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1 INTRODUÇÃO

De  acordo  com  Szuster  et  al.  (2013),  a  Contabilidade  engloba  um  sistema  de

informações  que  tem  por  objetivo  informar  à  usuários  de  interesse  sobre  aspectos

quantitativos  e  qualitativos  do  patrimônio  das  entidades.  Tais  informações  devem  ser

utilizadas pelos diversos usuários com o objetivo de ajudar no planejamento e no processo

decisório.  Porém,  em certos  momentos,  o  parecer  dos  contadores  não  se  torna  claro  aos

gestores, principalmente pelo caráter técnico das informações. Por isso, junto aos relatórios

contábeis  estão  presentes  mecanismos  de  evidenciação  que  facilitam  a  interpretação  e

compreensão de aspectos econômico-financeiros.

Segundo  Iudícibus  (2000),  a  evidenciação  é  um  compromisso  existente  entre  a

Contabilidade e os usuários.  Tem como finalidade apresentar informações de forma clara,

ordenada, íntegra, precisa e que reflita a situação atual da empresa, proporcionando uma base

adequada de entendimento ao usuário. Pode aparecer de diversas formas, entre elas, por meio

de informações entre parênteses, quadros, demonstrativos, relatórios de auditores e através de

Notas Explicativas.

O  Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis  26  (CPC  26)  é  o  que  trata  das  Notas

Explicativas. O documento determina que as Notas Explicativas devem conter informações

adicionais àquelas apresentadas pelas demonstrações contábeis,  ou seja,  apresentam dados

relevantes que não se enquadram no processo de avaliação do Ativo,  Passivo, Patrimônio

Líquido, Receita e Despesa.

Ainda em conformidade com o CPC 26, as Notas Explicativas são úteis para auxiliar

no entendimento relativo a base de elaboração das informações e políticas contábeis, assim

como para exibir as informações e orientações requeridas pelos Pronunciamentos Técnicos e

pelos Comitês de Pronunciamentos Contábeis.

Dessa forma, os relatórios contábeis juntamente com as informações expressas nas

Notas  Explicativas  contribuem  para  que  usuários  de  interesse  entendam  sua  situação

financeira atual.  A partir  do momento em que se tem compreensão do cenário interno do

negócio é possível traçar metas de futuro e crescimento do empreendimento.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Transparência das Informações Contábeis na Manutenção do Bem-Estar Social

O sistema administrativo brasileiro, segundo Oliveira (1969), tem origem a partir do

modelo de burocratização proposto por Max Weber. O conceito de autoridade legal provém,

também,  da  teoria  burocrática  de  administração  idealizada  pelo  sociólogo,  que  guia  o

funcionamento da máquina pública nacional. A partir do conceito de Burocracia e Estado por

Weber, é possível explicar a importância das demonstrações contábeis em conjunto com Notas

Explicativas  na  manutenção  do  sistema  público,  para  que  o  mesmo  possa  atender  aos

interesses da sociedade.

De acordo com Oliveira (1969), a burocracia é proposta por Weber como a forma mais

eficiente de lidar com os problemas do cotidiano, e deriva da dificuldade da humanidade em

enfrentar adversidades com o poder e a legitimidade. A partir disso, Weber criou o conceito de

autoridade racional legal,  que é aquela força arbitrária com princípio de ser instituída em

normas  e  regulamentos,  direitos  e  deveres,  e  consiste  em ser  a  base do Estado Nacional

Moderno.  É  evidente  que  esse  conceito  proposto  pelo  sociólogo  segue  o  raciocínio

meritocrático.

Como Oliveira (1969) afirma, a burocracia possui como características funcionais a

normatização, racionalidade, impessoalidade, especialização e hierarquização. Segue a lógica

dos grupos secundários definido por Brym et. al. (2006), já que são grupos que desenvolvem

laços emocionais fracos, impessoais, e há o conhecimento mútuo de maneira superficial; são

organizações formais traçadas na necessidade do cumprimento do objetivo.

Pode-se identificar ordenadamente, como afirma Oliveira (1969), a lógica do código

ético-legal para que haja funcionamento correto da entidade; se refere a princípios básicos. A

organização é composta por cargos distintos no que se refere responsabilidade, autoridade e

remunerações. A hierarquia é previamente definida. A execução do sistema proposto decorre

da existência de funções rigorosamente determinadas por leis e regulamentos, sendo que os

indivíduos têm deveres e direitos delimitados; ou seja, os indivíduos são livres à autoridade

em relação à sua posição hierárquica e as regras criadas se aplicam igualmente a todos. O

sistema  de  recrutamento  deve  ocorrer,  conforme  interpretação  de  Oliveira  (1969)  sobre

Weber, seguindo critérios de qualificações técnicas, e as promoções ocorrem por merecimento
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juntamente  com  julgamento  dos  superiores.  Como  a  impessoalidade  predomina  nesse

funcionalismo pragmático, o funcionário trabalha completamente desligado da propriedade da

administração,  sendo assim não há apropriação do cargo e  a  demissão é  decisão de livre

arbítrio do funcionário e em situações específicas são de escolha do empregador. A divisão do

trabalho também é imprescindível para as entidades burocráticas.

Oliveira (1969) afirma que o cumprimento da autoridade racional legal é de grande

importância para a concretização da filosofia de Weber, sendo a sua execução nos sistemas

atuais é viciosa. Em sua teoria o funcionamento de uma corporação deve ser construído de

forma  minuciosa  a  constituir  funcionalidade,  não  deixando  espaços  para  informalidade,

irracionalidade  e  nem  mesmo  arbítrio  individual.  Na  vida  cotidiana  a  burocracia  é

completamente distorcida da visão tradicional proposta por Weber e o conceito de eficiência é

diferente,  se  aproximando  mais  da  ineficiência,  da  produção  de  trabalho  desnecessário  e

cansativo. Segundo Brym et. al. (2006) existem quatro críticas em geral dos sociólogos em

relação à essa teoria administrativa: Desumanização do modo de administração, Ritualismo

Burocrático  improdutivo,  Oligarquias  como  obstáculo  no  crescimento  dos  indivíduos  em

cargos  hierárquicos  baixos,  e  a  Inércia  Burocrática  nas  regras  e  normas,  que  não  são

dinâmicas, são desconectadas e não acompanham a realidade da organização.

De acordo com Queiroz (2004), a burocracia é o instrumento de administração mais

utilizado nas organizações; como Igreja, Estado, empresas em geral, partidos, entre outros. De

acordo  com  Oliveira  (1969),  após  a  Revolução  Industrial  houve  o  desenvolvimento  do

conceito  de  burocracia  na  Europa  e  na  América  do  Norte  em  diversas  associações,  de

empresas  capitalistas  até  o  surgimento  do Estado Nacional  Moderno.  Esse  último cresce,

ainda, em suas múltiplas e diversificadas funções.

Segundo  Weber  (1999),  o  Estado  é  uma  forma  social  não  individual,  sendo  um

conjunto de ações protagonizadas por um aglomerado de indivíduos cumprindo inúmeras e

diversificadas funções. O conceito de Weber (1999) se aproxima muito das noções de controle

social e organização racional; segue a premissa de dominação, onde há homens dominando

homens  em  forma  de  concessão  livre  de  autoridade  legítima  dos  dominados.  Essa

legitimidade é verificada no poder de coerção que o Estado tem sobre os indivíduos, e no

monopólio do uso de força física em um determinado território. Weber (1999) ainda atenta

para o fato de que esse poder é garantido por diversos órgãos de administração pública.
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Para Weber  (1999) o Estado na sociedade capitalista  torna possível  as relações de

classe sem conflito significativo, o direito de propriedade privada, e a disponibilidade de todas

as funções determinadas. A expansão da administração racional do Estado só foi possível com

o capitalismo. A burocracia é a primeira instituição do Estado, onde tudo o que é estabelecido

para o bem-estar social pode ser cumprido com eficiência. Segundo Franco (2012) et. al., os

Princípios  de  Publicidade  e  Evidenciação são exemplos  de  instrumentos  burocráticos  que

transcrevem a necessidade de transparência das demonstrações à sociedade,  estabelecendo

uma comunicação direta do Poder Público com o cidadão.

Segundo Franco et. al. (2012) a transparência se apropria de valores da evidenciação

em  conjunto  com a  compreensibilidade,  relevância,  oportunidade  e  confiabilidade  que  a

informação contábil é capaz de promover. Dessa maneira, ainda alega a autora, são utilizados

novos métodos de divulgação, cada vez mais atualizados, para que a informação chegue ao

indivíduo de forma ágil  e  viabilizada,  garantindo o cumprimento dos  princípios.  Logo,  o

instrumento burocrático que garante tal execução das determinações de transparência é a Nota

Explicativa, pois traduz as movimentações financeiras feitas pelo setor público de modo a

atender à disposição de serviços de atendimento à sociedade.

2.2 Importância das Informações Contábeis para o Crescimento dos Negócios

Segundo  Londero  (2005),  a  Contabilidade  surgiu  para  demonstrar  aos  diversos

usuários  a  situação  financeira  de  seu  negócio.  A utilização  dos  dados  contábeis  para  o

gerenciamento levou a um aprimoramento das tomadas de decisões. O funcionamento eficaz

do sistema informacional acompanhado do controle administrativo colabora para a melhora

dos processos de planejamento. As demonstrações contábeis são de extrema importância para

a atualização dos meios de produção e dos produtos, pois evidencia a situação econômica

externa  e  interna,  além de  ser  fundamental  para  manter  a  rentabilidade  e  a  presença  de

mercado.

Conforme Londero (2005), as informações aos usuários individuais especializados são

dependentes de um estudo profundo por parte dos administradores, pois os dados são vastos e

complexos.  Tais administradores devem ter conhecimento sobre suas obrigações perante o

desenvolvimento empresarial de forma a contribuir no sucesso do empreendimento.
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Ainda  segundo  o  autor,  pequenas  e  microempresas  possuem  uma  efetividade

debilitada na tomada de decisões pelo fato de menosprezarem a contabilidade. Isso gera um

custo menor, porém, em longo prazo, pode levar a adversidades econômicas. As informações

contábeis apresentam pareceres a respeito das medidas que trouxeram benefícios ou prejuízos

a determinada empresa, permitindo que os administradores tenham completo conhecimento da

real situação do negócio. 

Londero  (2005)  afirma  que  diante  de  todas  as  informações  contábeis  passadas  ao

administrador,  as  mais  relevantes  são  as  demonstrações  contábeis,  as  formalidades  de

escrituração, a análise de balanços e a auditoria. Juntas, Londero (2005) reconhece que essas

informações em concordância com as Notas Explicativas são a base do planejamento que

garantirão cumprimento do Princípio da Continuidade da entidade, além de demonstrar para

agentes externos a real situação patrimonial da organização. Conforme Lunelli (s.d.), a Nota

Explicativa  expressa  informações  adicionais  das  demonstrações  e  proporciona  descrições

narrativas e informações que não possam ser determinadas nas demonstrações contábeis.

Compreendem  a  organização  de  dados  de  demonstrativos  em  relação  à  situação

financeira, patrimonial e de resultado. Os registros contábeis podem ser analisados de diversas

maneira que geralmente refletem o raciocínio e objetivo do gestor da entidade. A análise de

registros passados, alega Londero (2005), é uma forma eficiente na qual a contabilidade pode

passar uma informação fidedigna aos administradores, simplesmente verificando fatos que já

ocorreram. 

Por fim, Londero (2005) declara que a correta utilização dos dados contábeis oferece

melhor  resposta  aos  controles  internos  realizados,  como os  cálculos  de  custos  feitos  pela

administração. Além disso, Lisboa (2005) diz que os dados contábeis são indispensáveis no

cumprimento  de  objetivos  internos  da  organização,  assim  como  suas  obrigações  e  até

legalidade perante o fisco.

2.3 Notas Explicativas como Complemento Necessário às Demonstrações Contábeis

Conforme Iudícibus et al.  (2010), uma grande questão da contabilidade tem sido o

desafio  de  gerar  informações  que  suprem  a  exigência  dos  usuários  (sócios,  gerentes,

colaboradores,  bancos,  investidores,  etc).  A  contabilidade  visa  evidenciar  os  dados

patrimoniais das entidades. A confiabilidade desses dados é essencial para apresentar a real
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situação  financeira  e  garantir  a  veracidade  dos  resultados.  A  preocupação  das  Notas

Explicativas é dar ênfase aos fatos característicos de cada entidade.

Segundo  Iudícibus  et  al.  (2010)  as  Notas  Explicativas  dão  aos  usuários  das

informações maior entendimento sobre os contratos mantidos pela organização ou quando

houver investimentos a entidade poderá divulgar precisamente participações em coligadas ou

controladas.

De acordo com o Comitê  de  Pronunciamento  Contábil,  CPC 26 (2009),  as  Notas

Explicativas  devem ser  expressas  de  forma  sistemática,  de  forma  que  os  efeitos  sobre  a

compreensibilidade dos demonstrativos sejam positivos.

Também conforme o CPC 26 (2009), é importante que os usuários das informações

tenham acesso a base de mensuração desses dados, pois isso pode afetar significativamente o

estudo da situação empresarial.  Ajustes de exercícios anteriores também fazem parte deste

conjunto de informações complementares chamado de Notas  Explicativas.  Iudícibus et  al.

(2010)  afirma  que  as  Notas  Explicativas  devem  divulgar  comentários  dos  gestores  das

empresas evidenciando os saldos de caixa e equivalentes de caixa que não estão disponíveis

para uso.

Segundo o site Portal de Contabilidade (2017), as Notas Explicativas oferecem aos

usuários das informações contábeis, análises mais detalhadas sobre os montantes apresentados

nos balanços patrimoniais,  bem como informações minuciosas sobre obrigações em longo

prazo. Para Iudícibus et al. (2010), as Notas Explicativas podem ser exigidas de acordo com a

legislação específica  ao setor  ou ramo de atividade  da organização.  Os textos  devem ser

simples e objetivos, os assuntos ordenados e agrupados quando tiverem relação.

Conforme Almeida (2014), as contas a receber podem aparecer nas Notas Explicativas

detalhando o período médio de recebimento na venda a prazo, os juros que a empresa cobra

quando ocorre atraso e a provisão para créditos de liquidação duvidosa, ou seja, os direitos da

empresa estarão demonstrados nas Notas Explicativas.

O  mesmo  site  cita  que  as  entidades  devem  explorar  nas  Notas  Explicativas,  os

princípios adotados sobre os eventos futuros e prever acontecimentos que podem gerar riscos

aos saldos de ativos e passivos. A entidade pode relatar nas notas a que grupo econômico

pertence, a natureza de suas operações e as principais atividades exercidas.
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Mesmo  que  haja  uma  padronização  internacional  na  divulgação  do  balanço

patrimonial  e  demais  relatórios,  as  demonstrações  não podem ser  claramente  comparadas

umas às outras, cada companhia adota o plano de contas que conduz prudentemente sua rotina

ou seguir políticas contábeis que sejam relevantes na compreensão de suas demonstrações. As

explicações podem conter excessos de detalhes e ao mesmo tempo dados distorcidos.

O site Abril (Revista Veja) publicou em 2012 que a gigante do café Master Blenders,

que  é  dona  do  Café  Pilão,  descobriu  uma  fraude  na  operação  brasileira.  Com  esta

manipulação o lucro  de  2008 a 2012 ficou 37 milhões  de  euros  menor.  O presidente  da

operação brasileira foi demitido e as ações da Master Blenders desvalorizaram 7% no dia

seguinte à divulgação do escândalo.

Em 2016, o site G1 (Globo) noticiou que um grupo de 45 acionistas do conglomerado

japonês Toshiba, se sentiu prejudicado por falsificações nas demonstrações contábeis do ano

de 2015. Os reclamantes pedem danos e prejuízos de cerca de 145 milhões de euros pelas

irregularidades informadas. A Toshiba admitiu em 2015 que havia fraude nos anos fiscais de

2008 a 2014. 

Nota-se  com estes  panoramas  a  importância  vital  das  Notas  Explicativas,  e  quão

criterioso deve  ser  a  análise/interpretação das  demonstrações  contábeis.  Dados maliciosos

podem ser divulgados alterando a saúde financeira e econômica de uma organização, afetando

os acionistas e demais usuários das informações.

2.4 Base Legal e Diretrizes das Notas Explicativas 

A Lei 6.404/76 dispõe sobre as Sociedades por Ações. Seu artigo 176 institui que ao

fim do exercício social a diretoria da S.A. irá elaborar demonstrações financeiras, que deverão

informar  com  integridade  e  diafaneidade  a  situação  do  patrimônio  da  companhia  e  as

mutações ocorridas no exercício, sempre com base na escrituração mercantil da companhia. O

parágrafo  4º  estabelece  que,  dentre  as  demonstrações  exigidas  pelo  artigo,  haverá  o

complemento dessas por meio de Notas Explicativas, além de quadros analíticos ou outras

demonstrações  contábeis  necessárias  ao  esclarecimento  e  apresentação  do  real  cenário

patrimonial da entidade.

Em relação  a  essa  Lei,  o  parágrafo  5°  detalha  as  funções  empregadas  nas  Notas

Explicativas, sendo essas ligadas diretamente ao fornecimento de informações intrínsecas para
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evidenciação  do  quadro  patrimonial  da  entidade.  Os  dados  apresentados  nas  Notas

Explicativas se referem à base de todas as demonstrações financeiras e eventos de negócios da

sociedade, divulgando de forma analítica as práticas escriturais necessárias adotadas no país.

São os incisos do parágrafo 5° do artigo 176 da Lei 6.404/76 que salientam que as Notas

Explicativas  possuem  objetivo  de  fornecer  informações  que  não  são  possíveis  de  ser

identificadas somente por meio das outras demonstrações contábeis.

De acordo com item 113 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 26 as Notas

Explicativas  carecem de  divulgação  de  forma  sistemática  e  analítica,  pois  cada  item das

demonstrações  contábeis  deve  ser  citado  e  justificado,  em  conformidade  com  os

direcionamentos  dos  outros  CPCs e  políticas  contábeis,  além de  servir  de  informação de

auxílio. A base de mensuração também é importante, como informa o item 118 do CPC 26,

pois a interpretação dos usuários dos dados contábeis é afetada, já que uma demonstração

contábil  sintética não expressa valor  justo,  valor  recuperável,  custo histórico e nem custo

corrente. 

O item 119 do CPC 26 informa sobre a divulgação da política contábil, sendo que a

mesma deve ser apresentada nas Notas Explicativas de modo a satisfazer às necessidades de

compreensão dos usuários em geral. A utilidade de indicar determinadas políticas provém das

diversas formas de orientação que o conjunto de CPCs realizam, e dentre os direcionamentos

haverá  aqueles  que  se  mostram  vantajosos  para  cada  tipo  de  usuário.  A natureza  das

transações também deve ser mensurada, conforme item 120, para que os usufrutuários dos

dados contábeis possam reconhecer tratamento tributário, ganhos e perdas nos exercícios da

sociedade e políticas econômicas futuras.

Consoante  o  item 122 do CPC 26,  a  divulgação  dos  julgamentos  realizados  deve

ocorrer no resumo das políticas contábeis ou em outras Notas Explicativas, excetuando-se os

casos que envolvem estimativas derivadas da administração explicitas no item 125. Segundo o

item  123,  essas  deliberações  podem  afetar  expressivamente  os  valores  autenticados  nas

demonstrações  contábeis.  Em  conformidade  com  o  item  124,  essas  divulgações  são

requisitadas  por  outros  Pronunciamentos  Técnicos,  Orientações  e  Interpretações  Técnicas

emitidos pelo CPC.

As  Notas  Explicativas  deverão  conter  informações  que  apresentem  algum  risco

considerável, para exercícios sociais futuros, ao material dos valores contábeis de ativos e

passivos, sendo estas, previsões e outras fontes de incerteza, afirma o item 125. Esse item
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ainda institui que os ativos e passivos indicados deverão conter detalhes de sua natureza e do

seu valor contábil ao término do período. Como complementação, o item 126 determina a

criação de estimativas para a mensuração dos valores recuperáveis dos ativos, caso os valores

de mercado não puderem ser analisados e utilizados. Por fim, o item 127 exemplifica que as

estimativas provindas de fontes de incerteza são os julgamentos mais difíceis de serem feitos

por  parte  da  administração e  à  medida  que  elas  aumentam,  o  nível  de  complexidade  do

documento  e  a  probabilidade  de  que  algum  ajuste  tenha  que  ser  feito  aumenta

proporcionalmente. 

O CPC 26 ainda determina, em seu conteúdo, mais especificamente no item 134, que

as  informações  divulgadas  pela  entidade  devem  permitir  aos  usuários  que  observem  os

objetivos daquela entidade, e como são seus processos de gerenciamento de capital. Como

guia e complementação, o item 135 estabelece a divulgação de alguns pareceres, como dados

quantitativos sintéticos sobre elementos da gestão do capital e indicações do cumprimento ou

não das requisições de capital. Caso as requisições de capital forem anunciadas de forma a

não propiciar interpretações adequadas dos informes, ou proporcionar interpretações errôneas,

a organização deve divulgar de forma segregada os relatórios sobre cada requerimento de

capital a que está sujeita. 

Como complemento, os itens 137 e 138 finalizam a seção de Notas Explicativas no

CPC 26 determinando que ainda devem ser divulgadas nas Notas Explicativas, os montantes

de  dividendos  propostos  ou  declarados  antes  da  data  das  demonstrações  e  dividendos

preferenciais não reconhecidos, além de explanar dados que não foram divulgados em outros

locais dentre as demonstrações contábeis exigidas, como por exemplo o domicílio, sede, país

de registro,  endereço e a forma jurídica da entidade,  o nome da organização e também a

descrição da natureza de suas operações.

2.5 Transparência Necessária à Ética Contábil

Lisboa (2011) diz que, de forma simplificada, a ética pode ser definida como o ramo

da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mau, certo ou errado, afirmando que

“ética” e “filosofia moral” são sinônimos. De acordo com o autor, o termo ética varia seu

significado em detrimento da situação analisada. Afirma, que essa variação permite que ele

denomine a ética nos negócios como o estudo do conjunto das entidades e como os problemas

criados por elas ferem a moral dos profissionais envolvidos. 
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Demonstrando que o homem é  um ser  social,  Lisboa (2011) alega  que  embates  e

conflitos são travados todos os dias nas relações. Exemplifica o autor que cada indivíduo tem

o seu conceito de moral formado em sua personalidade, e numa relação em que duas pessoas

com pensamentos diferentes e que tenham finalidades diferentes, cada uma vai agir conforme

sua ideologia. Dessa maneira, o autor reitera que o meio termo deve ser sempre encontrado

para que determinado objetivo seja alcançado.

 Em conformidade com Passos (2004), a ética do profissional é um aglomerado de

princípios e normas com intuito guiar convivência com seus clientes, com sua equipe de

trabalho e com as instituições que fazem parte da sua vida profissional. Para que isso seja

possível, afirma a autora, é necessária fiabilidade das informações que são mensuradas; a

transparência impacta diretamente na credibilidade dos dados, já que está relacionada com a

lucratividade e até mesmo com a perpetuação da empresa. 

Sem transparência, segundo Passos (2004), o processo decisório fica comprometido, e

é de responsabilidade do contador ser transparente no sentido de obedecer às legislações, já

que a falta pode gerar penalidades legais, notícias inconvenientes e prejuízo na relação com

terceiros. Além disso, gera insegurança na informação, já que a mesma é antiética, fazendo os

usuários receosos quanto uso. Os deveres dos contadores perpassam pelo sigilo profissional,

que  se  baseiam  nas  seguintes  orientações,  contidas  no  Código  de  Ética  Profissional  do

Contabilista:  guardar  segredo  de  informação sigilosa  da  empresa,  exceto  se  a  atitude  for

ilegal; informar aos subordinados hierarquicamente sobre a confidencialidade dos dados, e;

recusar informações sigilosas em proveito próprio ou de pessoas ligadas ao profissional.

Lisboa (2011) alega que nas profissões, o código de ética serve para estabelecer uma

relação das  práticas  comportamentais  que  são esperadas  no exercício  da atividade.  Ainda

segundo o autor, nesse segmento, a ética denomina-se também como deontologia – estudo

básico  do  direito  e  do  dever.  Afirma  Lisboa  (2011),  que  apesar  de  o  código  de  ética

profissional  servir  para  impedir  atitudes  antiéticas,  o  objetivo  primordial  do  código  é

expressar e estimular o exercício da justiça e decência em cada membro do grupo. 
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3 ESTUDO DE CASO

Para o Estudo de Caso, o grupo decidiu levantar uma análise a respeito de contas

analíticas presente nas Notas Explicativas da Companhia de Bebidas das Américas - Ambev

S.A. Se trata de uma empresa de capital aberto fundada em 1999 na cidade de São Paulo/SP -

Brasil  cujo  CNPJ  é  07.526.557/0001-00.  Foi  adquirida  em  2004  pela  empresa  belga

Interbrew. A Ambev possui o domínio da maior parte de produção e distribuição de bebidas

no mercado brasileiro e de parte significativa no mercado mundial. 

As  informações  a  seguir  se  referem  às  contas  de  "Caixa",  "Contas  Corrente",

"Aplicação Financeira", "Estoque", "Marca", "Provisões" e "Reserva de Lucro" presentes de

forma sintética no "Balanço Patrimonial" da empresa. Todos os dados se referem ao exercício

de 2016, sendo feitos comparativos com os valores do exercício de 2015.

No  ano  de  2016  a  empresa  apresentou  um  saldo  de  "Caixa"  de  R$381.928,00,

R$75.248,00 a menos quando comparado ao ano anterior. Percebe-se que essa diminuição não

foi  somente  nos  recursos  imediatamente  disponíveis,  uma vez  que  as  "Contas  Correntes"

apresentaram o saldo de R$3.467.339,00, enquanto no exercício de 2015 o saldo foi de  R$

4.628.116 (R$1.160.777,00 de diferença). Até mesmo as "Aplicações Financeiras" de Curto

Prazo apresentaram um resultado inferior de R$4.027.582,00 quando comparado ao resultado

anterior de R$8.534.869,00.

Por ser uma empresa de bebidas a Ambev S.A. classifica seus estoques de acordo com

o  seu  estágio  de  processamento.  O  valor  principal  da  conta  é  de  R$  4.347.052,00,  que

representa 5,18% do total do "Ativo", e 18,19% do "Ativo Circulante". Esses valores indicam

que os bens tangíveis estão sendo movimentados de maneira satisfatória, já a porcentagem

representa parte considerável do Ativo. Além disso, os valores dos estoques no fim dos anos

de 2015 e 2016 são parecidos, indicando hábito de manutenção desse valor para distribuição

periódica de vendas.

O valor total desse item é o somatório dos estágios da produção. Os produtos acabados

representam 33,25 %, os produtos em elaboração 7,55%, a matéria-prima total 45,15% e os

materiais  de  produção  1,15%.  Os  produtos  que  são  de  responsabilidade  do  almoxarifado

equivalem 10,28% do valor dos estoques, e os adiantamentos a fornecedores indicam 5,39 %. 

As estimativas probabilísticas de perda possuem valor de R$ 121.260,00; denota uma

preocupação da Ambev S.A. em lidar com ocasionais decréscimos em seus bens tangíveis.
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É possível afirmar que a marca da Companhia em questão possui grande valor no

cenário econômico, uma vez que atua internacionalmente e possui forte influência no mercado

de bebidas. Dessa forma, possui um significante bem incorpóreo, o qual se espera geração de

fluxo de caixa positivo enquanto existir o negócio. Em relação à sua marca a Ambev possui

um ativo avaliado a valor contábil de R$4.158.954,00, R$252.670,00 a mais do que no ano

anterior,  indicando  que  sua  influência  e  presença  de  mercado  vem  crescendo

significativamente.

A conta “Provisões” no Balanço Patrimonial da Ambev S.A. se divide em “Circulante”

e “Não Circulante”. A relevância desse item se pauta no grau de preocupação da empresa com

a política de administração de perdas e, portanto, garantia de saúde financeira. É de interesse

comum de  diversos  usufrutuários  das  informações  escriturais  da  entidade,  e  é  um  dado

composto de grande valia para os investidores.

Durante  o  ano  de  2016  houve  movimentações  significativas  (taxas  de  câmbio  e

movimentações de constituição e utilização) que alteraram o saldo de R$ 612.634,00 para R$

934.006,00. É necessário lembrar  que é separado,  categoricamente,  R$ 168.636,00 para o

Passivo Circulante e R$ 733.301,00 para o Passivo Não Circulante. Pode-se dizer que são

constituídas  provisões  em  relação  a  tributos,  ações  trabalhistas  e  cíveis,  além  de  haver

provisões para perdas.

Quanto  ao  acúmulo  de  reservas  para  perdas  sobre  a  tributação,  a  Ambev  S.A.

constituiu reserva de R$ 570.643,00 no total, sendo que R$ 59.308,00 para realização em um

ano, ou seja, 2017. O restante, R$ 511.335,00, para ser utilizado nos anos seguintes. O valor

das provisões para tributos se refere a 61,09% do valor total do montante de estimativas de

perdas.  Vale  ressaltar  que  essas  perdas  com  tributos  se  refere  a  processos  judiciais  da

companhia  e  suas  subsidiárias,  e  diz  respeito  a  compensações  e  cumprimento  de  ordens

judiciais no que se refere a IR, IPI, COFINS, PIS, CSLL e ICMS.

As perdas trabalhistas representam 17,74% do valor das provisões, com um valor total

de R$ 165.701,00. Desse valor, 46,68%, ou seja, R$ 77.357,00, serão realizados em um ano, e

o restante, R$ 88.344,00, nos próximos anos. Essas perdas se referem a processos trabalhistas,

abrangendo ex-empregados, considerados como perdas. Esses processos são representados,

em sua maioria, por horas extras e por encargos trabalhistas.
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A Ambev  S.A.  está  em litígios  judiciais  contra  ex-distribuidores,  sendo que  esses

cobram indenizações por término da relação contratual. As reservas provisionadas para tal

empecilho possuem valor de R$ 43.961,00, sendo que R$ 17.325,00 para ser realizado em até

um ano, e R$ 26.636,00 nos próximos anos. Representa a menor parte do total das provisões:

4,70%. O restante da reserva com outras provisões totaliza R$ 146.250,00 (R$ 7.941,00 para

o curto prazo), e foi calculado através de índices probabilísticos por perdas diversas.

Observa-se que a “Reserva de Lucros” no Balanço Patrimonial da Ambev S.A. se

divide em quatro subtópicos, sendo eles: reserva de investimentos, reserva legal, incentivos

fiscais e juros sobre o capital próprio. O estudo desse item é refletido pela importância do

tópico reserva de lucros para os usuários da informação contábil,  visto que essa conta se

compõe  dos  lucros  provindos  das  atividades  realizadas  pela  entidade,  assim  como

investimentos.  Tais  reservas  serão  utilizadas  futuramente,  atendendo  às  mais  diversas

necessidades.

O primeiro item de composição dessa conta é a reserva de investimentos, que possui

R$ 3.859.995,00 representando 39,79% do total da reserva de lucros. A empresa se atenta aos

investimentos futuros e por meio dessa conta faz provisões para expansão de suas atividades.

Uma norma  interna  determina  que  não  mais  de  60% do  lucro  líquido  do  exercício  será

destinado  à  constituição  dessa  reserva.  Seguinte  a  esse  item,  encontra-se  a  reserva  legal,

criada para cumprir as legislações competentes, constituída com o principal de R$ 4.456,00,

representando apenas 0,05% do total da reserva de lucros. 

O terceiro item constitui-se  das  reservas  de  incentivo  de fiscal,  ou seja,  partes  da

receita  que está  isenta  de tributação específica,  que no caso da Ambev S.A.  é  estadual  e

federal. Este tópico está verificado com o valor de R$ 5.835.797,00 e representa 60,16% do

total da reserva de lucros. Representando a maior parte das reservas de lucros, essa reserva

compõe-se de incentivos provindos de programas de desenvolvimento industrial na forma de

financiamento, que objetivam proporcionar a descentralização regional e a diversificação das

matrizes industriais, além de promover o emprego. Por fim, o tópico juros sobre o capital

próprio foi zerado durante o exercício e não possui nenhum saldo.
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4 DISCUSSÃO INTERGRUPAL

A escolha do tema "Notas Explicativas - Contribuição à Transparência da Informação

Contábil"  foi  feita  em  consenso  pelo  grupo.  Avistou-se  a  possibilidade  de  assimilar  e

reproduzir conhecimento a respeito de um dispositivo contábil muitas vezes deixado de lado

pelos próprios usufrutuários contábeis.

Por meio de pesquisas em livros, artigos, portais e revistas o grupo conseguiu atender

os requisitos necessários para confecção do Trabalho Interdisciplinar, assim como os objetivos

traçados previamente.  A pesquisa comprova, teoricamente e empiricamente,  que a rede de

dados encontrados nas Notas Explicativas vai muito além de seguir determinações legais da

Lei das Sociedades por Ações, ou de observar as orientações e interpretações dos Comitês de

Pronunciamentos Contábeis. É importante dizer que as contas utilizadas no levantamento de

dados foram escolhidas pelo fato de estarem diretamente relacionadas às disciplinas cursadas

no período.

Uma pesquisa aplicada à sociedade empresária Ambev S.A. foi realizada de forma a

mostrar na prática como as Notas Explicativas complementam de forma imprescindível as

Demonstrações Contábeis. O estudo se baseou na análise de Contas da Companhia de bebidas

Ambev.  Tal  escolha  se  deu  pela  facilidade  de  obtenção  e  compreensão  dos  dados

disponibilizados pela empresa, além do fato de ser nacionalmente conhecida. É importante

dizer que as contas utilizadas no levantamento de dados foram escolhidas pelo fato de estarem

diretamente relacionadas às disciplinas cursadas no período.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatada  na  Lei  6.404/76,  as  Notas  Explicativas  integram  as  Demonstrações

Contábeis,  de forma a dar  lucidez  e  explicar  detalhadamente  o que foi  exposto,  além de

constatar as evoluções do patrimônio líquido das Sociedades Anônimas. Além disso, as Notas

Explicativas  funcionam como  complemento  necessário  aos  usufrutuários  das  informações

contábeis, auxiliando nas análises da situação das entidades.  

Como todo instrumento burocrático determinado pela teoria administrativa de Max

Weber, é importante que se alcance o objetivo das Notas Explicativas com eficácia, visto que

os usuários necessitam do conteúdo nelas apresentado. O alcance desse propósito, que é a

contribuição no estudo ou na avaliação de quem está apreciando os relatórios, adequa-se tanto

para exemplificar a situação interna da entidade quanto a reação do mercado em detrimento

àquele seguimento empresarial. A contribuição das Notas Explicativas cumpre o princípio da

transparência na contabilidade, o que consequentemente propicia o cumprimento da exposição

de informações íntegras e fidedignas.  

Entende-se  que  as  Notas  Explicativas  são  ferramentas  complementares  às

demonstrações  contábeis,  mas  que  são  fundamentais  à  avaliação  fidedigna  da  situação

patrimonial empresarial. Compreende-se que nem todas as informações podem estar presentes

no corpo das demonstrações, o que faz das Notas Explicativas essenciais para esclarecer os

critérios contábeis utilizados para avaliar do patrimônio das empresas.

Por fim, percebe-se que a internacionalização das normas contábeis empenhou uma

maior atenção às suas interpretações e traduções constadas nos CPCs, o que promove um

arquétipo  de  qualidade  que  deve  ser  transferido  adequadamente  às  demonstrações.  Dessa

maneira, as escolhas feitas pelos administradores podem ser feitas com maior fiabilidade e

com maior base de dados, com um menor espaço a erros e favorecimento do crescimento das

entidades.  



18

BIBLIOGRAFIA

SOUZA,  Adelita  Chruschlski;  BOJANOWSKI,  Marcela  Juawski;  FRANCO,  Naara.  Os

princípios e valores éticos no exercício da profissão contábil: análise dos escritórios de

contabilidade  de  um  município  no  interior  do  paraná.  2014.  Disponível  em:

<http://contadores.cnt.br/noticias/artigos/2014/10/07/os-principios-e-valores-eticos-no-

exercicio-da-profissao-contabil-analise-dos-escritorios-de-contabilidade-de-um-municipio-no-

interior-do-parana.html>. Acesso em: 12 out. 2017. 

PONTIFÍCIA  UNIVERSIDADE  CATÓLICA  DE  MINAS  GERAIS.  Pró-Reitoria  de

Graduação. Sistema Integrado de Bibliotecas.  Orientações para elaboração de trabalhos

científicos: projeto  de  pesquisa,  teses,  dissertações,  monografias,  relatório  entre  outros

trabalhos acadêmicos, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 2ª Ed.

Belo Horizonte: PUC Minas, 2016. Disponível em: <www.pucminas.br/biblioteca>. Acesso

em: 02 out. 2017.



19

REFERÊNCIAS

ABRIL.  Auditoria  revela  fraude  de  R$200  milhões  no  café  Pilão.  Disponível  em

<http://veja.abril.com.br/economia/auditoria-revela-fraude-de-r-200-milhoes-no-cafe-pilao/>.

Acesso em: 15 set. 2017.

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Avançada em IFRS e CPC. 1 ed.

São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

BRASIL, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações.

Diário  Oficial  da  União.  Brasília,  DF,  15  dez.  1976.  Disponível  em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 30 ago. 2017.

BRYM,  Robert  et.  al.  Sociologia: sua  bússola  para  um novo  mundo.  1ª  Ed.  São  Paulo:

Thomson Learning, 2006.

Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis.  CPC  26:  Apresentação  das  Demonstrações

Contábeis. Brasília: CPC, 2011. 

FRANCO, Luciane Maria Gonçalves et. al. Transparência na Divulgação da Contabilidade

Pública  Municipal  Paranaense  no  Ambiente  da  Internet. Disponível  em:

<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012_APB1440.pdf>. Acesso em: 5 out. 2017.

GLOBO. Toshiba enfrenta ações de 45 acionistas por escândalo contábil.  Disponível em

<http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/10/toshiba-enfrenta-acoes-de-45-

acionistas-por-escandalo-contabil.html>. Acesso em: 15 out. 2017.

HOBBES, Thomas. Leviatã ou, Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.

São Paulo: Abril Cultural, 1974.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.

IUDÍCIBUS, S. et al. Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade Societária. 1. ed. São Paulo:

Editora Atlas, 2010.

LISBOA, Lázaro Plácido; Ética Geral e Profissional em Contabilidade. 2ª Ed. São Paulo:

Atlas, 2011. 



20

LONDERO,  Bruno  Alex;  PERES,  Eliane;  CHARÃO,  Renata.  A  Contabilidade  na

Administração de Empresas.  Disponível  em:  <file:///C:/Users/GAMER/Downloads/6152-

27230-1-SM.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.

LUNELLI,  Reinaldo  Luiz. ELABORAÇÃO  OBRIGATÓRIA  DAS  NOTAS

EXPLICATIVAS.  Disponível  em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/

obrigatoriedade-notas-explicativas.htm>. Acesso em: 5 de out. 2017.

OLIVEIRA,  Gercina  Alves  de.  A Burocracia  Weberiana  e  a  Administração  Federal

Brasileira.  1969. Disponível  em:  <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/

article/viewFile/4847/3585>. Acesso em: 20 set. 2017.

QUEIROZ, Robson Franco de. A Burocracia Na Sociologia Compreensiva De Max Weber.

2004.  Disponível  em:  <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php

/ric/article/view/70/72>. Acesso em: 20 set. 2017.

PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SZUSTER, Natan et al. Contabilidade Geral: Introdução À Contabilidade Societária. 4ª. ed.

São Paulo: Atlas, 2013.

PORTAL  DE  CONTABILIDADE.  IBRACON  NPC  27  -  Demonstrações  Contábeis.

Disponível em <http://www.portaldecontabilidade.com.br/ibracon/npc27.htm>. Acesso em: 5

out. 2017.

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Volume 2.

Traduzido por Regis Barbosa e Elsabe Barbosa. Revisão Técnica de Gabriel Cohn. São Paulo:

Editora Universidade de Brasília, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.


	2.2 Importância das Informações Contábeis para o Crescimento dos Negócios
	2.5 Transparência Necessária à Ética Contábil

