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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi investigar se os Escritórios de Contabilidade do município de Volta 

Redonda estão elaborando as Notas Explicativas das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte e se estão desenvolvendo as mesmas de forma correta de acordo com a Norma 

Brasileira de Contabilidade - NBC ITG 1000. O tipo de pesquisa realizada foi descritiva e 

com abordagem quantitativa. A amostra considerou dez Escritórios de Contabilidade, sendo 

Empresa Contábil e Escritório Individual do município de Volta Redonda. Constatou-se que 

minoria seguem as exigências apresentadas na norma. Além disso, os resultados evidenciam 

que o conhecimento da obrigatoriedade da divulgação ainda está distante, tornando-se visível 

que ainda estão longe de atenderem as características qualitativas que tornam úteis as 

informações nas demonstrações contábeis para as Micro e Pequenas Empresas. 

Palavras-chave: Contabilidade. Demonstrações Contábeis. Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte.  Notas Explicativas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade com a sua finalidade de gerar informação para o processo decisório 

através dos relatórios contábeis de propósitos gerais, que são as demonstrações contábeis, ou 

seja, apresentação estruturada das transações realizadas por uma entidade, balanço 

patrimonial que representa a posição financeira e patrimonial, demonstração do resultado que 

se refere ao lucro ou prejuízo da empresa, demonstração do resultado abrangente 

representando a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período, demonstração 

dos lucros ou prejuízos acumulados caracterizado por um relatório contábil que evidencia as 

variações dos saldos dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do 

patrimônio líquido que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido 

durante o exercício social, e na demonstração dos fluxos de caixa indica a movimentação do 

saldo da conta caixa, contem nas notas explicativas das empresas, uma complementação de 

caráter informacional para o usuário da informação. 

As Notas Explicativas têm como origem a necessidade que a contabilidade tem de 

gerar informação para tomada de decisão, tendo como objetivo complementar as informações 

contábeis. Assim, elas são partes que integram as demonstrações contábeis e se constituem 

dando importância à transparência das operações, dos resultados e da situação econômico-

financeira de uma empresa. 

Em 1 de abril de 2001 foi criado o Conselho de Normas Internacionais de 

Contabilidade – IASB com o objetivo de buscar a consonância com as normas nacionais. Os 

Pronunciamentos do IASB são compostos pelas Normas e Padrões Internacionais de 

Contabilidade – IFRS, que visam padronizar os procedimentos contábeis e suas políticas 

atuais entre os países, e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – IAS, composto de 

pronunciamentos de contabilidade internacionais e suas interpretações. Estes são conhecidos 

como princípios contábeis e tem por objetivo a implementação de maior transparência nas 

demonstrações contábeis, bem como, proporcionar a comparabilidade em diversos países, 

fornecendo maior quantidade de informações para a tomada de decisão pelos diversos 

usuários da contabilidade. 

Diversos países já aderiram às chamadas normas internacionais e outros ainda estão 

em processo de convergência de suas normas contábeis para os IFRS. No Brasil o ponto de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
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partida para a adoção do IFRS foi à constituição de um órgão não governamental para 

regulamentar as práticas e normas contábeis, denominado de Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC, criado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC 

nº 1.055/05, apresenta como objetivo: 

 "o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 

de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 

emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais". 

 

De certo, a adoção das Normas Internacionais no Brasil trouxe implicações relevantes 

para a qualidade da informação contábil para o profissional da contabilidade e para outros 

profissionais que utilizam essa informação. 

Desde a implantação do IFRS no Brasil, pode-se afirmar que não existe mais 

Demonstrações Contábeis que não devam ser acrescentadas por Notas Explicativas, pois a 

partir deste fato sua elaboração passou a ser obrigatória para todas as entidades, incluindo as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade 

NBC ITG 1000, que trata de um Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte de forma simplificada. 

As Notas Explicativas possuem grande importância para as Micro e Pequenas 

Empresas, pois são necessárias e úteis para melhor entendimento das demonstrações 

contábeis, sendo aplicáveis em todos os casos que forem pertinentes. A aplicação destas 

requer dos contadores ou responsáveis por tais quais, o conhecimento das normas, além de 

informar a política contábil da empresa, explicando o reconhecimento de ativo, passivo e 

como a empresa estabelece as suas políticas contábeis. 

O estudo trata de uma análise de que os Escritórios de Contabilidade estão fazendo em 

termos de elaboração das Notas Explicativas das Micro e Pequenas Empresas, sendo a 

divulgação destas não obrigatórias. 

Assim sendo, o problema a ser analisado é verificar se as Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte têm elaborado e/ou como as Notas Explicativas, e se as mesmas estão 

complementando as Demonstrações Contábeis. 

http://www.cpc.org.br/pdf/RES_1055.pdf
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Neste sentido, é importante destacar que esta pesquisa busca verificar se as 

informações evidenciadas nas Notas Explicativas possibilitaram o entendimento das 

Demonstrações Contábeis das Micro e Pequenas Empresas, e se atenderam aos usuários das 

informações. 

Tendo em vista, verificar e/ou observar quanto Escritórios de Contabilidade estão 

elaborando as Notas Explicativas, se os mesmos estão realizando de forma correta conforme a 

NBC ITG 1000 e as eventuais opiniões sobre a obrigatoriedade da divulgação das Notas 

Explicativas. 

 

1.1. Problematização 

 

A elaboração e divulgação das Notas Explicativas para as Micro e Pequenas Empresas 

estão de acordo com as Normas e qual o nível, qualidade, quantidade e divulgação destas 

normas? 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral proposto é identificar se as empresas de serviços contábeis de Volta 

Redonda estão elaborando e divulgando as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 

para Micro e Pequenas Empresas e se as mesmas estão em conformidade com a NBC ITG 

1000. 

 

 

1.3. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

 Explicar a importância das Notas Explicativas para as Micro e Pequenas 

Empresas; 
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 Identificar elementos, características e finalidades das Notas Explicativas aplicadas 

às Micro e Pequenas Empresas. 

 Demonstrar a elaboração das Notas Explicativas como um instrumento que 

complementam as Demonstrações Contábeis. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. O Conceito de Contabilidade e sua Evolução Histórica 

 

O Primeiro Congresso de Contabilidade no Brasil (1924) aprovou a definição de 

contabilidade, sendo “a ciência que estuda a pratica e as funções de orientação, de controle e 

de registro, relativos aos atos e aos fatos de administração econômica”. 

De certo, pode-se conceituar a contabilidade como a ciência que controla e registra em 

um determinado período, o patrimônio, dentro de uma organização. Como afirmativa disso, 

Orrú (1990, p. 12) conceitua “a Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio 

das entidades”. 

Em relação ao objetivo da contabilidade, Leone (1996, p. 38) afirma que: a 

contabilidade deve apresentar informações dos períodos do patrimônio e suas mutações e 

devidas causas. 

No conceito de Sá (1998, p. 42) “Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em 

relação à eficácia das células sociais”. 

Beuren (1998, p. 30), no entanto afirma que: 

Se a contabilidade tem como uma das suas principais funções suprir de informações 

úteis aos gestores, cabe a ela gerar informações que dêem o devido suporte ao 

processo de tomada de decisões em todos os seus estágios. 

 

Sendo assim, a contabilidade é relevante para a continuidade das empresas, tomadas 

decisórias, tornando-se essencial para a evolução e o controle do patrimônio das empresas. 

Segundo Franco (1999, p. 23): 

 “É a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no 

patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a 

revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do 

patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza 
econômica” 



17 
 

 

De acordo com Iudícibus (2000), o objeto na contabilidade é o conjunto de bens, 

direitos e obrigações de uma entidade, resumidamente, o patrimônio de uma entidade. Deste 

modo, entende-se que a contabilidade deve permitir de fato, que as informações sejam 

fornecidas para seus usuários, como uma ferramenta para auxiliar no gerenciamento e tomada 

de decisão do seu negócio. 

Na visão de Abreu (2006, p. 2): “pode-se definir contabilidade como a ciência que 

estuda as situações patrimonial, financeira e econômica das organizações e que elabora 

relatórios que resumem a situação das organizações, das empresas e outras instituições”. 

A contabilidade tem caráter informacional para os processos decisórios através das 

informações contábeis, sendo assim, Perez e Begalli (2009, p. 7) corrobora que a visão da 

contabilidade que se deveria entender é de um sistema de informações, sendo o método a ser 

trabalhado se consiste em coletar, processar e transmitir dados de uma entidade, ou seja, da 

sua situação financeira em determinado momento e sua prosperidade. 

De acordo com Crepaldi (2010, p. 3): 

“Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, 

mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele 

ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e variação, bem 

como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial”. 

 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade – CFC “a Contabilidade possui objeto 

próprio – o Patrimônio das Entidades”, ainda complementa que “o objeto delimita o campo de 

abrangência de uma ciência, tanto nas ciências formais quanto nas factuais, das quais fazem 

parte as ciências sociais”.  

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, conforme a deliberação 

29/86 “A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a 

prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e 

de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização”. 
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2.2. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

Segundo Chér (1991, p.17), “existem muitos parâmetros para definir as pequenas e 

médias empresas, muitas vezes dentro de um mesmo país, como no Brasil”  

Ainda de acordo com Cher (1991, p.17), “para se conceituar as pequenas e médias 

empresas, algumas variáveis são tradicionalmente utilizadas, tais como mão-de-obra 

empregada, capital registrado, faturamento, quantidade produzida, etc”. 

No Brasil, as definições mais usadas envolvem critérios quantitativos, como à do 

SEBRAE, que utiliza o número de funcionários como base para a classificação, e à do 

Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que utiliza o faturamento bruto anual como critério. 

Como definição de Micro e Pequenas Empresas, a Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006 apresenta: 

Art. 3º Para efeitos desta Lei Complementar considera-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o 

empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:  

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais);  

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000.00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

 

O enquadramento das empresas em Micro ou Pequenas depende de sua receita bruta. 

Esta receita bruta advém da venda de bens e serviços da operação da própria empresa, de 

empresa alheia, excluindo-se as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, 

conformo o art. 3º, §1º da Lei Complementar nº 123/06. 

O SEBRAE utiliza como fonte de estudos e pesquisas o critério de classificação de 

porte segundo o número de empregados da empresa, assim sendo as microempresas - na 

indústria e na construção civil – até 19 empregados; e no comércio e serviços – até 9 

empregados. E as pequenas empresas: na indústria e na construção civil – de 20 a 99 

empregados; e no comércio e serviços – de 10 a 49 empregados.  
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2.3. A Contabilidade nas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

A Contabilidade como visto, com seu caráter informacional, se tornou essencial para 

amparar as empresas, além de ter caráter obrigatório. Esta afirmativa se encontra explicita na 

Lei nº 10.406/02, do Novo Código Civil, conforme o Art. 1179: 

Art. 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema 

de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus 
livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente 

o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério 

dos interessados. 

§ 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o 

art. 970. 

 

De fato, o fundamental é o empresário das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte ter um conhecimento intrínseco de técnica contábil e também administrativo para 

garantir uma gestão de sucesso, dado a clareza do funcionamento de uma MPE. O que 

realmente importa é adaptar as teorias e práticas conhecidas, desenvolvidas e executadas nas 

grandes empresas à realidade, necessidade e capacidade das pequenas empresas. 

Pompermaier (1999) afirma tal possibilidade e ainda comenta que as dificuldades 

dependem, fundamentalmente, da vontade dos diretores e da capacidade técnica dos 

profissionais da área contábil. 

2.4. Notas Explicativas 

 

2.4.1. Interpretação das Notas Explicativas 

 

 As demonstrações contábeis devem ser complementadas pelas Notas Explicativas, 

necessárias à plena avaliação da situação e da evolução patrimonial da empresa, ou seja, de 

determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou 

ainda, para mencionar fatos que podem alterar posteriormente a situação patrimonial. 
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Para elaborar uma Nota Explicativa deve-se analisar se os valores ou os fatos são 

materiais e se aplicam ao caso. Todavia, mesmo que não haja estimativa legal, deve-se fazer 

uso das notas explicativas quando o detalhe das informações for considerável ao usuário das 

informações. 

 

2.4.2. Importância e Limitação das Notas Explicativas 

 

Para os autores Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbcke, 

Ariovaldo dos Santos (2010, p. 6): 

“A lei enumera o mínimo dessas notas e induz à sua ampliação quando for 

necessário para o devido esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 

exercício. Nesse mínimo, incluem-se divulgar informações sobre a base de 

preparação das demonstrações financeiras e de práticas contábeis aplicadas”. 

 

A melhor elaboração das Notas Explicativas é aquela que contribui na análise ou 

avaliação de quem está apreciando os relatórios com informações relevantes e adicionais. 

De acordo com Almeida (2014, p.18) “as notas explicativas devem contemplar 

também os detalhamentos dos principais grupos de contas do balanço patrimonial”. 

 

2.4.3. Apresentação das Notas Explicativas 

 

As Notas Explicativas podem ser apresentadas nas seguintes formas: 

 Forma Descritiva; 

 Quadros Analíticos; 

 Ou englobar outras demonstrações contábeis necessárias ao melhor esclarecimento dos 

resultados da empresa. 

As Notas Explicativas podem ser usadas também para descrever: 
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 Práticas Contábeis utilizadas pelas Companhias; 

 Explicações Adicionais sobre determinadas contas ou operações específicas; 

 Composição e Detalhes de certas Contas. 

 De acordo com o CPC 26.10 (R1), inclui no conjunto completo das demonstrações 

contábeis o Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado; Demonstração do Resultado 

Abrangente; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos 

de Caixa; Notas Explicativas compreendendo um resumo das políticas contábeis; Balanço 

Patrimonial do início do período e Demonstração do Valor Adicionado. 

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 26 (R1) correlação às Normas 

Internacionais de Contabilidade – IAS 1 (IASB – BV 2011), as Notas Explicativas devem: 

(a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações 

contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas, de acordo com os itens 117 

a 124;  

(b) divulgar a informação requerida pelos Pronunciamentos Técnicos, Orientações e 

Interpretações do CPC que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis; 

e  

(c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações 

contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão. 

 

Consoante a isto, as Notas Explicativas devem ser apresentadas de maneira 

organizada, devendo os itens das Demonstrações Contábeis ter referência cruzada com as 

informações demonstradas nas Notas Explicativas. 

De fato, as Notas Explicativas são habitualmente apresentadas em uma ordem 

evidenciadas abaixo, com objetivo de auxiliar os usuários a assimilar e comparar as 

Demonstrações Contábeis com as mesmas de outra entidade. Sendo assim, são demonstradas 

por: 

(a) declaração de conformidade com os Pronunciamentos Técnicos, Orientações e 

Interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis;  

(b) resumo das políticas contábeis significativas aplicadas; 

 (c) informação de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela 

ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas; e  

(d) outras divulgações, incluindo:  
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(i) passivos contingentes (Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes) e compromissos contratuais não reconhecidos; 

e  

(ii) divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e políticas de gestão do 

risco financeiro da entidade (Pronunciamento Técnico CPC 40 - Instrumentos 

Financeiros: Evidenciação). 

 

Em alguns casos, poderá ser indispensável alternar a ordem de alguns itens nas Notas 

Explicativas, ou seja, em situações mais especificas. Entretanto, até onde for praticável, deve 

ser mantida uma estrutura sistemática das Notas Explicativas. 

As Notas Explicativas que proporcionam informação a respeito do suporte para a 

elaboração das Demonstrações Contábeis e as Políticas Contábeis específicas podem ser 

apresentadas como seção separada das Demonstrações Contábeis. 

De acordo com a Lei nº 6.404/76 que trata das Sociedades Anônimas, no Artigo 176, 

§5º 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; e 

 

Além dos citados acima, deverão indicar/abordar os seguintes pontos: 

a. O critério principal de avaliação dos elementos patrimoniais, especificamente os 

estoques, que devem ser apresentados pelo seu custo de aquisição ou fabricação; o 

critério do cálculo da depreciação, amortização e exaustão, de provisões para encargos 

ou riscos, bem como de ajustes para perdas prováveis na execução de elementos do 

ativo, considerando sempre os princípios de Competência e da Prudência. 

b. Os investimentos resultantes de participação em sociedades, quando considerada 

importante, devendo ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

c. O ajustamento referente ao aumento do valor de ativos ao valor justo decorrente de 

novas avaliações, se cabível. 
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d. Os ônus reais estabelecidos de acordo com os elementos do ativo, bem como as 

garantias proporcionadas a terceiros, e também outras responsabilidades eventuais ou 

contingentes, que devem ser provisionadas no passivo. 

e. Os recursos adquiridos de terceiros, como a taxa de juros, datas de vencimento, além 

das obrigações garantidas em longo prazo. 

f. A apresentação do número, espécie e classe das ações sociais, destacando o detalhe da 

formação do capital social. 

g. As alternativas de compras de ações, concedidas e executadas no decorrer do 

exercício. 

h. Os ajustes de exercícios anteriores, conduzidos a lucros ou prejuízos acumulados, 

podendo ser executado para ajustamento de erros dos exercícios anteriores, ou então 

por alterações de práticas contábeis em resultados do período. 

i. Os eventos subseqüentes, consideráveis importantes, como a data de encerramento do 

exercício que possam ter resultado significativo em relação à posição financeira e 

impactos futuros a empresa. 

Entretanto, de acordo com Perez e Begalli (2009) são analisadas também outras 

concepções para elaboração das Notas Explicativas, sendo: 

a. Os informes que devem atender os seguintes elementos - integridade, autenticidade, 

precisão, sinceridade e relevância; 

b. Os textos contidos nas notas devem ser simples, objetivo, claro e preciso; 

c. Os conteúdos abordados devem ser organizados, para os agrupamentos e as contas que 

o compõem, respeitando a ordem observada nas demonstrações contábeis; 

d. Os temas relativos devem estar em agrupamento, de acordo com suas particularidades; 

e. Os elementos devem propiciar relações com os de períodos e de datas anteriores; 

f. Os informes referentes às leis, decretos, regulamentação, normas brasileiras de 

contabilidade e outra prática regulamentar devem ser estabelecidos e restringidos na 

situação em que as citações auxiliem para melhor compreensão do assunto 

apresentado nas Notas Explicativas. 
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2.4.4. Objetivos das Notas Explicativas 

 

Para os autores Machado e Nunes (2008, p.39): 

“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 na formação do conceito, é 

que as notas explicativas servem para expandir as informações sobre os fatos 

ocorridos, que impactaram ou podem impactar na avaliação da companhia”. 

 

Segundo os autores Coelho e Lins (2010, p. 111): 

“O objetivo básico das notas explicativas, como seu próprio título assim sugere, é 

explicar com detalhes os métodos de cálculos utilizados na composição dos valores, 

os critérios adotados, os eventuais modelos e fórmulas utilizados e demais conceitos 

considerados e que facilitam o entendimento dos caminhos utilizados pela empresa 
na composição dos demonstrativos contábeis”. 

 

2.4.5. Divulgação das Políticas Contábeis 

 

 A entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas: 

 A base (ou bases) de mensuração utilizada (s) na elaboração das demonstrações 

contábeis; e 

 Outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das 

demonstrações contábeis. 

 

2.4.6. Dificuldades para redigir as Notas Explicativas 

 

Algumas dificuldades são encontradas para redigir as Notas Explicativas, entre elas: 

a. Linguagem Especializada: as Notas Explicativas são escritas pressupondo que o leitor 

esteja relacionado com a nomenclatura contábil.  Mesmo assim, existem ramos de 
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atividades, como bancos, por exemplo, em que a terminologia é tão específica, que 

requer do leitor uma dupla habilidade: conhecer contabilidade e o ramo de atividade. 

É difícil, encontrar um meio termo entre a linguagem completamente leiga e a 

linguagem incompreensível. No caso da linguagem leiga, as notas ficariam muito 

longas e na linguagem incompreensível poucos iriam compreendê-las. 

b. Definição das Notas a serem inclusas: A lista de possíveis Notas Explicativas a serem 

incorporadas num Relatório Anual é longa. Não é tarefa simples redigir as Notas 

Explicativas, pois assuntos às vezes complexos têm de ser representado em um espaço 

resumido. 

c. Descrição do conteúdo das Notas Explicativas: Especificadas às notas necessárias, 

resta decidir como demonstrar cada uma delas. É necessário estabelecer a 

compreensão, transparência e detalhe que deverá ser demonstrado em cada nota para 

atender seus usuários. Contudo, algumas obrigatoriedades legais pressupõem 

divulgações para os usuários sem comprometer o sigilo das informações. 

d. Diferenciação entre Nota Explicativa e Erro Contábil: O reconhecimento de um erro 

contábil numa Nota Explicativa não justifica esse erro. É interessante sua menção 

para informar o leitor das Demonstrações Contábeis, porém, o erro continua, apesar 

de especificado em uma Nota Explicativa. 

 

2.5. As Notas Explicativas para as Micro e Pequenas Empresas 

 

As Micro e Pequenas Empresas constituem uma quantidade significativa de empresas 

efetivas no país, e por que não dizer no mundo.  Sendo assim, sucedeu-se a aplicação de uma 

norma contábil para esta categoria de empresa, originada pelo IASB e adotada pelo Conselho 

Federal de Contabilidade a NBC TG 1000. Todavia, um modelo mais simplificado das 

exigências das empresas de Micro e Pequeno Porte foi instituído para escrituração e 

elaboração de Demonstrações Contábeis. 
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2.5.1. O Modelo Simplificado - NBC ITG 1000 

 

A Resolução CFC Nº. 1.418/12 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, reconhecido pelo CFC para estabelecer um 

tratamento contábil individualizado para as mesmas. A publicação no Diário Oficial da União 

aconteceu em21 de dezembro de 2012 e esta, se encontra em vigor desde sua aprovação.  

As exigências contidas na NBC TG 1000 se referem às Pequenas e Médias empresas, 

bem como suas qualidades que tornam úteis nas demonstrações contábeis, definindo os 

conceitos e princípios básicos que seguram as demonstrações das PMEs. Entretanto, existem 

várias seções que estabelecem o tratamento contábil de transações e fenômenos que 

geralmente não ocorrem ou não se faz presente nas MPEs. Sendo assim, a norma utilizada é a 

NBC ITG 1000, que se aplica as entidades definidas como Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte. 

A instituição do modelo contábil - NBC ITG 1000 estabelece que as Empresas de 

Micro e Pequeno Porte tem o dever de elaborar e divulgar obrigatoriamente o Balanço 

Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, evidenciando 

que o CFC incentiva a elaboração e a divulgação do conjunto completo de Demonstrações 

Contábeis, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos 

Resultados Abrangentes, além das Notas Explicativas. 

Dando ênfase ao objetivo da ITG 1000, são estipulados critérios e procedimentos 

contábeis simplificados para o registro das transações e operações que são usualmente 

constatados na realidade das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

2.5.2. Conteúdo das Notas Explicativas  

 

De acordo com Fipecafi (2009, p. 3) “As demonstrações financeiras também 

englobam notas explicativas, quadros suplementares e outras informações, que, por exemplo, 
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podem conter informações adicionais que sejam relevantes às necessidades dos usuários sobre 

itens constantes do balanço patrimonial e das demonstrações do resultado”. 

Conforme a NBC ITG 1000, as Notas Explicativas devem englobar informações 

adicionais apresentadas no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado, 

Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e na Demonstração dos 

Fluxos de Caixa. 

 As Notas Explicativas permitem descrições, narrativas, informações e detalhes de itens 

apresentados nessas demonstrações que auxiliam na interpretação do conjunto completo das 

demonstrações contábeis para facilitar o entendimento dos usuários internos e externos nas 

suas tomadas de decisões econômicas. 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC ITG 1000, no mínimo as 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis devem incluir: 

(a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta Interpretação; 

A empresa vai declarar para o usuário que as Demonstrações Contábeis obedecem 

estritamente e claramente a NBC ITG 1000, todas as exigências estão incluídas nas Notas 

Explicativas, ou seja, tudo o que está na norma foi cumprido. 

(b) descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades; 

As Notas Explicativas se iniciam com um contexto operacional, sendo a operação da empresa 

inserida em determinado contexto, ou seja, uma descrição clara e resumida da atuação da 

empresa; 

(c) referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das 

demonstrações contábeis; 

Seria o regime de competência, a classificação do ativo, passivo, qual a prática que se tem dos 

instrumentos financeiros; e outros 

(d) descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade; 

Neste ponto deve-se colocar resumidamente as principais políticas confiáveis empregadas 

pela empresa no levantamento das demonstrações. 

(e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver; e 

Ex. ações do fisco, litígio em relação à empresa vizinha, isso representa as contingências. 

(f) qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das 

demonstrações contábeis. 
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Outros esclarecimentos, aspectos da balança que forem relevantes que não inclui nenhum dos 

itens anteriores, podem ser incluídos na Nota Explicativa. 

 

O IBRACON aponta o que deve conter nas Notas Explicativas, de fato a natureza e 

origem dos itens, bem como comentários que justifiquem a razoabilidade do deferimento e os 

métodos e prazos. 

Verifica-se que o IBRACON agrupa os itens de Notas Explicativas em três blocos, o 

que os organiza e ordena, facilitando o processo de análise e entendimento das informações 

complementares às Demonstrações Contábeis. 

Dessa forma, as Notas Explicativas cumprem o papel de esclarecer os itens publicados 

nas demonstrações obrigatórias, que se faz necessário ampliar os esclarecimentos aos 

interessados pela informação contábil. 

Conforme citado, as MPEs estão obrigadas a elaborar e divulgar as Notas Explicativas 

para explicar suas atividades e melhorar o entendimento das suas demonstrações contábeis. 

A figura abaixo apresenta um resumo dos principais itens que devem constar nas notas 

explicativas das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

Figura 01 – Principais Itens das Notas Explicativas 

Declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade 

com as normas de contabilidade e resumo das principais práticas contábeis adotada 

no Brasil. 

Apresentação das notas explicativas na ordem em que cada conta é apresentada nas 

demonstrações contábeis. 

Informação sobre a forma de tributação da empresa. 

Informações sobre provisões, ativos e passivos contingentes. 

 

Informações sobre julgamentos da administração quanto a continuidade dos 

negócios.  
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Estoque (critério de avaliação, categorias de estoques, menção ao teste de 

recuperabilidade) 

Imobilizado (método de cálculo da amortização, vidas úteis e/ou taxas aplicadas, 

valor contábil bruto e amortização acumulada). 

Leasing financeiro classificado como imobilizado, menção quanto às datas de 

início e fim, nº do contrato, objeto). 

Intangível (método de cálculo da amortização, vidas úteis e/ou taxas aplicadas, 

valor contábil bruto e amortização acumulada). 

Informações sobre empréstimos e/ou financiamentos. 

Informações sobre composição do capital social. 

 

Menção quanto à eventos subsequentes. 

 
     FONTE: Práticas Contábeis. CRCPR (2014, pg. 49) 

 

Segundo Perez e Begalli (2009, p.54), as Demonstrações Contábeis devem ser 

complementadas por Notas Explicativas que contenham, pelo menos, algumas das seguintes 

informações:  

(a) contexto operacional da entidade; 

(b) os critérios de apuração da receita e da despesa; 

(c) eventos subseqüentes à data do encerramento do exercício que tenham, ou 

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

da entidade;  

(d) as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações em longo 

prazo;  

(e) informações sobre os seguros contratados;  

 (f) os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e 

exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observada a obrigatoriedade do 

reconhecimento com base em estimativa da sua vida útil;  

(g) a entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido 

quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados. 
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Para melhor esclarecer a estrutura das Notas Explicativas das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, precisa-se demonstrar de certa forma a orientação conforme as 

notas sobre a “Declaração de Conformidade” ou nota sobre “Base de Preparação e 

Apresentação”. Deve-se evidenciar nas notas explicativas a adoção da NBC ITG 1000, como 

exemplo temos: 

 Exemplo 1: “A empresa X LTDA – ME ou EPP elaborou e está apresentando as suas 

Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 20XX de acordo 

com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). ” 

Uma nota sobre as Principais Práticas e Políticas Contábeis adotadas deve estar 

explícita. As políticas contábeis são aquelas em que a Microempresa e a Empresa de Pequeno 

Porte têm opções para a adoção de práticas, critérios e procedimentos contábeis, como, por 

exemplo: critérios de depreciação do imobilizado; critérios de avaliação dos estoques, e deve-

se apresentar como foi feito o cálculo de depreciação 

Essa nota também deve ser usada pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

para divulgar a ocorrência, ou não, de “evidências observáveis” ou “indícios” de 

desvalorização de ativos, que requeiram o reconhecimento, ou não, de perda por valor não 

recuperável. Sendo assim, sugere-se o seguinte exemplo: 

 Exemplo 2: “A administração da empresa constatou que houve a deterioração 

de ativos imobilizados, em face de acidente ocorrido em um veículo cujo conserto 

supera o valor de mercado, tendo sido reconhecida, no resultado, a perda por não 

recuperabilidade do referido imobilizado no valor de R$ XX. ” 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/imobilizado.htm
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os Procedimentos Metodológicos destinam-se a apresentação de dados básicos de 

metodologia da pesquisa científica como, por exemplo, o método de pesquisa utilizado, o 

universo, a coleta de dados, a interpretação e a análise dos mesmos. 

 

3.1. Definição de Metodologia 

 

Metodologia é o estudo das formas ou etapas, pela busca por determinado 

conhecimento até chegar ao fim desejado. Tem como finalidade captar e analisar as 

características dos vários métodos disponíveis, e avaliar sua capacidade e também uma forma 

de conduzir à pesquisa a um conjunto de regras para o ensino. 

Conforme Oliveira (2005, p. 28) entende-se por metodologia como “processo, onde se 

aplicam diferentes métodos, técnicas e materiais, tanto laboratoriais como instrumentos e 

equipamentos para coleta de dados no campo”. 

Utilizamos como metodologia o Estudo de Caso, que segundo TULL (1976, p 323): 

"um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular".  

YIN (1989, p. 23) afirma que "o estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira 

entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas". 

 

3.2. Definição de Pesquisa 

 

Segundo Demo (1987, p. 23), pesquisa é conceituada sendo “a atividade científica pela 

qual descobrimos a realidade”. 

Para Gil (2007, p. 17) se constitui um: 
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 “(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados. ” 

 

Corroborando, pesquisa trata-se de um processo sistêmico de junção do conhecimento, 

ou a investigação de um problema proposto em busca de uma solução.  

 

3.2.1. Objetivos da Pesquisa 

 

De acordo com GIL (2008), quanto aos objetivos temos: 

a. Pesquisa Exploratória: torna o problema explicito. Esse tipo de pesquisa envolve 

verificação bibliográfica, entrevista com profissionais da área, caracteriza-se na forma 

de estudo de caso e pesquisa bibliográfica. 

b. Pesquisa Descritiva: relata as características de determinada população ou fenômeno. 

Técnicas utilizadas neste tipo de pesquisa são as coletas de dados, referente a 

aplicação de questionário e observação sistemática. 

c. Pesquisa Explicativa: busca justificar e esclarecer os motivos para a ocorrência de um 

fenômeno. Caracteriza-se um tipo de pesquisa mais extensa sobre o assunto, sendo 

este o tipo mais complexo. 

 

3.2.2. Procedimentos Técnicos 

 

Ainda em concordância com GIL (2007) citamos três procedimentos técnicos mais 

utilizados. 

a. Pesquisa Bibliográfica: elaborada por meio de material já existente, principalmente de 

artigos científicos, livros, revistas e internet. Todavia, outro tipo de pesquisa também 

engloba o estudo bibliográfico, por conta da elaboração de referencial teórico nas 

pesquisas. 
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b. Estudo de Campo: busca a realidade. Consiste em uma observação das atividades do 

grupo analisado e de entrevistas para captação de informações sobre a realidade. 

c. Estudo de Caso: representa a forma profunda de um estudo, que conceda um 

conhecimento mais consistente e descritivo. 

 

3.3. Forma de Abordagem 

 

Segundo os autores Ramos; Ramos; Busnello (2005): 

a. Pesquisa Quantitativa: está diretamente relacionado a avaliar os dados coletados, tudo 

que pode ser contado em números, classificado e explorado e são utilizados de 

técnicas estatísticas.  

b. Pesquisa Qualitativa: neste caso, a pesquisa tem caráter exploratório, não é entendida 

em números, na qual pretende analisar a relação da realidade com o objeto de estudo, 

obtendo interpretações de uma análise induzida por parte do pesquisador. 

c. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, pois se 

utilizam instrumentos padronizados, como os questionários. 

 

3.4.Pesquisa 

 

3.4.1. Coleta de dados 

 

Constitui-se uma fase em que se realiza uma verificação em relação ao preenchimento 

dos instrumentos utilizados na pesquisa. 

A coleta de dados foi efetuada através de um questionário, que segundo Gil (1999, 

p.128), pode ser conceituado: 
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“Como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 

de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 

etc.”.  

 

No presente estudo, foram feitas perguntas de múltipla escolha, que são perguntas 

fechadas as quais apresentam uma variedade de possíveis respostas, que possibilita abranger 

uma maior extensão de participantes, pesquisa apresenta limitações em relação à população 

uma vez que, os questionários não foram totalmente respondidos. 

 

 

3.5. Resultados da Pesquisa 

 

Na pesquisa, foram enviados questionários para 30 escritórios de contabilidade o 

município de Volta Redonda, sendo o total de 153 escritórios localizados no mesmo1. Deste 

número, apenas 10 profissionais de contabilidade que prestam serviços contábeis para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte responderam ao questionário. 

Uma das dificuldades da pesquisa foi a coleta de dados, onde procuramos diversos 

escritórios para aplicação do questionário e a aceitação dos mesmos não foi possível, visto a 

quantidade de escritórios fixados no município.  

Podemos perceber que muitos profissionais não têm interesse em compartilhar suas 

percepções, alegando em muitos casos que são muito ocupados para participarem de 

pesquisas, ou ainda não estão aptos a elaborar as Notas Explicativas. 

Para maior compreensão dos resultados, foram elaborados gráficos para melhor 

observação das respostas obtidas, além de um resumo e analise dos resultados obtidos. 

 

 

 

                                                             
1 Contadores do Município de Volta Redonda disponibilizado pelo Portal VR. Disponível em: 

< http://www.portalvr.com/sifan/alvara_rapido/mod/contabilidade/consulta/>. Acesso em: 20/03/2016 

http://www.portalvr.com/sifan/alvara_rapido/mod/contabilidade/consulta/
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Gráfico 1 – Perfil dos Participantes 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 1 expõe o gênero dos participantes, os quais possuem a mesma quantidade 

de participação, sendo metade dos que responderam do sexo feminino e outra metade do sexo 

masculino. 

 

Gráfico 2 – Faixa Etária dos Participantes 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 2 mostra a faixa etária dos participantes da pesquisa. Podemos observar que 

a maioria dos profissionais tem mais de 45 anos de idade. 
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Gráfico 3 – Empresa 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 3 demonstra que durante a pesquisa foi observado que a maioria das 

empresas do mercado contábil que compõe o município de Volta Redonda são Escritórios 

Individuais. 

 

Gráfico 4 – Funções desempenhadas na empresa 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 4 apresenta um levantamento dos entrevistados em relação às funções 

desempenhadas na empresa. Observa-se que a grande maioria são proprietários dos escritórios 

de contabilidade, seguidos dos contadores e outros representados por analista contábil e 

analista sênior, todavia nenhum técnico em contabilidade. 
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Gráfico 5 – Tempo de atuação no mercado contábil 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 5 apresenta o tempo de experiência dos profissionais no mercado contábil. 

Com base na amostra, podemos afirmar que as maiorias dos profissionais possuem mais de 10 

anos de experiência no mercado contábil. Sendo assim, essa amostragem teve como objetivo 

demonstrar a quanto tempo os escritórios participantes está atuando no mercado do município 

de Volta Redonda. 

 

Gráfico 6 – Número de Funcionários do Escritório 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016 
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15 funcionários, tornando a pesquisa mais enriquecedora, pois de fato são empresas na sua 

grande maioria consolidadas no mercado. 

 

Gráfico 7 – Número de Clientes do Escritório 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ,  

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 7 apresenta o número de clientes que os escritórios participantes possuem 

independente da categoria. Baseado na amostra compreende-se que, a maioria deles possuem 

um elevado número de clientes, sendo que a grande parte dos analisados tem mais de 35 

clientes, incluindo todos os tipos dos mesmos. Iremos analisar com mais detalhes a categoria 

dos clientes no gráfico abaixo (gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Categoria dos Clientes do Escritório 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 8 demonstra a categoria dos clientes participantes nos escritórios de 

Contabilidade, apontando que a sua maioria são clientes comerciais, seguidos dos clientes 

prestadores de serviço.  Sendo assim, a coleta de dados nos mostra que existe uma pluralidade 

de categoria dos clientes dos escritórios. 

 

Gráfico 9 – Elaboração das Notas Explicativas 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

Em relação a parte específica da pesquisa, o gráfico 9 apresenta a concepção dos 

respondentes sobre a necessidade e obrigatoriedade de elaborar as notas explicativas das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Analisando esta indagação, observamos que a 

maioria dos profissionais se abstêm do benefício e da importância de se elaborar uma Nota 

Explicativa.  

 

Gráfico 10 – Classificação das Informações 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 10 expõe se as informações nas Notas Explicativas contemplam os fatores 

de integridade, autenticidade, precisão, sinceridade e relevância. Com base na coleta de dados, 

a maioria dos participantes acredita que todas estas alternativas devem estar contidas nas 

Notas Explicativas. 

 

Gráfico 11 – Concordância com as Normas Internacionais 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 11 apresenta o conhecimento da concordância das Normas Internacionais 

por parte dos respondentes. Com os resultados apresentados, podemos observar que todos os 

profissionais que participaram desta pesquisa estão cientes que as Notas Explicativas das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devem estar de acordo com as Normas 

Internacionais, mas especificamente, conforme a NBC ITG 1000. 

 

Gráfico 12 – Conhecimento Claro das Informações 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 12 nos mostra que todos os profissionais que responderam o questionário 

entendem que para elaborar as Notas Explicativas, se faz necessário o conhecimento claro das 

informações da empresa de uma maneira geral. 

 

Gráfico 13 – Declaração Explicita de Compatibilidade com a Norma 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

Em relação a declaração explicita de compatibilidade com a NBC ITG 1000, o gráfico 

13 mostra que todos os participantes estão cientes da obrigatoriedade expressa na norma da 

apresentação de uma declaração de conformidade com a norma utilizada descrita na Nota 

Explicativa. 

 

Gráfico 14 – Apresentação das Políticas Contábeis 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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No gráfico 14 é exibida a apresentação das Políticas Contábeis escolhidas pela 

Contabilidade juntamente com a Administração para se aplicar na empresa. Sendo assim, 

podemos observar que a maioria dos profissionais utiliza Outras Políticas Contábeis, seguidos 

pelos que utilizam a base de mensuração como Política Contábil nos Escritórios. 

 

Gráfico 15 - Resumo das Políticas Contábeis 

  

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 15 mostra a opinião sobre haver a necessidade de conter uma introdução 

resumida das Políticas Contábeis significativas utilizadas pela entidade nas Notas 

Explicativas. Com base nos dados, podemos perceber que todos os questionados entendem 

que deve haver uma descrição resumida principais Políticas Contábeis utilizadas na empresa. 

 

Gráfico 16 – Textos das Notas Explicativas 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 16 demonstra a forma de apresentação dos textos contidos nas Notas 

Explicativas, se estes são técnicos, simples, objetivos ou outros. Na pesquisa, os participantes 

entendem que a maioria dos textos apresentados são técnicos, seguidos por uma porcentagem 

menor os textos simples e por último os objetivos. 

 

Gráfico 17 – Descrição do Prazo Contábil de Estoque 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 17 apresenta a questão do Prazo Contábil de Estoque, se deve ser descrito 

nas Notas Explicativas. Baseando na amostra, podemos observar que a maioria dos 

respondentes entendem que o prazo deve ser referido nas notas conforme expresso na NBC 

ITG 1000. 

 

Gráfico 18 – Critério de Reconhecimento da Receita 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 18 trata do Critério de Reconhecimento da Receita, se assim como o 

estoque, deve ser descrito nas Notas Explicativas. Com base na amostra, todos os 

profissionais acreditam que devem ser expostos. 

 

Gráfico 19 – Critério de Reconhecimento do Ativo Imobilizado 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 19 traz a questão do reconhecimento do Ativo Imobilizado, ou seja, se é 

importante especificar o critério utilizado. Com isso, observamos que todos responderam que 

se faz necessário e importante a especificação do mesmo nas Notas Explicativas, estando 

estes em concordância com a NBC ITG 1000. 

 

Gráfico 20 – Descrição Resumida das Operações da Empresa 

 

                   Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

     no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 20 apresenta a opinião dos questionados sobre ser opcional a descrição 

resumida das operações das empresas. Assim sendo, todas as respostas foram não, ou seja, 

todos entendem que não é facultativa a apresentação resumida das operações. Conforme 

expresso na NBC ITG 1000 é obrigatório haver a devida descrição. 

 

Gráfico 21 – Contingências Passivas 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 21 mostra o resultado sobre as contingências, a questão abordada sobre o 

dever de estar explicito nas Notas Explicativas, se há ou não contingências passivas. Com 

base nas respostas, podemos apurar que a grande maioria acredita que deve estar expresso se 

existe contingências passivais e quais são elas, conforme disposto na NBC ITG 1000. 

 

Gráfico 22 – Revisão da Vida Útil 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 22 aponta o quesito da necessidade de se fazer e descrever nas Notas 

Explicativas a revisão da vida útil econômica dos bens. Segundo a amostra, mais da metade 

dos que participaram responderam que sim, a revisão só será feita se for necessário e os 

restantes compreendem que é dispensável, entrando em contrariedade com o que está previsto 

na norma. 

 

Gráfico 23 – Descrição de Outras Informações Relevantes 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 23 salienta sobre a questão da descrição de quaisquer outras informações 

que sejam relevantes para a compreensão das Demonstrações Contábeis, se podem ser 

descritas nas Notas Explicativas. Sendo assim, todos os questionários responderam sim, ou 

seja, todos dispõem de forma positiva a adequação para maior entendimento das notas. 

 

Gráfico 24 – Dever de elaborar as NE não sendo obrigatória a publicação 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 
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O gráfico 24 apresenta o resultado sobre a opinião dos questionados da não 

obrigatoriedade da publicação das Notas Explicativas, ou seja, se na opinião deles o fato de 

não haver a necessidade de publicar, somente de divulgar, faz com que as Empresas elaborem 

mesmo assim. Observamos que todos entendem que mesmo não sendo obrigatório se faz 

importante a elaboração por conta da obrigatoriedade da divulgação.  

 

Gráfico 25 – Os profissionais estão aptos para Elaboração das Notas Explicativas 

 

Fonte: Pesquisa realizada nos Escritórios de Contabilidade do município de Volta Redonda - RJ, 

no período de 29/02/2016 a 04/03/2016. 

 

O gráfico 25 aborda sobre a questão da aptidão dos profissionais dos Escritório de 

Contabilidade, se os mesmos estão preparados para elaborar as notas explicativas das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

Baseado na amostra, mais da metade dos profissionais acreditam que estão capacitados 

para efetuar as Notas Explicativas, porém os outros restantes julgam que não estão aptos para 

elaborar as mesmas.  

 

 

 

 

 

 

60%
40%

0

2

4

6

8

10

SIM NÃO



48 
 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Um dos grandes desafios da Contabilidade, relativos à evidenciação, tem sido a 

dimensão da qualidade e da quantidade de informações que atendem às necessidades dos 

usuários das demonstrações contábeis, principalmente os externos. Com a unificação das 

normas, um novo padrão exigido pela legislação internacional foi implantado. Findaram-se as 

Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade – IFRS, refletindo uma mudança nas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tornando-se obrigatório a complementação das 

demonstrações contábeis pelas Notas Explicativas, explícito na NBC ITG 1000, consolidando 

assim a grande relevância das mesmas. 

A pesquisa proposta no trabalho foi realizada nos escritórios de contabilidade no 

município de Volta Redonda, através de um questionário para coleta de dados, com o objetivo 

de verificar se os mesmos estão elaborando as Notas Explicativas e de forma correta, segundo 

a Norma Brasileira de Contabilidade NBC ITG 1000 para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

A adequação as mudanças na Contabilidade para alguns profissionais vem sendo um 

desafio, pois ao analisarmos a amostra obtida, observamos que na concepção da grande 

maioria não há necessidade de se elaborar Notas Explicativas para as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, visto que de acordo com a Norma as Demonstrações Contábeis 

devem ser acrescidas das mesmas, sendo obrigatória e relevante a sua elaboração para todas 

as entidades. Alguns respondentes não estão aplicando e acham que não devem, tornando-se 

mais difícil a aceitação das novas exigências. Todavia, a busca por aperfeiçoamento para 

cumprir as obrigações impostas deve ser uma constante, bem como para auxiliar os clientes na 

conscientização da importância do detalhamento das Demonstrações Contábeis. 

No decorrer deste estudo foi possível verificar com base nos resultados, que as 

elaborações dos textos das Notas Explicativas para as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte não são bem compreendidos pelos profissionais, visto que os mesmos devem ser 

simples, objetivos, claros e concisos, e não técnicos como entendido pela maioria dos 

escritórios de contabilidade do município de Volta Redonda.  

Outro ponto fundamental abordado em nossa pesquisa, foi a conformidade da 

elaboração das Notas Explicativas com a NBC ITG 1000 - Modelo Contábil para Micro e 



49 
 

 

Pequenas Empresas, cuja legislação oferece um tratamento diferenciado e simplificado. Os 

escritórios que elaboram as mesmas confirmaram a adoção do modelo e declaração explícita 

de compatibilidade com a norma. Esta informação nos faz acreditar que apesar do 

descumprimento de muitos, alguns profissionais procuram cumprir as exigências e 

obrigatoriedades impostas. 

 Apesar de ser uma pesquisa de caráter bibliográfica, ocorreu complexidades em relação 

ao contexto, por conta da NBC ITG 1000 ser uma norma nova, o que nos despertou o 

interesse de fazer a pesquisa e abordar este tema de grande importância, visto que alguns 

profissionais da área não têm conhecimento da dimensão e relevância que as Notas 

Explicativas proporcionam para as empresas. Alguns profissionais se julgaram aptos a 

elaborar as notas, porém outros entenderam que com as novas concepções há muito que se 

aprender para alcançar as disposições das normas. 

Levando-se em conta o que foi observado, a realização do presente estudo foi de 

grande valor para alcançar maiores conhecimentos sobre o tema proposto pela pesquisa. 

Como sugestões futuras, podem ser feitos treinamentos para capacitação dos profissionais de 

Contabilidade para elaboração de Notas Explicativas, não só para as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, mas para todas incluindo as S/As. 
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6. ANEXOS 

QUESTIONÁRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O presente questionário tem por objetivo a realização de finalizar um trabalho de curso. As 

informações não serão divulgadas e sim preservadas, apenas a título de modificação do 

trabalho cientifico. 

PARTE 1 – PERFIL PROFISSIONAL 

1.1. Gênero: 

(     ) Feminino   (     ) Masculino 

1.2. Idade: 

(     ) Até 30 anos   (     ) De 41 a 45 anos 

(     ) De 31 a 40 anos   (     ) Mais de 45 anos 

1.3. A empresa é: 

(     ) Contábil      (     ) Escritório Individual 

1.4. Função que desempenha no escritório de contabilidade? 

(     ) Proprietário   (     ) Técnico de Contabilidade 

(     ) Contador    (     ) Outros _______________ 

1.5. Há quanto tempo atua no mercado contábil? 

(     ) Há menos de 01 ano  (     ) Entre 06 e 10 anos 

(     ) Entre 01 e 05 anos  (     ) Há mais de 10 anos 

1.6.Número de Funcionários do escritório de contabilidade? 

(     ) De um a cinco   (     ) De 11 a 15 

(     ) De 6 a 10   (     ) Mais de 15 

1.7. Número de Clientes do Escritório de Contabilidade? 

(     ) De um a 10   (     ) De 26 a 35 
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(     ) De 11 a 25   (     ) Mais de 35 

1.8. A maioria dos clientes são: 

(     ) Comerciais   (     ) Prestação de Serviço 

(     ) Industriais   (     ) Outros _______________ 

 

PARTE 2 – ELABORAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS 

2.1. Na sua concepção como profissional da contabilidade é necessário as Micro e Pequenas 

Empresas apresentarem as Notas Explicativas? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.2. As informações contidas nas Notas Explicativas contemplam os fatores: 

(     ) Integridade   (     ) Sinceridade 

(     ) Autenticidade   (     ) Relevância 

(     ) Precisão    (     ) Todas as anteriores 

2.3. As Notas Explicativas das Micro e Pequenas empresas devem estar de acordo com as 

Normas Internacionais, ou seja, com o Modelo Simplificado - ITG 1000 se for adotado? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.4. Na sua opinião, há necessidade de conhecer com clareza as operações da entidade como 

um todo para elaboração das Notas Explicativas? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.5. Nas Notas Explicativas deve conter declaração explícita de compatibilidade com a norma 

utilizada, por exemplo, destacar conformidade com a ITG 1000. 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.6. Quais são as práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis? Ou 

seja, quais são as políticas contábeis que a contabilidade junto com a administração escolheu 

para aplicar na empresa? 
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(     )Base de mensuração utilizadas (     ) Outras políticas contáveis utilizadas que sejam 

na elaboração das demonstrações; relevantes para a compreensão das demonstrações; 

(     ) Não se deve especificar; (     ) Outros _______________ 

2.7. Uma introdução resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade 

deve estar contida nas notas explicativas? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.8. Os textos contidos nas Notas explicativas são: 

(     ) Técnicos    (     ) Simples 

(     ) Objetivos   (     ) Outros _______________ 

2.9. O prazo contábil de estoque deve ser descrito? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.10. O critério de reconhecimento da receita deve ser descrito? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.11. É importante especificar o critério de reconhecimento do ativo imobilizado nas notas 

explicativas? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.12. A descrição resumida das operações das empresas é opcional? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.13. Sobre as contingências, deve estar explicito se há contingências ativas e passivas? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.14. A revisão da vida útil econômica dos bens somente é feita se for necessário? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.15. Quaisquer informações relevantes para a adequada compreensão das demonstrações 

contábeis podem ser descritas nas notas explicativas? 
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(     ) Sim    (     ) Não                  

2.16. Com base nas perguntas feitas até aqui, na sua concepção o fato da publicação das notas 

explicativas não serem obrigatórias faz as empresas optarem por elaborar as mesmas? 

(     ) Sim    (     ) Não 

2.17. No seu entendimento, os profissionais de contabilidade estão aptos para elaborar uma 

nota explicativas de um micro ou pequena empresa? 

(     ) Sim    (     ) Não 

- 

 

 

 


