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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo globalizado dos negócios e o desenvolvimento dos mercados de 

capitais resultaram no reconhecimento de uma nova classe de usuários que passou 

a demandar informações mais completas sobre negócios. Com isso, as 

demonstrações contábeis começaram a apresentar um número maior de 

informações, proporcionando aos usuários externos condições de realizarem suas 

escolhas de maneira precisa. 

Assim, os relatórios financeiros deram origem às notas explicativas, um 

mecanismo de evidenciação contábil necessário para divulgação de informações 

contábeis das empresas para os usuários dessas informações. 

 

1.1 Tema 

 

Notas Explicativas – Transparência Explicativa. 

 

1.2 Problematização 

 

Como as notas explicativas tornam as demonstrações contábeis mais 

completas? Qual a importância da transparência contábil nas empresas? 

 

1.3 Objetivos 

 

O trabalho tem como objetivo atestar acerca da metodologia de elaboração e 

do conteúdo das notas explicativas, evidenciando, assim, a importância de estarem 

presentes nas demonstrações contábeis das empresas. 

 

 

 



 5 

1.4 Justificativa 

 

Dentre atuais crises econômicas e denúncias de corrupção, quanto maior for 

a transparência das demonstrações contábeis, maior será a valorização e a 

credibilidade da empresa. O tema foi determinado pela necessidade que 

profissionais contábeis e empresas têm de se aprofundar no assunto, principalmente 

pela atual conjuntura do país.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evidenciação Contábil 

 
A contabilidade possui diversas funções, sendo a comunicação dos fatos 

ocorridos em um determinado período uma das principais. Constantemente, os 

mecanismos documentais são aprimorados, visando a padronização dos relatórios, 

facilitando a mensuração, a divulgação e a evidenciação das informações. 

Evidenciar é divulgar uma informação com clareza, de modo que, o que está 

sendo comunicado possa ser compreendido imediatamente. De acordo com Scharf, 

Borgert e Paes (2008, p. 2, apud LEMES, CAMPOS, 2011, p. 3), a 

 

[...] evidenciação contábil está diretamente relacionada ao objetivo de uma 
contabilidade orientada como instrumento para a tomada de decisão, que 
deve prover de forma mais satisfatória possível às informações fomentadas 
pelos usuários de contabilidade. 

 

Iudícibus (1993, p. 95) reforça que o objetivo da evidenciação contábil é 

apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira organizada e ordenada, 

deixando o mínimo de informações possíveis para fora dos demonstrativos formais, 

proporcionando, assim, uma base adequada de informação para o usuário. 

Sendo assim, a evidenciação é um compromisso intrínseco da contabilidade, 

seus usuários e objetivos: 

 

A evidenciação diz respeito à qualidade das informações de caráter 
financeiro e econômico, sobre as operações, recursos e obrigações de uma 
entidade, que sejam úteis aos usuários das demonstrações contábeis, 
entendidas como sendo aquelas que, de alguma forma, influenciem na 
tomada de decisões, envolvendo a entidade e o acompanhamento da 
evolução patrimonial, possibilitando a realização de inferências em relação 
ao futuro. (NIYAMA; GOMES, 1996, P.65) 

 

Nas demonstrações contábeis, a evidenciação pode ser apresentada por 

meio de vários métodos, não estando restritos às demonstrações contábeis 

tradicionais. Iudícibus (1993, p. 92) destaca como principais formas a disposição das 

demonstrações contábeis formais; a informação entre parênteses; as notas de 

rodapé (explicativas); os quadros demonstrativos suplementares; os comentários do 

auditor; e os relatórios da auditoria. 
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No Brasil, o termo notas explicativas é quase sinônimo de evidenciação, por 

ser a principal forma de evidenciação contábil, sendo essa indispensável para a 

atividade contábil uma vez que é um mecanismo de comunicação das informações 

necessárias para seus usuários. Entretanto, Iudícibus (1993, p. 97) ressalta que se 

deve “[...] tomar cuidado para não substituir os demonstrativos contábeis por notas 

de rodapé ou quadros suplementares [...]”, já que a maior parte da evidenciação dos 

fatos relevantes deve estar presente nos demonstrativos tradicionais. 

 

2.2 Notas Explicativas 

 

Um dos maiores desafios da Contabilidade no que tange à evidenciação é 

dimensionar a quantidade e a qualidade das informações que irão atender às 

necessidades dos usuários das demonstrações contábeis. 

Notas explicativas são “[...] informações complementares às demonstrações 

contábeis, representando parte das mesmas.” (FIPECAFI, 2010, p. 591) 

Iudícibus, (1993, p. 183) afirma que as notas explicativas são elaboradas com 

a finalidade de destacar e descrever detalhes relevantes, informações adicionais 

sobre fatos passados, presentes e futuros, que sejam significativos para os negócios 

e, consequentemente, para o resultado da empresa: 

 

As notas explicativas visam fornecer as informações necessárias para 
esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, 
saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou, 
ainda, para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação 
patrimonial. (FIPECAFI, 2010, p. 593) 

 

As notas explicativas podem ser utilizadas para descrever as práticas 

contábeis aplicadas pela empresa, para explicações complementares e 

detalhamento de determinadas contas. Conforme FIPECAFI (2010, p. 593): 

 

A utilização de notas para dar composição de contas auxilia também a 
estética do Balanço, pois se pode fazer constar dele determinada conta por 
seu total, com os detalhes necessários expostos por meio de uma nota 
explicativa, como no caso de Estoques, Ativo Imobilizado, Investimentos, 
Empréstimos e Financiamento e outras contas. 
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Portanto, pode–se dizer que as notas explicativas são informações que visam 

complementar as demonstrações financeiras e esclarecer os critérios contábeis 

utilizados pela empresa, apoiando o processo de tomada de decisão à adequada 

prestação de contas e suporte à instrumentalização do controle social de interesse 

do público em geral, esclarecendo a situação patrimonial e econômica do exercício 

abrangendo aspectos contábil, financeiro, econômico, orçamentário, imobiliário e de 

pessoa. 

Vale ressaltar que, o uso de uma nota explicativa para mencionar um erro 

contábil não é uma justificativa desse erro, conforme cita FIPECAFI (2010, p. 593). 

“[É] interessante a menção do erro para esclarecimento do leitor das demonstrações 

contábeis; porém, o erro persiste, apesar de mencionado em uma nota explicativa.” 

 

2.2.1 Lei 6.404 De 15 De Dezembro De 1976 

 

A publicação de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras está 

prevista no § 4º e 5º do artigo 176 e no artigo 247 da Lei 6.404/1976 (Das 

Sociedades por Ações), transcrita parcialmente a seguir. Conforme Iudícibus (1993, 

p. 280): 

Apesar de já serem obrigatórias para as Sociedades Anônimas de Capital 
Aberto, a nova Lei das Sociedades por Ações estende-se aos outros tipos 
societários, estabelecendo que as Demonstrações serão completadas por 
Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis 
necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados 
os exercícios. 

 

 

Conforme § 4º e 5º do artigo 176 da Lei 6.404/1976. As notas explicativas devem: 

 
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: 
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; 
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b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes; 
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações 
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; 
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. 

 

Conforme o artigo 247 da Lei 6.404/1976, as notas explicativas dos 

investimentos a que se refere o artigo 248 dessa Lei devem conter informações 

precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações com a 

companhia, indicando: 

 

I - a denominação da sociedade, seu capital social e patrimônio líquido; 
II - o número, espécies e classes das ações ou quotas de propriedade da 
companhia, e o preço de mercado das ações, se houver; 
III - o lucro líquido do exercício; 
IV - os créditos e obrigações entre a companhia e as sociedades coligadas 
e controladas; 
V - o montante das receitas e despesas em operações entre a companhia e 
as sociedades coligadas e controladas. 

 

Nessa lei, as notas explicativas deverão descrever, com transparência e 

objetividade, os esclarecimentos necessários à correta compreensão do conteúdo 

das demonstrações contábeis. Ou seja, as notas explicativas não tratam da exceção 

de algum processo contábil nas demonstrações, elas evidenciam sobre um conjunto 

de informações, a divulgação das práticas contábeis utilizadas e, portanto, não 

devem ser utilizadas para retificar práticas contábeis inadequadas. 

 

2.2.2 Vantagens E Desvantagens 

 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 525) identificam as principais vantagens e 

desvantagens referentes ao uso das notas explicativas e a classificação dos tipos 

mais comuns desses demonstrativos. Dentre as principais vantagens, pode-se 

ressaltar que, através das notas explicativas, é possível apresentar informação não 

quantitativa como parte do relatório financeiro, divulgar ressalvas e restrições a itens 

contidos nas demonstrações, apresentar maior detalhamento – além daquele 
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possível nas demonstrações – e apresentar material quantitativo ou descritivo que 

possua importância secundária. 

Entre as desvantagens das notas explicativas, pode-se ressaltar que tendem 

a ser de difícil leitura e entendimento caso o usuário da informação não realize 

estudo considerável, podendo ser ignoradas, visto que descrições textuais são mais 

complexas em termos de utilização na tomada de decisões do que resumos de 

dados quantitativos nas demonstrações. Devido ao aumento da complexidade das 

empresas, há o risco de abuso das notas explicativas. 

 

2.2.3 Tipos Comuns Para Utilização Das Notas Explicativas 

 

As notas explicativas são utilizadas com maior frequência em explicações de 

técnicas ou para informar alterações de métodos; explicações para credores 

evidenciando direitos de ativos específicos ou propriedades de direitos; divulgação 

de ativos ou passivos contingentes; divulgação de restrições a pagamento de 

dividendos; descrições de transações que afetam os direitos de acionistas e o capital 

social; e descrições de contratos executórios.  
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3 ANÁLISE DO CONTEXTO DAS NOTAS EXPLICATIVAS NO BRASIL 

 

3.1 Notas Explicativas Nas Empresas Brasileiras 

 

No Brasil, o termo notas explicativas é quase sinônimo de evidenciação, mas 

vale ressaltar sua importância na expansão das informações sobre os fatos que 

ocorreram e que, de certo modo, impactaram ou possam impactar na avaliação da 

companhia. A melhor maneira de se elaborar uma nota explicativa é se assegurar de 

que ela contribui na análise ou avalição do usuário da informação. 

Conforme apresentado na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976), 

são mencionados nove itens mínimos que devem fazer uso de notas explicativas, 

não havendo, portanto, um limite máximo de seu uso, ficando a critério da empresa 

sempre que julgar necessário e importante fazê-lo. 

Entretanto, Hendriksen e Van Breda (1999) ponderam que o uso constante 

delas tem gerado dificuldade no próprio desenvolvimento das demonstrações. Isso 

ocorre porque a informação clara no corpo da demonstração tem sido substituída 

por notas explicativas. Assim, existe um risco de enfatizar, excessivamente, as notas 

explicativas como procedimento de divulgação ou, até mesmo, de se utilizá-las como 

desculpa pela publicação inadequada de demonstrações contábeis (HENDRIKSEN; 

VAN BREDA, 1999). 

Ainda assim, existe um excesso de conteúdo irrelevante nas notas 

explicativas, o qual ocorre devido à subjetividade das normas, pela falta de clareza 

na elaboração dos relatórios e pela recente implantação das regras. 

 

3.2 Exemplos De Notas Explicativas – A Companhia Lojas Americanas S.A. 

 

3.2.1 Contexto Operacional 

 

A nota explicativa que, normalmente, inicia uma lista das notas trata das 

operações ou do contexto operacional e declara o objetivo social da empresa. 
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De acordo com Iudícibus (1993, p. 184), nessa nota a empresa deve mostrar 

a qual atividade se dedica, de forma sintética, facilitando o entendimento de suas 

próprias demonstrações contábeis e a análise de seu desempenho econômico-

financeiro, inclusive dentro do segmento econômico em que atua. O objetivo 

destacado nas notas deve ser coerente com os objetivos declarados no estatuto da 

empresa. 

A Companhia Lojas Americanas S.A., em suas Demonstrações Financeiras 

Padronizadas – DFP publicadas em 31/12/2017, inicia a publicação de suas notas 

explicativas com o contexto operacional, informando o segmento em que está 

inserida, além de explicitar a forma jurídica de constituição da empresa, informando 

o modelo de lojas utilizadas e onde elas estão situadas, além de mencionar a 

participação da companhia em conjunto com suas controladas. 

 

Fonte: www.bvmf.bmfbovespa.com.br 

 

3.2.2 Capital Social 

 

No que se refere ao capital social, a sociedade anônima precisa explicitar a 

quantidade, espécie e classes das ações. A nota explicativa publicada pela 
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Companhia Lojas Americanas S.A. ressalta a classificação de suas ações ordinárias 

e preferenciais e destaca que, quando realiza a compra de ações do seu próprio 

capital, o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente atribuíveis, 

são deduzidos do patrimônio liquido até que as ações sejam canceladas ou 

negociadas. 

Fonte: www.bvmf.bmfbovespa.com.br 

 

3.2.3 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 

 

Referente à distribuição de dividendos, a nota explicativa deve evidenciar sua 

politica de dividendos e sua norma estatuária. A Companhia Lojas Americanas S.A. 

destaca que, quando aplicável, a distribuição de dividendos e juros sobre capital 

próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 

demonstrações contábeis do grupo ao final do exercício, baseado no estatuto social 

da Companhia. 

 

 

Fonte: www.bvmf.bmfbovespa.com.br  
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4 CONCLUSÃO 

 

O país vive um momento turbulento, onde os dados e informações são muitas 

vezes questionados. As empresas são analisadas pelos seus balanços e 

demonstrativos que são gerados pelos contadores. As notas explicativas auxiliam 

nas demonstrações, tornando todos os processos claros ou, no mínimo, criando um 

espaço para abordar, contextualizar e explicar os fatos e decisões do exercício que 

levaram a empresa a apresentar aqueles relatórios, aumentando, assim, a 

transparência contábil. 

As notas explicativas tornam as demonstrações mais completas ao evidenciar 

métodos, técnicas e alterações desses, utilizados para os cálculos e lançamentos, 

explicações para credores, evidenciando direitos de ativos específicos ou 

propriedades de direitos; divulgação de ativos ou passivos contingentes, divulgação 

de restrições a pagamento de dividendos, descrições de transações que afetam os 

direitos de acionistas e o capital social e descrições de contratos executórios. 

Conclui-se, portanto, que as notas explicativas são de extrema importância 

nos relatórios apresentados, pois exerce a função de esclarecer de forma verbal 

qualquer informação numérica que, por quaisquer razões, necessite de uma 

explicação extrínseca.  
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