta específica do patrimônio líquido, e a conciliação do montante 

de tais variações cambiais, no início e no final do período; 

Quando a moeda de apresentação das demonstrações contábeis for diferente da 

moeda funcional, esse fato deve ser relatado juntamente com a divulgação da 

moeda funcional e da razão para a utilização de moeda de apresentação diferente. 

CPC 03 - 

Demonstração dos 

Fluxos de Caixa 

Trata-se de outro pronunciamento que não traz especificamente um conteúdo 

determinado para sua divulgação, mas seu principal objetivo de demonstrar como a 

entidade gera e utiliza caixa e equivalentes de caixa. 

CPC 04 – Ativo 

Intangível 

Vida útil indefinida ou definida e, se definida, os prazos de vida útil ou as taxas de 

amortização utilizadas; 

Os métodos de amortização utilizados para ativos intangíveis com vida útil 

definida; O valor contábil bruto e eventual amortização acumulada - mais as perdas 

acumuladas no valor recuperável - no início e no final do período; 

A rubrica da demonstração do resultado em que qualquer amortização de ativo 

intangível for incluída; 

Conciliação do valor contábil no início e no final do período, demonstrando: 

Adições, indicando separadamente as que foram geradas por desenvolvimento 

interno e as adquiridas, bem como as adquiridas por meio de uma combinação de 

negócios;  

Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em grupo de ativos 

classificados como mantidos para venda; Aumentos ou reduções durante o período; 

Perda por desvalorização de ativos reconhecida ou revertida diretamente no 

patrimônio líquido; 

Provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado do período Reversão de 

perda por desvalorização de ativos, apropriada ao resultado do período;  

Qualquer amortização reconhecida no período; 

Alterações no valor contábil durante o período; 

Relação a ativos intangíveis avaliados como tendo vida útil indefinida, o seu valor 

contábil e os motivos que fundamentam essa avaliação. 

Ao apresentar essas razões, a entidade deve descrever os fatores mais importantes 

que levaram à definição de vida útil indefinida do ativo; 

Continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Continuação 

CPC 04 – Ativo 

Intangível 

Descrição, o valor contábil e o prazo de amortização remanescente de qualquer 

ativo intangível individual relevante para as demonstrações contábeis da entidade; 

Relação a ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência 

governamentais e inicialmente reconhecidos ao valor justo; 

Existência e os valores contábeis de ativos intangíveis cuja titularidade é restrita e 

os valores contábeis de ativos intangíveis oferecidos como garantia de obrigações; 

Valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos intangíveis; 

Gastos com pesquisas que devem ser reconhecidos como despesa do período. 

CPC 05 – Partes 

Relacionadas 

Os relacionamentos entre controladora e suas controladas devem ser divulgados 

independentemente de ter havido ou não transações entre essas partes relacionadas. 

A entidade deve divulgar o nome da sua controladora direta e, se for diferente, da 

controladora final. Se nem a controladora direta tampouco a controladora final 

elaborarem demonstrações contábeis consolidadas disponíveis para o público, o 

nome da controladora do nível seguinte da estrutura societária que proceder à 

elaboração de ditas demonstrações também deve ser divulgado; 

Divulgar o relacionamento entre partes relacionadas quando existir controle, tendo 

havido ou não transações entre as partes relacionadas; 

Divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, assim como as 

informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo compromissos, 

necessárias para a compreensão dos usuários do potencial efeito desse 

relacionamento nas demonstrações contábeis; 

CPC 06 - 

Arrendamento 

Mercantil 

Divulgar cada categoria de ativo, valor contábil líquido ao final do período; 

Conciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos do arrendamento 

mercantil ao final do período e o seu valor presente. Além disso, a entidade deve 

divulgar o total dos futuros pagamentos mínimos do arrendamento mercantil ao 

final do período, e o seu valor presente, para cada um dos seguintes períodos: Até 

um ano, mais de um e até cinco e mais que cinco anos; 

Pagamentos contingentes reconhecidos como despesa durante o período; 

Valor, no final do período, referente ao total dos futuros pagamentos mínimos de 

subarrendamento mercantil que se espera sejam recebidos nos subarrendamentos 

mercantis não canceláveis; 

Descrição geral dos acordos materiais de arrendamento mercantil do arrendatário; 

CPC 07 - Subvenção e 

Assistência 

Governamentais 

Política contábil adotada para as subvenções governamentais, incluindo os 

métodos de apresentação adotados nas demonstrações contábeis; 

A natureza e a extensão das subvenções governamentais ou assistências 

governamentais reconhecidas nas demonstrações contábeis e uma indicação de 

outras formas de assistência governamental de que a entidade tenha diretamente se 

beneficiada;  

Condições a serem regularmente satisfeitas e outras contingências ligadas à 

assistência governamental que tenha sido reconhecida; 

CPC 08 - Custos de 

Transação e Prêmios na 

Emissão de Títulos e 

Valores Mobiliários 

A identificação de cada processo de captação de recursos, agrupando-os conforme 

sua natureza; 

O montante dos custos de transação incorridos em cada processo de captação; 

O montante de quaisquer prêmios obtidos no processo de captação de recursos por 

intermédio da emissão de títulos de dívida ou de valores mobiliários; 

A taxa efetiva de juros (TIR) de cada operação; 

O montante dos custos de transação e prêmios (se for o caso) a serem apropriados 

ao resultado em cada período subsequente. 

Continua 
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                                                                                                                                                              Continuação 

CPC 09 - 

Demonstração do 

Valor Adicionado 

Trata-se de outro pronunciamento que não trás especificamente um conteúdo 

determinado para sua divulgação, mas seu principal objetivo é proporcionar 

informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a 

forma como tais riquezas foram distribuídas. 

CPC 10 - Pagamento 

Baseado em Ações 

Descrição de cada tipo de acordo com pagamento baseado em ações que vigorou 

em algum momento do período, incluindo, para cada acordo, os termos e condições 

gerais, tais como os requisitos de aquisição de direito, o prazo máximo das opções 

outorgadas e o método de liquidação; 

A entidade deve divulgar informações que permitam aos usuários das 

demonstrações contábeis entenderem os efeitos das transações com pagamento 

baseado em ações sobre os resultados do período da entidade e sobre sua posição 

patrimonial e financeira; 

CPC 11 - Contratos de 

Seguro 

Políticas contábeis para contratos de seguro e ativos, passivos, receitas e despesas 

relacionados; 

Os ativos, os passivos, as receitas e as despesas reconhecidos resultantes dos 

contratos de seguro. 

Além disso, se a seguradora for cedente, ela deve divulgar: Ganhos e perdas 

reconhecidos no resultado na contratação de resseguro. Se a cedente diferir e 

amortizar ganhos e perdas resultantes da contratação de resseguro, a amortização 

do período e o montante ainda não amortizado no início e final do período; 

O processo utilizado para determinar as premissas que têm maior efeito na 

mensuração de valores reconhecidos; 

O efeito de mudanças nas premissas usadas para mensurar ativos e passivos por 

contrato de seguro, mostrando separadamente o e feito de cada alteração que tenha 

efeito material nas demonstrações contábeis; 

Conciliação de mudanças em passivos por contrato de seguro, os ativos por 

contrato de resseguro e, se houver as despesas de comercialização diferidas 

relacionadas. 

CPC 12 - Ajuste a 

Valor Presente 

Descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor presente, natureza 

de seus fluxos de caixa (contratuais ou não) e, se aplicável, o seu valor de entrada 

cotado a mercado; 

Premissas utilizadas pela administração, taxas de juros decompostas por prêmios 

incorporados e por fatores de risco montantes dos fluxos de caixa estimados ou 

séries de montantes dos fluxos de caixa estimados, horizonte temporal estimado ou 

esperado, expectativas em termos de montante e temporalidade dos fluxos; 

Modelos utilizados para cálculo de riscos e inputs dos modelos; 

Breve descrição do método de alocação dos descontos e do procedimento adotado 

para acomodar mudanças de premissas da administração;  

Propósito da mensuração a valor presente, se para reconhecimento inicial ou nova 

medição e motivação da administração para levar a efeito tal procedimento; 

CPC 13 - Adoção 

Inicial da Lei nº. 

11.638/07 e da Medida 

Provisória nº. 449/08 

Declaração, em nota explicativa, da base de elaboração e apresentação das 

demonstrações contábeis, de que está adotando pela primeira vez a Lei nº. 

11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08. 

Apresentação do sumário das práticas contábeis modificadas, acompanhado de 

demonstração dos efeitos no resultado e no patrimônio líquido da adoção inicial da 

Lei nº. 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, com a finalidade de suprir 

informações quanto à comparabilidade do resultado e do patrimônio líquido com os 

valores que seriam obtidos caso não tivessem existido essas modificações.  

Com isso fica dispensada a divulgação do balanço inicial ajustado.  

Divulgação, em notas explicativas, das opções relevantes efetuadas pela 

administração, previstas ao longo deste Pronunciamento. 

                                                                                                                                                                     Continua 
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Continuação 

CPC 14 – Instrumentos 

Financeiros: 

Reconhecimento, 

mensuração e 

evidenciação (Fase I) 

Este CPC ainda não foi aprovado e nem mesmo divulgado no site 

http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos, que usamos 

como base para a elaboração deste quadro, ou seja, ainda ele não se trata de uma 

orientação/exigência de acordo com algum IASB. 

CPC 15 - Combinação 

de Negócios 

O adquirente deve divulgar informações que permitam aos usuários das 

demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros de 

combinação de negócios que ocorra: Durante o período de reporte corrente; ou após 

o final do período de reporte, mas antes de autorizada a emissão das demonstrações 

contábeis. 

CPC 16 – Estoque 

As políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo formas e 

critérios de valoração utilizados; 

Valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas 

para a entidade; 

O valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda; 

O valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; 

O valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado do período; 

O valor de toda reversão de qualquer redução do valor dos estoques reconhecida no 

resultado do período; 

As circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de 

estoques; 

O montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos; 

CPC 17 - Contratos de 

Construção 

O montante da receita do contrato reconhecido como receita do período; 

Os métodos usados para determinar a receita do contrato reconhecida no período; 

Os métodos usados para determinar o estágio de execução dos contratos em curso; 

Para contratos em andamento a divulgação precisa ter: o montante agregado de 

custos incorridos e os lucros reconhecidos (menos as perdas reconhecidas) até a data. 

O montante de adiantamentos recebidos e o montante de retenções; 

Como ativo, o valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo a trabalhos do 

contrato executados e não cobrados ou recebidos; como passivo, o valor bruto 

devido ao contratante (cliente), relativo a valores recebidos por conta de trabalhos do 

contrato ainda por executar; 

O valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo aos trabalhos do contrato é o 

montante líquido dos: custos incorridos mais lucros reconhecidos, menos a soma das 

perdas reconhecidas e dos faturamentos em andamento;  

Para todos os contratos em andamento, para os quais os faturamentos em andamento 

excedam os custos incorridos acrescidos dos lucros reconhecidos (menos perdas 

reconhecidas). 
CPC 18 - Investimento 

em Coligada, em 

Controlada e em 

Empreendimento 

Controlado em 

Conjunto. 

Trata-se de outro pronunciamento que não trás especificamente um conteúdo 

determinado para sua divulgação, mas seu principal objetivo é estabelecer a 

contabilização de investimentos em coligadas e em controladas e definir os 

requisitos para a aplicação do método da equivalência patrimonial quando da 

contabilização de investimentos em coligadas, em controladas e em 

empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). 

CPC 19 - Negócios em 

Conjunto 

Este pronunciamento é mais um que não trás especificamente um conteúdo 

determinado para sua divulgação, mas seu principal objetivo é estabelecer princípios 

para o reporte financeiro por entidades que tenham interesses em negócios com 

trolados em conjunto (negócios em conjunto). 

Continua 
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Continuação 

CPC 20 – Custo dos 

Empréstimos 

O total de custos de empréstimos capitalizados durante o período; 

A taxa de capitalização utilizada na determinação do montante dos custos de 

empréstimos elegíveis à capitalização. 

CPC 21 – 

Demonstração 

Intermediária 

Esse pronunciamento refere-se às demonstrações intermediárias e tem como 

objetivo estabelecer o mínimo do que deve ser divulgado que são os seguintes itens: 

Balanço patrimonial condensado; 

Demonstração condensada do resultado do exercício; 

Demonstração condensada do resultado abrangente; 

Demonstração condensada das mutações do patrimônio líquido; 

Demonstração condensada dos fluxos de caixa; 

Notas explicativas selecionadas. 

CPC 22 - Informações 

por Segmento 

Informações sobre o lucro ou prejuízo reconhecido dos segmentos, incluindo as 

receitas e as despesas específicas que compõem o lucro ou o prejuízo desses 

segmentos, os respectivos ativos, os passivos e as bases de mensuração; 

Conciliações das receitas totais dos segmentos, do respectivo lucro ou prejuízo, dos 

seus ativos e passivos e outros itens materiais com os montantes correspondentes da 

entidade; 

Devem ser efetuadas conciliações dos valores do balanço patrimonial para 

segmentos divulgáveis com os valores do balanço da entidade para todas as datas 

em que seja apresentado o balanço patrimonial. Os fatores utilizados para 

identificar os segmentos divulgáveis da entidade, incluindo a base da organização; 

Tipos de produtos e serviços a partir dos quais cada segmento divulgável obtém 

suas receitas; 

O montante das perdas por desvalorização reconhecida, durante o período, na 

demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente;  

O montante das reversões de perdas por desvalorização reconhecida, durante o 

período, na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente;  

A entidade deve divulgar o valor do lucro ou prejuízo e do ativo total e passivo para 

cada seguimento divulgável; 

Receitas provenientes de clientes externos, receitas de transações com outros 

segmentos operacionais da mesma entidade; 

Receitas e despesas financeiras; 

Depreciações e amortizações; 

Quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua natureza e montantes 

devem ser divulgados separadamente; 

Participação da entidade nos lucros ou prejuízos de coligadas e de 

empreendimentos sob controle conjunto (joint ventures) contabilizados de acordo 

com o método da equivalência patrimonial; 

Despesa ou receita com imposto de renda e contribuição social; 

Itens não caixa considerados materiais, exceto depreciações e amortizações. 

CPC 23 - Políticas 

Contábeis, Mudança de 

Estimativa e 

Retificação de Erro 

A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança na estimativa 

contábil que tenha efeito no período corrente ou se espera que tenha efeito em 

períodos subsequentes, salvo quando a divulgação do efeito de períodos 

subsequentes for impraticável. 

CPC 24 - Evento 

Subsequente 

A entidade deve divulgar a data em que foi concedida a autorização para emissão 

das demonstrações contábeis e quem forneceu tal autorização. Se os sócios da 

entidade ou outros tiverem o poder de alterar as demonstrações contábeis após sua 

emissão, a entidade deve divulgar esse fato; 

É importante que os usuários saibam quando foi autorizada a emissão das 

demonstrações contábeis, já que elas não refletem eventos posteriores a essa data. 

Atualização da divulgação sobre condições existentes ao final do período a que se 

referem às demonstrações contábeis; 

Se a entidade, após o período que se refere às demonstrações contábeis, receber 

informações sobre condições que existiam até aquela data, deve atualizar a 

divulgação que se relaciona a essas condições, à luz das novas informações; 

Continua 
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CPC 24 - Evento 

Subsequente 

A entidade precisa atualizar a divulgação de suas demonstrações contábeis de modo 

que reflitam as informações recebidas após o período contábil a que se referem às 

demonstrações contábeis, mesmo quando as informações não afetam os valores 

reconhecidos nessas demonstrações. 

Se os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem às demonstrações 

contábeis são significativos, mas não originam ajustes, sua não divulgação pode 

influenciar as decisões econômicas a serem tomadas pelos usuários com base nessas 

demonstrações. 

Natureza do evento e a estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que 

tal estimativa não pode ser feita. 

CPC 25 - Provisões, 

Passivos Contingentes 

e Ativos Contingentes 

 

O valor contábil no início e no fim do período; 

Provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; 

Valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o 

período; 

Valores não utilizados revertidos durante o período; 

O aumento durante o período no valor descontado a valor presente proveniente da 

passagem do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto; 

Uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de 

quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes; 

Uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. Sempre 

que necessário para fornecer informações adequadas, a entidade deve divulgar as 

principais premissas adotadas em relação a eventos futuros; 

O valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que 

tenha sido reconhecido por conta desse reembolso esperado; 

A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na 

liquidação, a entidade deve divulgar, para cada classe de passivo contingente na data 

do balanço, uma breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando 

praticável: a estimativa do seu efeito financeiro e a indicação das incertezas 

relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída e a possibilidade 

de qualquer reembolso; 

Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a entidade deve divulgar 

breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço e, quando 

praticável, uma estimativa dos seus efeitos financeiros; 

É importante que as divulgações de ativos contingentes evitem dar indicações 

indevidas da probabilidade de surgirem ganhos. 
CPC 26 - Apresentação 

das Demonstrações 

Contábeis 

O pronunciamento trata sobre como as divulgações devem ser apresentadas, e o que 

devem conter nelas, ou seja, ela trata integralmente da divulgação das 

demonstrações contábeis; 

CPC 27 - Imobilizado 

 

Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto; 

Os métodos de depreciação utilizados; 

As vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas; 

O valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao 

valor recuperável, acumuladas) no início e no final do período; 

Conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando: adições, 

ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em um grupo 

classificados como mantidos para venda, aquisições por meio de combinações de 

negócios aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações e perdas por redução ao 

valor recuperável de ativos reconhecida ou revertida diretamente no patrimônio 

líquido, provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado, reversão de 

perda por redução ao valor recuperável de ativos, apropriada no resultado, 

depreciações e variações cambiais líquidas geradas pela conversão das 

demonstrações contábeis da moeda funcional para a moeda de apresentação, 

incluindo a conversão de uma operação estrangeira para a moeda de apresentação da 

entidade; 
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CPC 27 – Imobilizado 

A existência e os valores contábeis de ativos cuja titularidade é restrita, como os 

ativos imobilizados formalmente ou na essência oferecidos como garantia de 

obrigações e os adquiridos mediante operação de leasing; 

O valor dos gastos reconhecidos no valor contábil de um item do ativo imobilizado 

durante a sua construção;  

O valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos 

imobilizados; Se não for divulgada separadamente no corpo da demonstração do 

resultado, o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado que 

tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados, incluídos no resultado; 

A depreciação quer reconhecida no resultado, quer como parte do custo de outros 

ativos, durante o período; 

A depreciação acumulada no final do período; 

A entidade deve divulgar a natureza e o efeito de uma mudança de estimativa 

contábil que tenha impacto no período corrente ou em períodos subsequentes. 

Relativamente aos ativos imobilizados, tal divulgação pode resultar de mudanças de 

estimativas relativas à: 

(a) valores residuais; 

(b) custos estimados de desmontagem, 

(c) remoção ou restauração de itens do ativo imobilizado;  

(d) vidas úteis e métodos de depreciação; 

Caso os itens do ativo imobilizado sejam contabilizados a valores reavaliados, 

quando isso for permitido legalmente, a entidade deve divulgar o seguinte:  

(a) a data efetiva da reavaliação,  

(b) se foi ou não utilizado avaliador independente,  

(c) os métodos e premissas significativos aplicados à estimativa do valor justo dos 

itens,  

(d) se o valor justo dos itens foi determinado diretamente a partir de preços 

observáveis em mercado ativo ou baseado em transações de mercado realizadas sem 

favorecimento entre as partes ou se foi estimado usando outras técnicas de 

avaliação,  

(e) para cada classe de ativo imobilizado reavaliado, o valor contábil que teria sido 

reconhecido se os ativos tivessem sido contabilizados de acordo com o método de 

custo, 

(f) a reserva de reavaliação, indicando a mudança do período e quaisquer restrições 

na distribuição do saldo aos acionistas; 

O valor contábil do ativo imobilizado que esteja temporariamente ocioso; 

O valor contábil bruto de qualquer ativo imobilizado totalmente depreciado que 

ainda esteja em operação; 

O valor justo do ativo imobilizado quando este for materialmente diferente do valor 

contábil apurado pelo método do custo. 

CPC 28 – Propriedade 

para Investimento 

A empresa deve divulgar se aplica o método do valor justo ou o método do custo; 

Os critérios que usa para distinguir propriedades para investimento de propriedades 

ocupadas pelo proprietário e de propriedades mantidas para venda no curso 

ordinário dos negócios; 

A extensão até a qual o valor justo da propriedade para investimento se baseia em 

avaliação de avaliador independente que possua qualificação profissional 

reconhecida e relevante e que tenha experiência recente no local e na categoria da 

propriedade para investimento que está sendo avaliada; 

As quantias reconhecidas no resultado para:  

(a) lucros de rendas de propriedade para investimento,  

(b) gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manutenção) provenientes de 

propriedades para investimento que tenham gerado rendas durante o período,  

(c) gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manutenção) provenientes de 

propriedades para investimento que não tenham gerado rendas durante o período,  
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CPC 28 – Propriedade 

para Investimento 

(d) a alteração cumulativa no valor justo reconhecido nos resultados com a venda de 

propriedade para investimento de um conjunto de ativos em que se usa o método do 

custo para um conjunto em que se usa o método do valor justo. 

A existência e quantias de restrições sobre a capacidade de realização de 

propriedades para investimento ou a remessa de lucros e recebimentos de alienação; 

Obrigações contratuais para comprar, construir ou desenvolver propriedades para 

investimento ou para reparos, manutenção ou aumentos. 

CPC 29 – Ativo 

Biológico e Produto 

Agrícola 

 

A entidade deve divulgar o ganho ou a perda do período corrente em relação ao 

valor inicial do ativo biológico e do produto agrícola e, também, os decorrentes da 

mudança no valor justo, menos a despesa de venda dos ativos biológicos; 

A entidade deve fornecer uma descrição de cada grupo de ativos biológicos, pode 

ter a forma dissertativa ou quantitativa; 

Ativos biológicos consumíveis são aqueles passíveis de serem colhidos como 

produto agrícola ou vendidos como ativos biológicos; 

A natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos biológicos; 

Mensurações ou estimativas não financeiras de quantidade físicas:  

(a) de cada grupo de ativos biológicos no final do período,  

(b) da produção agrícola durante o período; 

A entidade deve evidenciar o método e as premissas significativas aplicados na 

determinação do valor justo de cada grupo de produto agrícola no momento da 

colheita e de cada grupo de ativos biológicos; 

A entidade deve divulgar o valor justo, menos a despesa de venda do produto 

agrícola colhido durante o período, determinado no momento da colheita; 

A existência e o total de ativos biológicos cuja titularidade legal seja restrita, e o 

montante deles dado como garantia de exigibilidades; 

O montante de compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de 

ativos biológicos; 

As estratégias de administração de riscos financeiros relacionadas com a atividade 

agrícola;  

A entidade deve apresentar a conciliação das mudanças no valor contábil de ativos 

biológicos entre o início e o fim do período corrente. 

A conciliação inclui: (a) ganho ou perda decorrente da mudança no valor justo 

menos a despesa de venda  

(b) aumentos devido às compras  

(c) reduções atribuíveis às vendas e aos ativos biológicos classificados como 

mantidos para venda ou incluídos em grupo de ativos mantidos para essa finalidade  

(d) reduções devidas às colheitas,  

(e) aumento resultante de combinação de negócios,  

(f) diferenças cambiais líquidas decorrentes de conversão das demonstrações 

contábeis para outra moeda de apresentação e, também, de conversão de operações 

em moeda estrangeira para a moeda de apresentação das demonstrações da 

entidade. 

Divulgação adicional para ativo biológico cujo valor justo não pode ser mensurado 

de forma confiável. Divulgação adicional para ativo biológico cujo valor justo não 

pode ser mensurado de forma confiável:  

(a) uma descrição dos ativos biológicos,  

(b) uma explicação da razão pela qual o valor justo não pode ser mensurado de 

forma confiável,  

(c) se possível, uma faixa de estimativas dentro da qual existe alta probabilidade de 

se encontrar o valor justo,  

(d) o método de depreciação utilizado,  

(e) a vida útil ou a taxa de depreciação utilizada,  

(f) o total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da perda por 

irrecuperabilidade acumulada) no início e no final do período. 
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CPC 30 – Receitas 

As políticas contábeis adotadas para o reconhecimento das receitas, incluindo os 

métodos adotados para determinar o estágio de execução (stage of completion) das 

transações que envolvam a prestação de serviço. 

O montante de cada categoria significativa de receita reconhecida durante o 

período, incluindo as receitas provenientes de:  

(a) Venda de bens,  

(b) Prestação de Serviços,  

(c) Juros,  

(d) royalties e dividendos; 

O montante de receitas provenientes de troca de bens ou serviços incluídos em cada 

categoria significativa de receita; 

A conciliação entre a receita divulgada na demonstração do resultado e a registrada 

para fins tributáveis. 

CPC 31 – Ativo Não 

Circulante Mantido 

para Venda e Operação 

Descontinuada 

A entidade deve apresentar e divulgar informação que permita aos usuários das 

demonstrações contábeis avaliarem os efeitos financeiros das operações 

descontinuadas e das baixas de ativos não circulantes mantidos para venda; 

A entidade deve evidenciar um montante único na demonstração do resultado 

compreendendo: O resultado total após o imposto de renda das operações 

descontinuadas e os ganhos ou as perdas após o imposto de renda reconhecidos na 

mensuração pelo valor justo menos as despesas de venda ou na baixa de ativos ou 

de grupo de ativos(s) mantidos para venda que constituam a operação 

descontinuada; 

A entidade deve divulgar a seguinte informação nas notas explicativas do período 

em que o ativo não circulante tenha sido classificado como mantido para venda ou 

vendido:  

(a) descrição do ativo (ou grupo de ativos) não circulante,  

(b) descrição dos fatos e das circunstâncias da venda, ou que conduziram à 

alienação esperada, forma e cronograma esperado para essa alienação,  

(c) ganho ou perda reconhecida se não for apresentado separadamente na 

demonstração do resultado, a linha na demonstração do resultado que inclui esse 

ganho ou perda. 

CPC 32 – Tributos 

sobre o Lucro 

 

Os principais componentes da despesa (receita) tributária devem ser divulgados 

separadamente, que são eles:  

(a) despesa (receita) tributária corrente,  

(b) quaisquer ajustes reconhecidos no período para o tributo corrente de períodos 

anteriores,  

(c) valor da despesa (receita) com tributo diferido relacionado com a origem e a 

reversão de diferenças temporárias,  

(d) valor da despesa (receita) com tributo diferido relacionado com as alterações nas 

alíquotas do tributo ou com a imposição de novos tributos,  

(e) valor dos benefícios provenientes de prejuízo fiscal não reconhecido 

previamente, crédito fiscal ou diferença temporária de período anterior, o qual é 

utilizado para reduzir a despesa tributária corrente,  

(f) valor do benefício de prejuízo fiscal, crédito fiscal ou diferença temporária não 

reconhecida previamente de período anterior, o qual é utilizado para reduzir a 

despesa com tributo diferido,  

(g) despesa com tributo diferido proveniente da baixa, ou reversão de baixa anterior, 

(h) valor da despesa (receita) tributária relacionada àquelas alterações nas políticas e 

aos erros contábeis que estão incluídos em lucros ou prejuízos,  

(i) tributos diferidos e correntes somados relacionados com os itens que são 

debitados ou creditados diretamente no patrimônio líquido,  

(j) valor do tributo sobre o lucro relacionado a cada componente de outros 

resultados abrangentes,  
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CPC 32 – Tributos 

sobre o Lucro 

 

(k) Com relação s operações descontinuadas, a despesa tributária relacionada à: 

ganho ou perda com a descontinuidade e resultado das atividades ordinárias 

(operacionais) da operação descontinuada para o período, juntamente com os 

valores correspondentes a cada período anterior apresentado, 

 (l) valor dos efeitos tributários de dividendos aos sócios da entidade que foram 

propostos ou declarados antes das demonstrações contábeis terem sido autorizadas 

para emissão, mas não estão reconhecidos como passivo nas demonstrações 

contábeis; 

A entidade deve divulgar o valor do ativo fiscal diferido e a natureza da evidência 

que comprova o seu reconhecimento, quando: 

(a) a utilização do ativo fiscal diferido depende de lucros futuros tributáveis 

superiores aos lucros advindos da reversão de diferenças temporárias tributáveis 

existentes,  

(b) a entidade tenha sofrido prejuízo quer no período corrente quer no período 

precedente na jurisdição fiscal com o qual o ativo fiscal diferido está relacionado. 

CPC 33 - Benefícios a 

Empregados 

Embora este Pronunciamento não exija divulgações específicas acerca de benefícios 

de curto prazo a empregados, outros Pronunciamentos podem exigi-las. Por 

exemplo, o Pronunciamento Técnico CPC 05 - Divulgação sobre Partes 

Relacionadas exige divulgação acerca de benefícios concedidos aos administradores 

da entidade. O Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apresentação das Demonstrações 

Contábeis exige a divulgação de despesas com benefícios a empregados. 
CPC 34 - Exploração 

(*) e Avaliação de 

Recursos Minerais 

A entidade deve classificar os ativos de exploração e avaliação como tangíveis ou 

intangíveis de acordo com a natureza dos mesmos e manterá tal classificação de 

forma consistente; 
CPC 35 - 

Demonstrações 

Separadas 

A entidade deve aplicar todos os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e 

Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis quando fizer divulgações em 

suas demonstrações separadas. 

CPC 36 - 

Demonstrações 

Consolidadas 

 

As seguintes divulgações devem ser feitas nas demonstrações contábeis 

consolidadas:  

(a) a natureza da relação entre a controladora e a controlada, quando a controladora 

não possuir, direta ou indiretamente (por meio de suas controladas), mais da metade 

do poder de voto da controlada,  

(b) as razões pelas quais, embora possua a propriedade, direta ou indireta (por meio 

de suas controladas), de mais da metade do poder de voto ou potencial poder de 

voto de investida, não detém o controle,  

(c) a data de encerramento do período abrangido pelas demonstrações contábeis da 

controlada utilizadas para elaboração das demonstrações consolidadas, quando 

forem de data de encerramento ou de período diferente das demonstrações contábeis 

da controladora e o motivo para utilizar uma data ou período diferente,  

(d) a natureza e a extensão de qualquer restrição significativa (resultante de 

contratos de empréstimos ou exigência de órgãos reguladores, por exemplo) sobre a 

capacidade da controlada de transferir fundos para a controladora na forma de 

dividendos ou do pagamento de empréstimos ou adiantamentos,  

(e) um quadro evidenciando cronologicamente as mudanças na relação de 

propriedade da controladora sobre a controlada (participação relativa) e seus efeitos, 

bem como a alteração do patrimônio líquido consolidado atribuível aos 

proprietários da controladora, mas que não resultaram na perda do controle,  

(f) qualquer ganho ou perda decorrente da perda do controle da controlada,  

(g) a parte do ganho ou perda decorrente do reconhecimento, ao valor justo, do 

investimento remanescente na ex-controlada, se houver, na data em que o controle 

foi perdido e  

(h) a linha do item ou itens na demonstração do resultado em que o ganho ou a 

perda foi reconhecido, no caso de ele não estar apresentado em uma linha separada 

na demonstração do resultado; 
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CPC 37 - Adoção 

Inicial das Normas 

Internacionais de 

Contabilidade 

Esse pronunciamento é especificamente sobre a adoção as normas internacionais de 

contabilidade e assim não existe uma orientação específica sobre divulgação, mas 

seu principal objetivo é garantir que as primeiras demonstrações contábeis de uma 

entidade de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo 

IASB, doravante referenciadas como IFRS , e as demonstrações contábeis 

intermediárias para os períodos parciais cobertos por essas demonstrações contábeis 

contenham informações de alta qualidade que:  

(a) sejam transparentes para os usuários e comparáveis em relação a todos os 

períodos apresentados,  

(b) proporcionem um ponto de partida adequado para as contabilizações de acordo 

com as IFRSs,  

(c) possam ser geradas a um custo que não supere os benefícios. 
CPC 38 - Instrumentos 

Financeiros: 

Reconhecimento e 

Mensuração 

Pronunciamento sem definição específica para divulgação, porém seu principal 

objetivo é estabelecer princípios para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 

passivos financeiros e alguns contratos de compra e venda de itens não financeiros. 

CPC 39 - Instrumentos 

Financeiros: 

Apresentação 

Assim como o pronunciamento anterior seu objeto principal são os instrumentos 

financeiros, apresentação de instrumentos financeiros como passivo ou patrimônio 

líquido e para compensação de ativos financeiros e passivos financeiros. 

CPC 40 - Instrumentos 

Financeiros: 

Evidenciação 

 

A entidade deve agrupar instrumentos financeiros em classes apropriadas de acordo 

com a natureza da informação divulgada e levando em conta as características 

desses instrumentos financeiros. A entidade deve fornecer informação suficiente 

para permitir conciliação com os itens apresentados no balanço patrimonial; 

Divulgação qualitativa - Para cada tipo de risco decorrente de instrumentos 

financeiros, a entidade deve divulgar: (a) a exposição ao risco e como ele surge, (b) 

seus objetivos, políticas e processos para gerenciar os riscos e os métodos utilizados 

para mensurar o risco, (c) quaisquer alterações em (a) ou (b) do período anterior; 

Divulgação quantitativa - Para cada tipo de risco decorrente de instrumentos 

financeiros, a entidade deve divulgar: (a) sumário de dados quantitativos sobre sua 

exposição aos riscos ao término do período de reporte. Essa divulgação deve estar 

baseada nas informações fornecidas internamente ao pessoal chave da 

administração da entidade, (c) concentrações de risco, se não forem evidentes a 

partir das divulgações feitas;  

Se os dados quantitativos divulgados ao término do período de reporte não forem 

representativos da exposição ao risco da entidade durante o período, a entidade deve 

fornecer informações adicionais que sejam representativas; 

A entidade deve divulgar por classe de instrumento financeiro: (a) o montante que 

melhor representa sua exposição máxima ao risco de crédito ao término do período 

de reporte sem considerar quaisquer garantias mantidas, ou outros instrumentos de 

melhoria de crédito, (b) descrição da garantia mantida como título e valor 

mobiliário (security) e de outros instrumentos de melhoria de crédito, e seus efeitos 

financeiros, com relação ao montante que melhor representa a exposição máxima ao 

risco de crédito; (c) informações sobre a qualidade do crédito de ativos financeiros 

que não estão vencidos e tampouco com evidências de perdas; 

Ativos financeiros vencidos ou sem perspectivas de recuperação (impaired); 

A entidade deve divulgar por classe de ativo financeiro:  

(a) uma análise dos vencimentos dos ativos financeiros (aging analysis) que estão 

vencidos ao final do período de reporte, mas para os quais não foi considerada perda 

por não recuperabilidade  (b) uma análise dos ativos financeiros que foram 

individualmente considerados sujeitos à não recuperabilidade (impaired) ao término 

do período de reporte, incluindo os fatores que a entidade considerou determinantes 

para qualificá-los como tal,  

(c) Garantias e outros instrumentos de melhoria de crédito obtidos; 
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CPC 40 - Instrumentos 

Financeiros: 

Evidenciação 

 

Quando a entidade obtém ativos financeiros ou não financeiros durante o período, 

por meio da posse de garantias que mantém como títulos e valores mobiliários 

(securities) ou outros instrumentos que visem melhorar o nível de recuperação do 

crédito (por exemplo, garantias), e tais ativos satisfizerem o critério de 

reconhecimento à entidade deve divulgar para esses ativos mantidos na data de 

reporte:  

(a) a natureza e o valor contábil dos ativos,  

(b) quando os ativos não são prontamente conversíveis em caixa, a política adotada 

pela entidade para alienação de tais ativos ou para seu uso em suas operações.  

De acordo com o risco de liquidez a empresa deve divulgar:  

(a) uma análise dos vencimentos para passivos financeiros não derivativos 

(incluindo contratos de garantia financeira) que demonstre os vencimentos 

contratuais remanescentes,  

(b) uma análise dos vencimentos para os instrumentos financeiros derivativos 

passivos. A análise dos vencimentos deve incluir os vencimentos contratuais 

remanescentes para aqueles passivos financeiros derivativos para os quais o 

vencimento contratual é essencial para o entendimento do momento de recebimento 

dos fluxos de caixa, 

(c) uma descrição de como ela administra o risco de liquidez inerente a (a) e (b); 

Risco de Mercado de acordo com sua análise de sensibilidade. A entidade deve 

divulgar:  

(a) uma análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado aos quais a 

entidade está exposta ao fim do período contábil, mostrando como o resultado e o 

patrimônio líquido seriam afetados pelas mudanças no risco relevante variável que 

sejam razoavelmente possíveis naquela data,  

(b) os métodos e os pressupostos utilizados na elaboração da análise de 

sensibilidade,  

(c) alterações do período anterior nos métodos e pressupostos utilizados, e a razão 

para tais alterações; 

Uma explicação do método utilizado na elaboração de tal análise de sensibilidade e 

dos principais parâmetros e pressupostos subjacentes aos dados fornecidos; 

Uma explicação do objetivo do método utilizado e das limitações que podem 

resultar na incapacidade da informação de refletir completamente o valor justo dos 

ativos e passivos envolvidos; 

Quando as análises de sensibilidade divulgadas de acordo com os itens já 

mencionadas acima não forem representativas do risco inerente de instrumento 

financeiro, a entidade deve divulgar esse fato e a razão pela qual considera que as 

análises de sensibilidade não são representativas. 

CPC 41 - Instrumentos 

Financeiros: 

Evidenciação 

A companhia deve divulgar: Os valores usados como numeradores no cálculo dos 

resultados por ação básicos e diluídos, além da conciliação desses valores com o 

lucro ou o prejuízo atribuível à companhia para o período em questão. A conciliação 

deve incluir o efeito individual de cada classe de instrumentos que afeta os 

resultados por ação; 

O número médio ponderado de ações ordinárias usadas como denominador no 

cálculo dos resultados por ação básicos e diluídos e a conciliação desses 

denominadores uns com os outros. A conciliação deve incluir o efeito individual de 

cada classe de instrumentos que afeta o resultado por ação; instrumentos (incluindo 

ações emissíveis sob condição) que poderiam potencialmente diluir os resultados 

por ação básicos no futuro, mas que não foram incluídos no cálculo do resultado por 

ação diluído, porque são antidiluidores para os períodos apresentados; 

Descrição das transações de ações ordinárias ou das transações de ações ordinárias 

potenciais, que ocorram após a data do balanço, e que tenham alterado.  

Significativamente o número de ações ordinárias ou de ações ordinárias potenciais 

totais no final do período caso essas transações tivessem ocorrido antes do final do 

período de relatório; 
Continua 

Continuação 



57 

 

CPC 42 – 

Contabilidade e 

Evidenciação em 

Economia Altamente 

Inflacionária 

Este CPC ainda não foi aprovado. 

CPC 43 - Adoção 

Inicial dos 

Pronunciamentos 

Técnicos CPCs 15 a 41 

Objetivo deste Pronunciamento é fornecer as diretrizes necessárias para que as 

demonstrações contábeis de uma entidade que estejam de acordo com os 

Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC, e as divulgações 

contábeis intermediárias para os períodos parciais cobertos por essas demonstrações 

contábeis possam ser declarada. 

CPC 44 - 

Demonstrações 

Combinadas. 

O objetivo deste Pronunciamento é orientar quanto aos critérios para elaboração, às 

circunstâncias envolvidas e à forma da apresentação de demonstrações contábeis 

combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como 

esclarecer o seu significado. 

CPC 45 - Divulgação 

de Participações em 

outras Entidades 

O objetivo deste Pronunciamento é exigir que a entidade divulgue informações que 

permitam aos usuários de suas demonstrações contábeis avaliar: 

(a) a natureza de suas participações em outras entidades e os riscos associados a tais 

participações,  

(b) os efeitos dessas participações sobre a sua posição financeira, seu desempenho 

financeiro e seus fluxos de caixa. 

CPC 46 - Mensuração 

do Valor Justo 

 

A entidade deve divulgar informações que auxiliem os usuários de suas 

demonstrações contábeis a avaliar ambas as seguintes opções:  

(a) para ativos e passivos que sejam mensurados ao valor justo de forma recorrente 

ou não recorrente no balanço patrimonial após o reconhecimento inicial, as técnicas 

de avaliação e informações utilizadas para desenvolver essas mensurações, 

(b) para mensurações do valor justo recorrentes que utilizem dados não observáveis 

significativos, o efeito das mensurações sobre o resultado do período ou outros 

resultados abrangentes para o período. 

Para atingir os objetivos do item acima mencionado a entidade deve considerar os 

seguintes itens:  

(a) o nível de detalhamento necessário para atender aos requisitos de divulgação,  

(b) quanta ênfase se deve dar a cada um dos diversos requisitos,  

(c) quanta agregação ou desagregação se deve efetuar,  

(d) se os usuários de demonstrações contábeis necessitam de informações 

adicionais para avaliar as informações quantitativas divulgadas; 

A entidade deve determinar classes apropriadas de ativos e passivos com base no 

seguinte:  

(a) natureza, características e riscos do ativo ou passivo,  

(b) nível da hierarquia de valor justo no qual a mensuração do valor justo está 

classificada; 
CPC PME (R1) - 

Contabilidade para 

Pequenas e Médias 

Empresas com 

Glossário de Termos 

O pronunciamento contábil refere-se a recomendações para empresas de pequeno e 

médio porte no que tange as normas internacionais de contabilidade que devem ser 

seguidas. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
 

Conforme o quadro acima se pode notar a preocupação em evidenciar fatos 

relevantes e importantes por parte dos órgãos que emitem os IASBs e por consequência os 

CPCs, fazendo assim que o usuário tenha informações importantes no momento da tomada de 

decisão. Assim podemos corroborar com a ideia de vários autores de que as demonstrações, 

têm tido uma melhora em sua apresentação no que tange as qualidades da informação 
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apresentada, pois existe uma mudança de cultura com a adoção as normas internacionais de 

contabilidade.  

 

2.8.1 As Notas Explicativas e o IASB 

 

Conforme raciocínio de Hungarato, Costa e Neto (2004), com a internacionalização da 

contabilidade as demonstrações contábeis acabarão minimizando as diferenças de 

apresentação desses relatórios pelas empresas em todos os países que adotaram essas normas, 

principalmente as companhias estrangeiras que investem no Brasil e agora podem ter uma 

única visão da contabilidade realizada aqui e em seu país de origem.  

De acordo com as normas do IASB - International Accounting Standards Board -, não 

existe uma orientação específica para as notas como as instruções da CVM e dos CPC’s, mas 

exige que as empresas divulguem como melhor entendem as seguintes informações:  

 Que as mesmas políticas contábeis e métodos de contabilização que foram aplicados 

nas demonstrações contábeis intermediárias, em confronto com as demonstrações 

contábeis anuais mais recentes, ou, se essas políticas ou métodos tenham sido 

alterados, é necessária uma descrição sobre a natureza e efeito da mudança; 

 Esclarecimentos sobre a sazonalidade ou periodicidade das operações intermediárias; 

 A natureza e valor dos fatos que influenciam os ativos, passivos e patrimônio líquido, 

lucro líquido ou fluxos de caixa que não são corriqueiros devido a sua natureza, 

tamanho, ou incidência; 

 A natureza e valor de alterações nas estimativas de valores exposto em períodos 

intermediários anteriores ao exercício atual, além de ou mudanças nas estimativas e 

valores relacionados em exercícios anteriores, se tais mudanças tiverem efeito 

significativo no período intermediário atual; 

 Emissões, recompras e pagamentos de títulos de dívidas patrimoniais; 

 Dividendos pagos das ações ordinárias e outras ações separadamente. Total dos 

valores ou pagamento por ação; 

 Receitas e resultados segregados por seguimentos de negócios ou áreas geográficas; 

 Eventos subsequentes relevantes ocorridos ao final do período que não tiveram seus 

impactos contabilizados a tempo; 
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 Alterações nos passivos ou ativos contingentes, desde o último balanço anual 

publicado; e 

 Os reflexos das alterações na composição da entidade durante período intermediário. 

Observando essas orientações, entende-se que as notas explicativas devem conter 

informações que ainda não foram expressas nas outras peças das demonstrações contábeis e 

que ainda assim não são informações objetivas e totalmente completas para que os 

interessados tenham informações suficientes sobre as companhias analisadas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo trata sobre a metodologia empregada nessa pesquisa, a qual segregou-se 

em tipo de pesquisa, instrumentos de coleta de dados e análise e apresentação dos dados.  

Conforme Iudícibus (2012), o conceito de pesquisa é muito mais simples do que a 

maioria dos escritores e estudiosos acreditam, pois quase sua totalidade julgam que as 

pesquisas devem envolver análises complexas ou cálculos matemáticos, informações 

qualitativas ou quantitativas, dedutivas ou indutivas, utilizando apenas métodos científicos 

complexos, quando a essência do conceito principal de pesquisa é todo estudo que aumenta, 

agrega, aprimora ou cria o conhecimento sobre algum assunto, através de um processo mental 

seguido de uma documentação escrita evidenciando este processo. 

Corroborando com a ideia do autor acima citado Fachin apud Beuren at al (2009, 

p.29), “tudo aquilo de que um indivíduo pode ter conhecimento...”  

Para Teschet et al apud Beuren et al (2009, p.29), “toda ciência tem um objeto 

definido. A delimitação do objeto de estudo serve para orientar o campo de ação de cada 

ciência”. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Do ponto de vista de sua natureza 

 

 

De acordo com Gil (2010 p. 27), “Pesquisas básicas são destinadas unicamente para 

ampliação do conhecimento, sem qualquer preocupação com seus possíveis benefícios”. 

O estudo realizado visa identificar se as notas explicativas atendem às 

obrigatoriedades legais, instruções dos órgãos reguladores e se demonstram informações úteis 

aos usuários externos.  

Caracteriza-se em analisar criteriosamente a qualidade das informações nos 

demonstrativos contábeis. Caracteriza-se que o estudo teve foco em conhecer e ampliar os 

conhecimentos teóricos sobre o assunto de forma genérica. Por este motivo, classifica-se 

quanto a sua natureza como uma pesquisa básica. 
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3.1.2. Do ponto de vista de seus objetivos  

 

Para Beuren (2009) a pesquisa, quanto aos objetivos se define como descritivas e 

bibliográficas. As pesquisas descritivas para Gil (2010) têm como propósito a definição das 

características de uma população específica. Essas podem ser preparadas também com a 

intenção de identificar possíveis correspondências entre variáveis. 

Ao que se refere à pesquisa bibliográfica Cervo e Bervian apud Beuren et al (2009, 

p.86) definem o conceito como: 

“explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos. 

Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou 

experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais 

ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou 

problema”. 

Associando os conceitos acima dispostos à prática da metodologia utilizada na análise 

do estudo, a pesquisa se caracteriza em relação aos seus objetivos como descritiva e 

bibliográfica, pois nos estudos realizados foram analisadas as caraterísticas de uma população 

específica e utilizados referências teóricas já publicadas buscando conhecer e analisar as 

contribuições por eles divulgadas. 

Nesse estudo foram utilizadas como fonte de informações, as demonstrações contábeis 

dos anos de 2011, 2012 e 2013, obtidas no site das companhias na aba “investidores”. As 

informações coletadas foram alinhadas para análise de acordo com as propostas sinalizadas 

nos objetivos específicos.  

 

3.1.3. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

 

Ao que se refere ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa se classifica 

como pesquisa documental, pois de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p.157) “A 

característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restritos a 

documentos, escritos ou não...”. 

As demonstrações contábeis foram os documentos utilizados na análise dos dados, e 

sua extração se deu através do site das companhias analisadas, pois ficam disponíveis 

publicamente na opção de investidores. De posse dessas informações foram definidas quais 

notas explicativas seriam analisadas, quais informações deveriam estar contidas e a qualidade 

da redação do que havia sido publicado.  
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3.1.4. Do ponto de vista da abordagem do problema 

 

Para Beuren (2009) a abordagem da pesquisa divide-se em: pesquisa quantitativa ou 

pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa envolve funções estatísticas tanto na coleta 

quanto na análise dos dados. Tal procedimento é pouco incisivo em relação à busca do 

conhecimento da realidade dos fenômenos. Já a pesquisa qualitativa tem seu enfoque em 

descrever a complexidade de determinado problema e não utiliza instrumentos na coleta 

desenvolvimento do estudo.  

Cabe recapitular a ideia de Iudícibus (2012), quanto às pesquisas científicas, pois não 

se faz necessário que contenham cálculos extremamente complexos e de difícil entendimento 

e sim se trata da aquisição de um conhecimento maior sobre algum assunto específico. 

Utilizando como referência os autores citados, o estudo realizado se classifica como uma 

pesquisa qualitativa. 

 

3.2 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados pode ser realizada através de entrevistas, observação e análise de 

documentos (GIL, 2010). 

Essa pesquisa documental para a coleta de dados, também conhecida como fontes 

primárias, são aquelas que não receberam tratamento analítico. Sua fonte de dados está restrita 

aos documentos, formando assim o que se chama de fonte primária. (BEUREN, 2009).  

Para Gil (2010) a consulta aos documentos é essencial para qualquer tipo de estudo, 

pois através deste recurso, podem ser obtidas informações de forma fácil e objetiva o que 

auxilia em outros métodos de coletas de dados. Como o estudo foi baseado nas demonstrações 

contábeis das companhias publicadas em seus portais, a coleta de dados se deu unicamente 

através destes documentos e assim classifica-se como uma coleta de dados documental. 

A totalidade analisada compreende as indústrias localizadas no estado do Rio Grande 

do Sul que estão listadas na BM&FBOVESPA. Do total das companhias estudadas, cinco, 

foram selecionadas com critérios previamente estabelecidos.  

Para realizar essa pesquisa foram seguidos os seguintes procedimentos para seleção 

das companhias analisadas e posteriormente análise dos dados: 
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 Analisadas todas as 523 companhias listadas na BM&FBOVESPA a fim de identificar 

onde estavam alocadas; 

 Identificar as empresas situadas no Rio Grande do Sul, totalizando 32. 

 Selecionar apenas as empresas com atividade industrial, totalizando 14 companhias; 

 Identificar e selecionar as cinco empresas com maiores ativos;  

 Estabelecer as 10 notas explicativas mais importantes considerando o ramo industrial. 

 O passo seguinte foi analisar as notas que é descrito no próximo tópico. 

 

3.2.1 Plano de análise e Interpretação de Dados 

 

Conforme Gil (2010) conceitua, a análise e interpretação é um processo que se dá 

simultaneamente à sua coleta. Ela começa com a primeira entrevista, primeira observação e/ 

ou primeira leitura de documentos. 

Para Marconi e Lakatos (2010, p.151) “a importância dos dados está não em si 

mesmos, mas em proporcionarem respostas as investigações”. 

Conforme expõem Marconi e Lakatus (2010), como uma forma de apresentação dos 

dados, a tabela ou quadro, foram assim demonstrados os resultados obtidos. A apresentação 

do estudo realizada foi desenvolvida através de tabelas comparativas das notas explicativas 

analisadas dos anos entre 2011 e 2013. 

A etapa de análise foi realizada usando como base o referencial teórico exposto no 

trabalho, no que tange a qualidade das informações prestadas pelas companhias em suas notas 

explicativas, além disso, foram observadas se as exigências e instruções das leis e órgãos 

reguladores foram atendidas. 



64 

 

4 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de evidenciar a prática empregada na pesquisa, usando 

como referência os princípios citados no referencial teórico. Os dados coletados são expressos 

de acordo com o desenvolvimento da pesquisa, realizando assim os estudos com a finalidade 

de responder aos objetivos apresentados. No tópico seguinte são descritas as empresas que 

foram analisadas, um breve histórico de suas atividades, para melhor compreensão do estudo. 

 

4.1 HISTÓRICO E APRESENTAÇÃO DAS COMPANHIAS 

 

4.1.1 Companhia Metalúrgica Gerdau S.A. 

 

A Companhia Metalúrgica Gerdau S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, 

com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. A Metalúrgica Gerdau S.A. junto 

com suas controladas (Companhia) é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma 

das principais fornecedoras de aços longos especiais do mundo. Recentemente, passou 

também a atuar em dois novos mercados no Brasil, com a produção própria de aços planos e a 

expansão das atividades de minério de ferro, iniciativas que estão ampliando o mix de 

produtos oferecidos ao mercado e a competitividade de suas operações.  

Com mais de 45 mil colaboradores, a Gerdau possui operações industriais em 14 

países – nas Américas, na Europa e na Ásia – as quais somam uma capacidade instalada 

superior a 25 milhões de toneladas de aço por ano. Além disso, é a maior recicladora da 

América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, 

reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. Com 

mais de 120 mil acionistas, as ações das empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores 

de São Paulo, Nova Iorque e Madri. 

 Teve o início de suas operações no ano de 1901 quando o Sr. João Gerdau e seu filho 

Hugo lançaram as bases da Gerdau como a Fábrica de Pregos Pontas de Paris, em Porto 

Alegre (RS). Por volta de 1907 os negócios de João Gerdau foram divididos em dois ramos 

independentes: Hugo dirige a Fábrica de Pregos, e seu irmão Walter responde pela Fábrica de 

Móveis Gerdau, ambas em Porto Alegre (RS). Mais tarde, em 1930, Hugo e Walter Gerdau 

participam da criação do Centro de Indústria Fabril do Estado do Rio Grande do Sul, futura 

Federação das Indústrias do Estado.  
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Em 1946 Curt Johannpeter, genro de Hugo, assume a direção da empresa e comanda 

uma fase decisiva de expansão dos negócios. Um ano após a tomar posse, em 1947 Curt dá 

início a negociações de ações da Fábrica de Pregos – hoje Metalúrgica Gerdau S.A. – na 

Bolsa de Valores de Porto Alegre, quando a empresa se torna uma companhia de capital 

aberto. Em 1948 a companhia dá início a produção de aço, com a Riograndense – conhecida 

como usina Farrapos (UFA) –, em Porto Alegre, antecipando o conceito de mini mill, modelo 

baseado no uso de sucata e na comercialização regional, que permite ter custos operacionais 

mais competitivos 

Demonstrando já ser uma empresa com uma administração e visão diferenciada, em 

1963 cria a Fundação Gerdau, com programas nas áreas de saúde, educação, habitação e 

assistência social, responsabilidade social da Organização. No inicio da década de 70 ingressa 

no segmento de distribuição de aço, com a primeira Comercial Gerdau, em São Paulo.  

Em 1980 tem o Início da internacionalização, com a aquisição da Laisa, no Uruguai.  

Cosigua passa a ter suas ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Em 2001 é um marco especial para a companhia quando ela completa 100 anos de 

atividades com capacidade instalada de 8,4 milhões de toneladas de aço por ano. Neste 

mesmo período a Gerdau assume o controle da Gerdau Açominas (MG), a sua maior planta 

industrial.  

Em 2001 a Gerdau completa 110 anos de atividades, com capacidade instalada de 25 

milhões de toneladas de aço por ano, e atualiza design de sua logomarca. Missão, Visão, 

Valores e Código de Ética são revisados e unificados em nível global reforçando a cultura 

empresarial Gerdau. A Gerdau inicia estudos para exploração comercial de parte de seus 

recursos de minério de ferro, localizados em Minas Gerais. 

É concluída a primeira fase de implantação do Gerdau Template, o qual visa à 

aplicação de um sistema único de tecnologia da informação, utilizando a ferramenta SAP, em 

todos os países onde a Companhia opera.  Gerdau anuncia investimentos para aumentar a 

capacidade instalada em usinas produtoras de aços especiais no Brasil e nos Estados Unidos e 

nos dias atuais é considerada uma empresa modelo pelos resultados em suas atividades e por 

seu compromisso com outras atividades fortalecendo a marca da companhia. 
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4.1.2 Companhia Randon S.A – Implementos e Participações  

 

A Companhia Randon S.A – Implementos e Participações (BM&FBOVESPA - 

RAPT3 e RAPT4), controladora de nove empresas que atuam nos segmentos de veículos e 

implementos, autopeças e serviços financeiros. A história das Empresas Randon iniciou em 

1949 com a fundação de uma pequena oficina mecânica voltada à reforma de motores 

industriais em Caxias do Sul, RS. Hoje, a Randon é uma referência global, mantém parcerias 

estratégicas com empresas de classe mundial e exporta para todos os continentes.  

A Randon está entre as maiores empresas privadas brasileiras, possuindo a liderança 

na maior parte dos segmentos de atuação, e faz parte do Nível 1 de Governança Corporativa 

da BM&FBOVESPA. O conglomerado de Empresas Randon conta com a mais completa 

linha de equipamentos para o transporte de carga terrestre, com seus veículos rebocados 

(reboques/semirreboques), vagões ferroviários e veículos especiais. Atua ainda nos segmentos 

de autopeças e sistemas automotivos, além dos serviços de consórcio e de banco.  

O complexo é formado por dez empresas, sendo a Randon S.A. Implementos e 

Participações a controladora com nove controladas diretas: Fras-le S.A., Randon Argentina 

S.A., Randon Implementos para o Transporte Ltda., Randon Administradora de Consórcios 

Ltda., Master Sistemas Automotivos Ltda., Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda., 

Castertech Tecnologia e Fundição Ltda., Randon Investimentos Ltda. (Banco Randon) e a 

Randon Brantech Implementos para o Transporte Ltda. A Randon S/A Implementos e 

Participações, fez duas incorporações de empresas controladas: Randon Veículos Ltda., em 

2009 e Suspensys Sistemas Automotivos Ltda., em 2013. 

O controle acionário é exercido pela DRAMD Administração e Participações Ltda. 

que, juntamente com as participações individuais de seus sócios, detêm 40,6% do capital total. 

O segmento de implementos e veículos especiais é representado pelas seguintes empresas: 

Randon S/A Implementos e Participações, Randon Argentina S.A., Randon Implementos para 

o Transporte Ltda. e Randon Brantech Implementos para o Transporte Ltda. 

A Randon é a maior fabricante de implementos rodoviários da América Latina. 

Fabrica carrocerias, reboques e semirreboques nos modelos graneleiro, tanque, carga seca, 

basculante, silo, frigorífico, canavieiro, florestal, sider e furgão e, desde 2004, vagões 

ferroviários de carga dos tipos hopper, gôndola, tanque, carga geral, plataforma, entre outros. 

A Randon Veículos, filial da Randon S.A. Implementos e Participações atua no 

desenvolvimento, fabricação, venda e assistência técnica de caminhões fora de estrada rígidos 
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e articulados, tratores florestais, retroescavadeiras, assim como na comercialização de peças e 

componentes. 

O segmento de Autopeças é composto pelas empresas: Suspensys (filial da Randon 

S/A Implementos e Participações), Fras-le S.A, Master Sistemas Automotivos Ltda., Jost 

Brasil Sistemas Automotivos Ltda. e Castertech Fundição e Tecnologia Ltda. A Fras-le S.A. 

produz lonas e pastilhas de freio que compõem o conjunto de freio produzido pela Master 

Sistemas Automotivos Ltda. Este, por sua vez, integra o conjunto de eixo e suspensão 

produzido pela Suspensys (Divisão da Randon Implementos).  

A Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda. produz o conjunto de articulação e 

acoplamento que une o veículo trator ao veículo rebocado. A Castertech Fundição e 

Tecnologia Ltda. está voltada à produção de componentes em ferro fundido nodular para 

fornecimento às Empresas Randon, atendendo a um processo de integração da cadeia. 

Os serviços são representados pelas empresas: Randon Consórcios e Randon 

Investimentos (Banco Randon). A Randon Consórcios comercializa e administra grupos de 

consórcios, como forma de prover financiamento aos clientes de produtos finais e o Banco 

Randon, atua como suporte das vendas, com financiamento direcionado a clientes e 

fornecedores das Empresas Randon. 

 

4.1.3 Companhia Marcopolo S.A. 

 

A Companhia Marcopolo é uma sociedade anônima de capital aberto, sediada em 

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, fundada em 06 de agosto de 1949, e tem por principal 

objetivo a fabricação de ônibus, de carrocerias para ônibus e componentes. A linha de 

produtos abrange uma ampla variedade de modelos, composta pelos grupos de rodoviários, 

urbanos, micros e minis, além da família Volare (ônibus completo, com chassi e carroceria). 

A fabricação de ônibus é realizada em dezesseis unidades fabris, sendo quatro no 

Brasil (duas unidades em Caxias do Sul – RS, uma em Duque de Caxias – RJ, além de 

participação de 45,0% na empresa San Marino Ônibus e Implementos Ltda., também em 

Caxias do Sul – RS), e doze no exterior, sendo uma unidade própria na África do Sul, três na 

Austrália, além de coligadas/controladas na Argentina (2), Colômbia, Egito, Índia (2), México 

e uma fábrica de peças e componentes para carrocerias de ônibus na China. 

A Marcopolo detém ainda 40,0% de participação na empresa SPHEROS (climatização 

e ar-condicionado), 30,0% na WSUL (espumas para assentos), 26,0% na MVC – 
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Componentes Plásticos Ltda., e 19,99% na empresa canadense New Flyer. Além das 

empresas mencionadas, a Marcopolo detém o controle integral do Banco Moneo S.A., 

constituído para dar suporte ao financiamento dos produtos Marcopolo. 

 

4.1.4 Companhia Celulose Irani S.A. 

 

A Companhia Celulose Irani S.A. é uma companhia de capital aberto domiciliada no 

Brasil, listada na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) e com sede na Rua 

General João Manoel, n°157, 9° andar, município de Porto Alegre (RS). A Companhia e suas 

controladas têm como atividades preponderantes aquelas relacionadas à indústria de 

embalagem de papelão ondulado, papel para embalagens, industrialização de produtos 

resinosos e seus derivados.  

Atua no segmento de florestamento e reflorestamento e utiliza como base de toda sua 

produção a cadeia produtiva das florestas plantadas e a reciclagem de papel. Sua controladora 

direta é a Irani Participações S.A., sociedade anônima brasileira de capital fechado. Sua 

controladora final é a empresa D.P Representações e Participações Ltda., ambas as empresas 

do Grupo Habitasul. 

A história da Celulose Irani S.A. começou na verdade através da Vinícola Rio 

Grandense. Em 1939 e meados de 1940, começavam os movimentos da Segunda Guerra 

Mundial. Os submarinos alemães torpedeavam os navios mercantes e com isso dificultavam 

as exportações e importações de produtos industrializados.  O Brasil importava muito papel e 

pasta de celulose, e em virtude da Guerra, o produto estava com dificuldade de chegar aos 

portos brasileiros. Surge assim, um novo ramo industrial, o de papel e celulose. 

Diante deste contexto, no Rio Grande do Sul, a Companhia Vinícola Rio Grandense de 

Caxias do Sul (RS) viu o mercado de vinhos finos em queda. Como detinha boa reserva de 

capital, decidiu investir em outro mercado: o de papel e celulose. Para um estudo de 

viabilização, os diretores da Vinícola, Galeazzo Paganelli e José Moraes Vellinho resolveram 

enviar um emissário em busca de pinheirais nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Essa 

tarefa foi atribuída a Alfredo Fedrizzi, homem de confiança que durante onze anos provara 

sua dedicação e sua habilidade na sociedade Vinícola Rio Grandense. E assim iniciou a 

história da Celulose Irani S.A. 
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4.1.5 Forjas Taurus S.A. 

 

A Companhia Forjas Taurus S.A. com sede em Porto Alegre, RS – Brasil é uma 

Companhia brasileira de capital aberto com mais de 30 anos, sendo que há quase 3 anos 

passou a ser listada no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (símbolos de 

negociação são FJTA3, FJTA4).  

A Taurus foi fundada em 1939 e é uma das três maiores fabricantes de armas leves do 

mundo operando com seis unidades de produção no Brasil e uma nos EUA, em 31 de 

dezembro de 2013. Os produtos fabricados pela Companhia estão divididos em dois 

segmentos: Defesa & Segurança e Metalurgia & Plásticos. Destaca-se pelos inúmeros 

diferenciais competitivos:  

 Uma das líderes mundiais na produção de armas;  

 Entre as 4 maiores redes de distribuição de armas dos EUA;  

 Gestora de várias marcas: TAURUS, ROSSI, HERITAGE; distribuidora global da 

DIAMONDBACK; STEELINJECT; TAURUSPLAST e FAMASTIL by TAURUS.  

 Diversificação de produtos no segmento de Metalurgia & Plásticos: M.I.M. (injeção 

metálica de peças e componentes para armas e para terceiros), capacetes e acessórios 

para motociclistas, coletes balísticos e conteiners plásticos (armazenamento de 

resíduos sólidos para uso industrial, comercial e ambiental).  

 Diversificação de produtos no segmento de Defesa & Segurança: revólveres, pistolas, 

metralhadoras, submetralhadoras, fuzis de assalto e armas longas;  

 Estratégia de atuar em:  

(i) tradicionais linhas de produtos no segmento armas;  

(ii) certos nichos de mercado;  

(iii) produtos de uso restrito para forças armadas no Brasil;  

(iv) produtos de uso restrito de governo e ou segurança pública de outros países; 

exceto EUA.  

 EED - Empresa Estratégica de Defesa, obtido o registro no Ministério da Defesa, 

desde dezembro de 2013, podendo ser fornecedora das Forças Armadas;  

Celebrando 75 anos de história em 2014, com cerca de 4.500 colaboradores diretos no 

final de 2013, a Taurus está passando por grandes transformações que envolvem:  

(i) nova estrutura organizacional;  
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(ii) novo modelo de gestão de manufatura;  

(iii) nova formatação para o controle de qualidade, que visa a não conformidade zero;  

(iv) foco na ampliação da produtividade;  

(v) revitalização da marca; (vi) totalmente orientada para resultado; e  

(vii) ampliação constante da Governança Corporativa.  

No Brasil, as seis unidades de negócios são assim distribuídas:  

(1) Rio Grande do Sul: produção de armas curtas e longas em Porto Alegre e São 

Leopoldo;  

(2) Paraná: produção de coletes, capacetes e contêineres de plástico na cidade de 

Mandirituba; e  

(3) Bahia: produção de capacetes na cidade de Simões Filho.  

No exterior, a unidade de negócios e manufatura de armas da Companhia está situada 

em Hialeah na Grande Miami, Flórida – EUA, onde são produzidos alguns modelos de 

pistolas da marca TAURUS, revólveres da marca HERITAGE, adquirida em maio de 2012, 

além de ter celebrado um Acordo Exclusivo de Distribuição Global com a empresa americana 

Diamondback Firearms LLC, em 03 de janeiro de 2013, passando a ser distribuidora 

exclusiva global dos produtos da marca DIAMONDBACK, de pistolas e rifles modernos 

esportivos. 
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4.1.6 Dados em análise 

 

Tabela 1: Análise das Notas Explicativas sobre as Exigências Legais, Instruções de Órgãos Reguladores, Expressões Padrões ou Repetições de Redação. 

  

GERDAU RANDON MARCOPOLO IRANI TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Obrigatoriedade Lei nº 6.404                

Obrigatoriedade CVM                

Obrigatoriedade CPC's                

Expressões Padrões                

Repetições de Redação (copia e cola 

de anos anteriores) 
               

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando a tabela disposto acima, merece destaque o item “Obrigatoriedade Lei n° 6.404”, pois todas as empresas analisadas atenderam 

suas exigências, muito por conta da baixa complexibilidade na elaboração de tais informações, assim como pelo longo tempo que eles já são 

exigidos. Os itens Obrigatoriedade CMV e CPC’s são mais recentes em relação ao anterior, mas também são respeitados em sua maioria por se 

tratarem de normas exigidas pelos órgãos reguladores, porém 80% - quatro empresas no total das cinco analisadas – não trazem em suas notas 

explicativas o critério a qual foi utilizado para constituição da Provisão para devedores Duvidosos - PDD - como orientado pela CVM.  

Os dois últimos itens de “Expressões Padrões” e “Repetições de Redação de anos anteriores”, vai de encontro principalmente com o 

primeiro item analisado a “Obrigatoriedade Lei nº 6.404”, as Expressões Padrões são usadas em demasia na elaboração das notas explicativas 

que tratam das exigências da Lei e órgãos reguladores de forma tão forte que não são alteradas de um ano para o outro nas demonstrações 

contábeis. Como forma de exemplificar o item Expressões padrões com o intuito de facilitar o entendimento foi exposto o seguinte parágrafo da 

demonstração de umas das empresas analisadas: “A depreciação é calculada pelo método linear ajustado pelo nível de utilização de certos ativos, 
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a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens e o valor residual estimado dos ativos no final de sua vida útil. O valor residual 

ao final da vida útil e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício”. Quanto ao 

item de Repetições na redação foi extraído o texto sobre o reconhecimento da receita “A receita é reconhecida na extensão em que for provável 

que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável”.  

A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 

sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente 

ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. “Os critérios específicos, a seguir, devem 

também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:”. 

 

Tabela 2: Análise das Notas Explicativas sobre o Contas a Receber de Clientes 

Clientes 

GERDAU RANDON MARCOPOLO IRANI TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

PDD                

Idade dos Saldos                

Concentração de Clientes x x x x x x x x x x x x x x x 

Giro x x x    x x x    x x x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observando a tabela cima, aparentemente todas as companhias atendem as exigências da CMV em relação à conta de PDD, porém foi 

evidenciada, durante a análise que de fato é publicado uma linha com o saldo de PDD na composição da conta de clientes na nota explicativa, 

mas somente três delas expõem os critérios de constituição desta provisão, mesmo sendo uma das exigências da CVM. Todas as companhias 

apresentaram os saldos segregados pelo prazo de recebimento, também conhecido como idade dos saldos, o que acaba gerando informações 
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extras aos usuários, porém essas informações adicionais param por aqui na maioria das empresas, tendo em vista que apenas 40% delas publicam 

o giro médio de recebimento e nenhuma das empresas divulga a concentração de contas a receber por clientes. 

 

Tabela 3: Análise das Notas Explicativas sobre Estoques 

Estoque 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Composição dos Estoques                

Ajustes x x x x x x x x x      x 

Giro x x x x x x x x x x x x x x x 

Perdas de Ajuste ao Valor Líquido 

Realizável 
              x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme disposto na tabela acima, todas as companhias divulgaram a composição da conta de estoque. Porém apenas 40% das 

empresas publicam informações ou motivos sobre ajustes realizados em seus estoques, mas essas informações se restringem apenas ao fato do 

ajuste, sem sequer demonstrar motivos, justificativas ou os critérios de constituição de tais ajustes.  Fica evidente ao analisarmos o quadro que 

uma das empresas passou a adotar esse procedimento ao longo dos anos, pois a Taurus que está dentro dos 40% das empresas que divulgam, 

passou a publicar a partir de 2012, fortalecendo mais a ideia de que ainda é muito recente essa cultura de explorar melhor as notas explicativas. 

Nenhuma das companhias divulga informações em relação ao giro de seu estoque.  

Mesmo que de forma padrão, com redações prontas e elaboradas a fim de atender as instruções dos órgãos reguladores, todas elas 

publicam informações sobre a provisão de ajuste ao valor líquido realizável, mais uma vez ilustrado pela Taurus, a adoção recente da 

divulgação de tais dados. Outra informação útil aos usuários externos que são ignoradas pelas empresas nos demonstrativos contábeis, os 

critérios para constituição de ajustes e suas justificativas não se faz presente nas publicações. 
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Tabela 4: Análise das Notas Explicativas sobre Caixa e Equivalente de Caixa 

Caixa e Equivalentes 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Composição do Saldo                

% de Rendimento x x x             

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Conforme exposto na tabela acima 100% das empresas publicam em suas demonstrações financeiras a composição do saldo da conta de 

caixa e equivalentes, demonstrando os respectivos valores das contas de caixas, bancos e aplicações financeiras. Já o percentual de rendimento 

das aplicações financeiras foi divulgado por 80% das companhias. Mesmo não sendo obrigatório trata-se de uma informação relevante aos 

usuários externos. 

Tabela 5: Análise das Notas Explicativas sobre Investimentos 

Investimentos 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Composição dos investimentos                

% do Capital da companhia                

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme disposto na tabela acima 100% das companhias publicam a composição da conta de investimentos e o percentual de 

participação de seus investimentos. Tais informações são exigências legais e instruções dos órgãos reguladores, entende-se que são divulgadas 

por esta razão. 
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Tabela 6: Análise das Notas Explicativas sobre o Imobilizado 

Imobilizado 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

% de Depreciação x x x x x x       x x x 

Tempo de vida útil          x x x    

Composição do saldo                

Mapa de Movimentação                

Bens oferecidos em garantia                

Perda/Reversões pela não 

recuperabilidade do imobilizado 
               

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Conforme a tabela acima fica evidente que apenas 40% das companhias divulgam os percentuais de depreciação dos seus ativos 

imobilizados e 60% apresentam o tempo de vida útil. Mesmo sendo recomendada a publicação desses dois itens, pelo CPC 27. Já os itens 

“Composição do saldo”, “Mapa de movimentação”, “Bens oferecidos em garantia” e a “Perda/ Reversão pela não recuperabilidade do 

imobilizado” - foram publicados por 100% das empresas e também se tratam de itens obrigatórios. Já o os critérios para a constituição do ajuste 

para recuperabiliade do ativo imobilizado é divulgada por apenas uma das companhias analisadas (20%). 

 

Tabela 7: Análise das Notas Explicativas sobre as Provisões 

Provisões 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Natureza                

Valores                

Probabilidade de Perda                

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Analisando a tabela disposto anteriormente, identifica-se que 100% das companhias publicam em suas publicações a natureza, valores e 

probabilidade de perda de seus passivos provisionados.  

 

Tabela 8: Análise das Notas Explicativas sobre Empréstimos e Financiamentos 

Empréstimos e Financiamentos 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Valor Atualizado          N/A N/A N/A    

Taxa de Juros          N/A N/A N/A    

Motivos          N/A N/A N/A    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme disposto na tabela acima, todas as companhias publicam em seus demonstrativos financeiros os valores dos empréstimos 

atualizados e taxa de juros a qual destes. Porém os motivos, apesar de divulgados, ficam muito aquém em relação à clareza e objetividade, 

deixando os usuários externos em dúvida ou sem informações para 25% das empresas analisadas. Mesmo as empresas que trazem as 

justificativas, são extremamente rasas sobre o assunto. 

 

Tabela 9: Análise das Notas Explicativas sobre Receita de Vendas 

Receita de Vendas 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Concentração das vendas 

(Clientes) 
x x x x x x x x x x x x x x X 

Critérios para o reconhecimento 

da receita 
               

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela anterior demonstra que 100% das empresas não divulgam em seus demonstrativos contábeis a concentração de vendas por 

cliente, assim como sua contrapartida na conta de clientes. Já os critérios de reconhecimento da receita, embora que demonstrados em textos 

especificamente padrões, 100% das companhias publicam em suas demonstrações, pois também se tratam de instruções dos CPC 30. 

 

Tabela 10: Análise das Notas Explicativas sobre Receitas e Despesas Financeiras 

Receitas e Despesas Financeiras 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661 

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Juros sobre Aplicações 

Financeiras 
               

Juros sobre Empréstimos e 

Financiamentos 
         N/A N/A N/A    

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Os juros sobre aplicações financeiras e os juros sobre empréstimos foram publicados na nota explicativa de resultado financeiro por todas 

as companhias analisadas. As informações são apenas demonstradas em quadros explicativos sem maiores informações ou explicações. 

 

Tabela 11: Análise das Notas Explicativas sobre CMV. 

CMV 

GERDAU RANDON MARCOPOLO 
 

IRANI 
 

TAURUS 

Total do Ativo 

 R$ 14.172.661  

Total do Ativo 

 R$ 3.430.269  

Total do Ativo 

 R$ 3.089.186  

Total do Ativo 

 R$ 1.422.053  

Total do Ativo 

 R$ 1.184.094  

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Composição sintética do custo do 

produto 
x x x x x x x x x x x x x x X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Conforme se evidencia acima, através do quadro exposto 100% das empresas não divulgam a composição, mesmo que sintética, publicam 

informações mais detalhadas em relação ao custo operacional.  
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4.1.7 Análise dos Resultados 

 

Após análise das notas explicativas escolhidas das companhias selecionadas com os 

cinco maiores ativos situadas no Rio Grande do Sul que operam com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA, identificou-se que as mesmas não atendem plenamente os itens objetos de 

notas explicativas, sugeridos pela lei das S.A, CVM e CPC's. 

Acredita-se que, um dos motivos pelo qual não ocorre o atendimento pleno dos itens 

da Lei nº 6.404/76, instrução da CVM e CPC's, correspondem à falta de uma estrutura 

padronizada das notas explicativas, além de que o assunto não é tratado de maneira 

compulsória, e sim a título de recomendação, sem esgotar o assunto. Fica claro ainda que 

muitos itens abordados na Lei 6.404/76 também são indicados nas instruções da Comissão de 

Valores Mobiliários (CMV) e dos CPC's, e com essas informações repetidas pode causar 

controvérsia na aplicabilidade dos critérios sugeridos. 

Devido à análise não ter sido realizada em um segmento específico entende-se que as 

notas explicativas não são padronizadas e estruturadas, ou seja, muitas trazem a mesma 

informação de formas variadas. Outra dificuldade encontrada, deve-se à falta de informações 

claras e objetivas, pois uma vez que as notas explicativas não são compreensíveis ou 

permitem dúvidas em relação aos seus conteúdos, não se consegue averiguar nas 

demonstrações contábeis a ocorrência ou não do evento - também conhecido como fato 

contábil - nas empresas analisadas, o que acarretou certa delimitação para a pesquisa.  

Tal procedimento ocorre por conta da omissão na legislação em não propor regras e 

normas ou um modelo padronizado para a divulgação das notas explicativas. Ainda cabe 

ressaltar que ficou evidente nas análises que as notas explicativas atendem apenas parte das 

exigências conforme já mencionado, e não trazem informações adicionais que poderiam ser 

úteis para quem “olha” a empresa do lado de fora. 

Após a análise das notas explicativas, entende-se que ainda existe a necessidade de 

uma atenção maior, algum modelo padrão de notas explicativas ou uma estruturação de forma 

ordenada e codificada dos itens que devem integrar as notas explicativas. Essa nova 

organização deve considerar os itens sugeridos pela Lei nº 6.404/76, e as instruções da CVM 

e CPC's, com o cuidado para não torná-las repetidas e com muitas informações adicionais aos 

usuários. 

Ao finalizar essa análise conclui-se que serão necessários novos estudos e discussões 

sobre o assunto, no sentido de estabelecer um modelo de notas explicativas para todos os 

seguimentos, uma vez que a Contabilidade no Brasil convergiu para as normas internacionais 
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e assim abrangendo a todos os ramos de negócios. O intuito do estudo é que seja útil para 

influenciar os órgãos reguladores para a criação de uma legislação com características 

compulsórias, para ordenar, organizar e regularizar um modelo padrão de notas explicativas 

que efetivamente atendam às necessidades dos usuários interessados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do estudo foi analisar o conteúdo das notas explicativas que foram 

divulgadas nas demonstrações contábeis das companhias e ainda se estas atenderam às 

exigências e instruções legais. A análise dos dados foi realizada a partir dos objetivos 

específicos, que visaram demonstrar a importância de que as notas explicativas fossem 

elaboradas atendendo às exigências e instruções legais, além evidenciar informações 

adicionais aos usuários externos, 

 Para alcançar o resultado nas análises planejadas, foram observadas as dez notas 

explicativas - identificadas como as mais representativas para o ramo industrial - das cinco 

companhias selecionadas pelos critérios estabelecidos.  

A partir dos resultados obtidos, inferiu-se que as notas explicativas poderiam ser 

melhor elaboradas e evidenciadas nas demonstrações contábeis. Ficou ratificado que as notas 

explicativas das companhias examinadas foram formuladas na maioria dos casos, 

exclusivamente para atender às normas legais. 

Ainda observando os resultados identificados na pesquisa, entende-se que as 

companhias poderiam elaborar notas explicativas com menos termos técnicos, explicando os 

fatos ocorridos de forma mais clara e objetiva, para que os usuários sem maiores 

conhecimentos na ciência contábil possam compreender o seu significado. Conforme 

afirmações de Machado e Nunes (2008), a melhor elaboração das notas explicativas é aquela 

que atinge o objetivo das demonstrações, ou seja, contribui na análise ou avaliação de quem 

está apreciando os relatórios com informações relevantes e adicionais imperceptíveis quando 

apenas os números são examinados. Para Simões (2010) as notas explicativas ainda contém 

um excesso de informações irrelevantes. 

Conforme identificado no estudo e exposto acima, o conteúdo das notas explicativas é 

meramente com o intuito de atender às exigências legais, contudo podemos destacar que as 

companhias Irani e Randon divulgaram em sua nota do contas a receber de clientes o giro 

médio de recebimento, mas em contra partida nenhuma empresa divulgou a concentração de 

clientes separado por empresa. Essa informação, por exemplo, seria muito útil para um 

investidor entender se companhia depende de alguma empresa específica como cliente para 

manter suas operações.  

Em relação aos ajustes realizados nos estoques das companhias, apenas a Irani e a 

Taurus publicam informações sobre tais fatos, nenhuma delas divulgam o giro de estoque, 

concentração de vendas por clientes e a composição de seu Custo de Mercadoria Vendida, 
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mesmo que de forma bem sintética.  Tão somente a Gerdau não informa o percentual das 

aplicações financeiras. 

Ao final do estudo concluiu-se que a pesquisa abordada foi respondida e realizada de 

forma satisfatória, pois todos os objetivos específicos planejados foram alcançados. Ficou 

evidente que as companhias precisam melhorar a redação e a qualidade do conteúdo das notas 

explicativas. Cabe ressaltar que ao longo dos anos, principalmente após a adoção ao IFRS, as 

companhias melhoraram gradativamente a qualidade de seus relatórios contábeis e com eles 

as notas explicativas, mas ainda muito aquém do que poderia estar. 

 Por estas razões acredita-se que este assunto ainda terá mais discussões por parte dos 

órgãos legais e reguladores, com o intuito de gerar instruções direcionadas ao conteúdo das 

publicações das notas explicativas. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se a realização de outros estudos sobre o tema abordado neste 

trabalho de conclusão de curso, pesquisando em outras sociedades anônimas, tanto 

aquelas de capital aberto quanto às fechadas, bem como naquelas dos demais tipos 

societários.   
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