DISCLOSURE

Objetivos e Aspectos Relevantes
A evidenciação (disclosure) é um dos objetivos básicos da Contabilidade no
Mercado de Capitais, para que se possa garantir a todos os tipos de usuários
as informações completas e confiáveis sobre a situação financeira e os
resultados da companhia. As notas explicativas que integram as
demonstrações contábeis devem apresentar informações quantitativas e
qualitativas de maneira ordenada e clara para que seja exaurida a capacidade
de comunicar aspectos relevantes do conteúdo apresentado nas
demonstrações.
A norma internacional (parágrafo 91 do IAS 1, revisada em 1997) estabeleceu
os seguintes objetivos para as notas explicativas:
a) apresentar informações sobre os critérios que suportam a preparação das
demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas, selecionadas e
aplicadas para transações e eventos significativos;
b) divulgar as informações requeridas pelas Normas Internacionais de
Contabilidade que não são apresentadas em nenhum outro lugar das
demonstrações contábeis;
c) fornecer informações adicionais que não são apresentadas nas próprias
demonstrações contábeis, mas que são consideradas necessárias para uma
apresentação adequada (fair presentation).
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A publicação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis está prevista
no § 4º do art. 176 da Lei nº. 6.404/76, o qual estabelece que "as
demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício". Nesta
lei, as notas explicativas deverão discriminar, com clareza e objetividade, os
esclarecimentos necessários ao correto entendimento do conteúdo das
demonstrações contábeis, a partir dos itens previstos no § 5º do art. 176 da lei
societária. Isso implica que as notas explicativas não tratam da exceção de
algum procedimento contábil nas demonstrações e sim esclarecem sobre um
conjunto integrado de informações, ou seja, a divulgação das práticas
contábeis usadas. Não devem ser utilizadas para retificar, como de fato não
retificam, a aplicação de práticas contábeis inadequadas. As notas explicativas
são também descrições ou detalhamentos de montantes relacionados aos itens
que compõem as demonstrações contábeis: o balanço patrimonial, a
demonstração do resultado, a demonstração das origens e aplicações de
recursos e das mutações do patrimônio líquido.
Notas explicativas devem evitar obviedades bem como redação rebuscada; seu
principal objetivo é evidenciar ao leitor de demonstrações contábeis: a) qual a
alternativa eleita para um tratamento contábil quando há mais de um aceito, ou
b) expandir informações que não são cabíveis no corpo das peças que
constituem o conjunto de demonstrações contábeis. Principalmente (mas não
apenas) todas as responsabilidades potenciais ou contingentes, possíveis ou
prováveis, refletidas ou não nas demonstrações contábeis serão evidenciadas
em notas ou em quadros demonstrativos. Os quadros demonstrativos deverão
ser utilizados para discriminar investimentos relevantes, arrendamento
mercantil, garantias, empréstimos e financiamentos e outras informações em
que haja predominância do aspecto quantitativo.
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Nessa direção, a NBC T 6.2, aprovada pela Resolução CFC nº. 737/92, cita no
item 6.2.3 os seguintes "aspectos a observar na elaboração das notas
explicativas":
a) as informações devem contemplar os fatores de integridade, autenticidade,
precisão, sinceridade e relevância;
b) os textos devem ser simples, objetivos, claros e concisos;
c) os assuntos devem ser ordenados obedecendo a ordem observada nas
demonstrações contábeis, tanto para os agrupamentos como para as contas
que os compõem;
d) os assuntos relacionados devem ser agrupados segundo os seus atributos
comuns;
e) os dados devem permitir comparações com os de datas de períodos
anteriores;
f) as referências a leis, decretos, regulamentos, normas brasileiras de
contabilidade e outros atos normativos devem ser fundamentados e restritos
aos casos em que tais citações contribuam para o entendimento do assunto
tratado na nota explicativa.
As notas genéricas devem ser evitadas porque prestam um desserviço à
informação competente e são prejudiciais à análise, como, por exemplo, "...
taxas permitidas pela legislação..." ou, de forma redundante, "... elaboradas de
acordo com a lei...", ou ainda, "... de acordo com as legislações societária,
tributária e normas específicas dos órgãos reguladores da matéria...".
A propósito de redundância, note-se que a desnecessidade de relatar que
"...foram elaboradas de acordo com a lei..." provém do fato de que não é
admissível a confissão de que poderia ser diferente (o que significaria
desobedecer à lei).
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