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Edição 13 

ESTRUTURA DE NOTAS EXPLICATIVAS  

Uma breve abordagem com foco na NBC TG 26  

do Conselho Federal de Contabilidade 

 

Caros leitores, estamos nos aproximando de mais um final de ano, ou melhor, de mais um 
período de encerramento de exercício, pois o ano só acaba para nós após a realização das AGOs, 
não é? Nesse período de encerramento, compartilhamos com vocês uma importantíssima 
tarefa, a elaboração e a revisão das demonstrações contábeis e suas companheiras, as notas 
explicativas.  
 
Bem, o objetivo deste boletim é tratar dessas indispensáveis e inseparáveis companheiras, que 
têm o objetivo, como o próprio nome já diz, de explicar os dados divulgados nas demonstrações 
contábeis.  
 
As notas explicativas possuem um papel importantíssimo que, às vezes, por nós não é 
explorado; outras vezes, por falta de conhecimento do usuário, é ignorado. E cabe a nós, 
profissionais da Contabilidade, valorizar e fazer com que o usuário valorize o produto 
resultante do nosso trabalho.      
 
Como sabemos, a maior parte das informações são apresentadas de forma resumida nas 
diversas peças que compõem as demonstrações contábeis. Nesse contexto, as notas explicativas 
dão suporte aos usuários na compreensão dos dados divulgados, contemplando: o contexto 
operacional e a estrutura da entidade; as políticas contábeis que a administração utiliza; a 
abertura dos principais saldos; as estratégias adotadas para gerir os riscos do negócio; etc. 
Informações essas indispensáveis e que buscam esclarecer os fatos ocorridos referentes à 
situação econômica e patrimonial da entidade. 
 
Geralmente, quanto mais detalhes forem divulgados sobre os elementos patrimoniais 
relevantes, mais qualidade terão as demonstrações contábeis das entidades. Vale destacar que, 
além das normas contábeis, a Lei 6.404/1976 – Lei das Sociedades por Ações – também 
apresenta conceitos e informações relevantes para a publicação das notas explicativas. 
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Igualmente, é importante mencionar que nem todas as informações apresentadas nas notas 
explicativas das demonstrações contábeis fazem referência aos registros contábeis, mas que 
são divulgadas por serem relevantes aos usuários internos e externos. A título de exemplo e de 
forma simplificada, podemos citar a divulgação de políticas de risco das entidades. 
 
É possível obter conceitos na íntegra sobre as notas explicativas através da NBC TG 26 – 
Apresentação das Demonstrações Contábeis (R5) do CFC, itens 112 ao 138, contudo, 
elencamos alguns considerados elementares para uma compreensão mais detalhada da 
situação patrimonial das entidades e dos eventos reconhecidos ou não no balanço e demais 
demonstrações: 

a) Apresentar informação, sobre a base para a elaboração das demonstrações contábeis e 

das políticas contábeis específicas utilizadas; 

b) Divulgar a informação requerida pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que 

não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis;  

c) Disponibilizar informações adicionais que não tenham sido apresentadas nas 

demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes; 

d) Apresentar referência cruzada dos itens relevantes das demonstrações contábeis com 

as respectivas notas explicativas, a exemplo: estoques, cálculos de depreciação, 

amortização, exaustão, esclarecimentos sobre estimativas de perdas prováveis. 

O item 114, da referida norma, contém um exemplo de ordenação ou agrupamento das notas 
explicativas, que incluem:   

(a)  dar destaque para as áreas de atividades que a entidade considera mais relevantes para a 
compreensão do seu desempenho financeiro e da posição financeira, como agrupar informações 
sobre determinadas atividades operacionais; 

(b)   agrupar informações sobre contas mensuradas de forma semelhante, como os ativos mensurados 
ao valor justo; ou 

(c)  seguir a ordem das contas das demonstrações do resultado e de outros resultados abrangentes e 
do balanço patrimonial, tais como: 

(i)     declaração de conformidade com as normas, interpretações e comunicados (ver 
item 16); 

(ii) políticas contábeis significativas aplicadas (ver item 117); 

(iii) informação de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela 
ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas; e 

(iv) outras divulgações, incluindo: 

(1) passivos contingentes (ver NBC TG 25) e compromissos contratuais não   
reconhecidos; 

(2) divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e as políticas de gestão do 
risco financeiro da entidade (ver NBC TG 40). 

Ainda, conforme o item 117, a divulgação das políticas contábeis deve atender aos seguintes 
itens: 

(a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na elaboração das demonstrações 
contábeis; 
(b) outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das 
demonstrações contábeis. 
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Destaque importante para o item 118, que menciona: 
118. É importante que os usuários estejam informados sobre a base ou 
bases de mensuração utilizada(s) nas demonstrações contábeis (por 
exemplo, custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor justo 
ou valor recuperável) porque a base sobre a qual as demonstrações 
contábeis são elaboradas afeta significativamente a análise dos usuários. 
 

Como forma de materializar o conceito destacado acima, citamos, a título de exemplo, o estoque 
de produto agrícola, elemento altamente relevante no contexto das cooperativas 
agropecuárias; e, por consequência, a depender da base de mensuração utilizada para esse 
elemento, as demonstrações contábeis podem ser afetadas de forma proporcionalmente 
relevante. Nesse caso, é fundamental que a metodologia de avaliação dos estoques seja de 
conhecimento do usuário, para que ele possa considerar essas informações por ocasião da sua 
análise.  
 
A divulgação das políticas contábeis é indispensável para que o usuário tenha condições de 
avaliar e comparar as demonstrações da entidade. Nesse contexto, é de extrema relevância 
divulgar, de forma clara, os parâmetros utilizados para a apuração das estimativas contábeis 
que afetam as demonstrações, pois, na definição das estimativas, há muita subjetividade 
envolvida, o que pode afetar de forma significativa o seu resultado.  
 
Em relação às notas explicativas vinculadas aos itens 125 a 133 da NBC TG 26, entende-se que 
a entidade deve divulgar informações que afetam os valores de seus ativos e passivos em 
decorrência dos riscos de mercado. Nesse aspecto, conclui-se que os pressupostos que as 
entidades assumirem para divulgação de determinados ativos e passivos, e que afetarem seus 
valores, devem ser informados em notas explicativas.  
 
Como exemplo, pode-se considerar os pressupostos utilizados para mensuração dos créditos 
indexados em físico de produto que possuem vencimento fixado em data futura. Nesse caso, se 
pode pressupor que, no futuro, haverá redução nos preços; portanto, não se aplicaria a 
atualização ao valor de mercado atual que está muito superior ao habitual.  
 
Os itens 134 a 136 da NGB TG 26 tratam dos requisitos de divulgação sobre os objetivos, 
políticas e processo de gestão do capital da entidade. No ambiente cooperativo, com exceção 
das cooperativas de crédito, a gestão de capital deve obedecer às regras legais limitadas a Lei 
5.764/71 e as especificidades previstas em cada estatuto. Ademais, a gestão do capital é 
definida em assembleias ou pelo próprio conselho de administração.  
 
Conforme descrito anteriormente, a norma sugere uma ordem de divulgação para as notas 
explicativas, mas isso não significa que não possam ser alteradas, pois determinados assuntos 
que se relacionam podem ser combinados em uma mesma nota, mantendo-se sempre uma 
estrutura sistemática. 
 
Há outros eventos que podem afetar: as bases de mensuração dos ativos e passivos; as políticas 
contábeis da administração; e os pressupostos utilizados. Esses eventos podem ser externos e 
afetar todas as empresas sem distinção. O exemplo para esse caso é o “novo coronavírus”, que, 
de uma forma ou de outra, tem afetado todas as empresas. É bem verdade que algumas muito 
positivamente, mas a maioria de forma negativa. Nesse contexto, é importante divulgar 
informações a respeito de como “o novo normal” tem afetado os negócios da entidade:  
alterado a avaliação dos riscos de crédito; influenciado a alta ou a baixa na demanda de 
consumo de alguns setores; provocado com a escassez de algumas matérias-primas, etc. Enfim, 
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o comportamento de alguns dos elementos mais relevantes das demonstrações contábeis 
podem ter relação com o “evento do ano” e, por isso, devem ser destacados.  
 
Vale lembrar, ainda, que a NBC TG 1000 (R1) do CFC, em sua seção 8, prevê uma estrutura de 
notas explicativas mais enxuta para as empresas de pequeno e médio porte, visando justamente 
simplificar a sua elaboração, bem como a sua compreensão por parte dos seus usuários.  
 
A ITG 2004 do CFC, em seu item 24, também estabelece os requisitos específicos de divulgação 
que as sociedades cooperativas devem cumprir, como: 

a) Se não for discriminada nas demonstrações contábeis, deverá ser aberta em nota 
explicativa a composição dos saldos de ativo e passivo segregada entre associados e não 

associados. Isso também se aplica aos grupos do resultado (ingressos e receitas, repasse 

aos associados, dispêndios, custos e despesas);  

b) discriminação dos fundos e reservas, detalhando sua natureza, finalidade e forma de 

utilização; 

c) composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no ativo;  

d) informações dos juros sobre as quotas do capital integralizado, conforme previsão 

estatutária. 

De forma a atender aos usuários internos e externos, através das notas explicativas, 
conseguimos demonstrar a avaliação e a evolução da situação patrimonial das entidades, as 
práticas contábeis adotadas e os eventos que se façam relevantes mesmo posteriores à data 
base da divulgação. 
 
Acreditamos que o grande desafio na divulgação de informações de natureza contábil, além da 

informação precisa a respeito do desempenho passado e da situação econômica e financeira 

atual, é uma análise prospectiva de tendências, a depender de possíveis cenários. 

 

 

 

 

Fioravante Luiz Cominetti Juliana Padilha de Souza   
Sócio RT Auditoria 

  
Equipe DM – Auditoria e Consultoria SS 
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