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Resumo 
O Contexto globalizado das atividades empresariais, a necessidade de informações 
relevantes e precisas em curto período de tempo e também através de meios eletrônicos 
e principalmente com o advento da Internet, mudou nos últimos tempos e muito o caráter 
das informações contábeis. Não se busca apenas saber o que está ocorrendo nas 
organizações, mas através das informações lançar mão de planos e estratégias de 
mercado, fazer gerenciamento e controle de atividades, entre outros. O processo de 
evidenciação contábil, é o meio pelo qual a administração procura disponibilizar aos 
usuários as informações de que estes precisam em dado momento. Nesse aspecto, o 
fator da nacionalização muito tem influído nos reflexos dos demonstrativos e relatórios 
contábeis, uma vez que caracteristicamente cada país se propõe a adotar seu processo 
de normatização contábil, dificultando assim as transparências das informações. Sem 
dúvida a contabilidade, tem evoluído significativamente nos últimos tempos, não só em 
nível de importância social, mas como instrumento necessário ao desenvolvimento das 
entidades, no entanto, a principal limitação que ainda encerra-se no seu contexto 
encontra-se na falta de uma adequada política de normatização e harmonização das 
normas contábeis que atenda tanto em parâmetros nacionais como internacionais. 

 
 



 

1.   Introdução 
 
A Contabilidade tem um papel de oferecer ao administrador a certeza e os meios 

para decidir, justificar e estabelecer prioridades para planejar, programar, demonstrar os 
resultados de suas atividades e fiscalizar a regularidade das operações. E tem a função 
de auxiliar as instituições nas tomadas de decisões, devendo portanto gerar as 
informações necessárias visando a compatibilização entre o desenvolvimento econômico 
e a manutenção do mercado, que sempre estará interessado em suas atividades, 
garantindo sua própria credibilidade. 

 
“A Contabilidade baseia-se no controle da riqueza patrimonial 
individualizada e sob os aspectos quantitativos e qualitativos para 
gerar informações e explicações dos atos e fatos ocorridos, o qual 
possibilita um planejamento adequado para uma tomada de 
decisão.” (Marion , 1995, p.172) 

 
A transformação de simples dados em informações úteis para a tomada de 

decisões interna ou externamente às organizações, é o maior objetivo da contabilidade. 
Isto porque ela demonstra os fatos ocorridos no patrimônio da organização procurando 
evidenciar sua composição, variação e desenvolvimento da riqueza patrimonial. 

 
 
 

2.   Conceitos 
 
 
Para Iudícibus et al (1998, p.19): 

 
“a Contabilidade não esgota, em si, todas as informações 
necessárias á tomada de decisões, mas dispõe de recursos que 
lhe permitem registrar dados, levantar posições e apresentar 
demonstrações do resultado de gestão das entidades.” 

 
Sendo, pois, essas informações disponibilizadas às classes de interesses 

conflitantes, é necessário que as mesmas estejam despojadas de qualquer vicitude, para 
que possam traduzir de forma clara e precisa a posição e variações patrimonial das 
Entidades.  

 
“A evidenciação nas demonstrações financeiras é o meio pelo 
qual a administração de cada entidade atende a seus usuários 
externos com as informações necessárias para a tomada de 
decisões” (CRC-SP, 1997, p 69). 
 

O embasamento de que se reveste a Ciência Contábil, para a cristalização de sua 
análise e observação da realidade econômica, social e institucional das entidades, estão 
pois, presentes nos princípios contábeis. Para Hendriksen & Van Breda (1999 p.254), a 
evidenciação está intimamente ligada aos princípios e convenções contábeis, pois estes 
funcionam como complemento dando-lhe potencialidade bastante ampla. 

No processo de evidenciação no entanto, é preciso definir um perfil do usuário 
externo e quais seriam os anseios destes por informações na entidade. Neste sentido 
podemos então questionar: Para quem a informação deve ser evidenciada? 

A primeira vista, as pessoas acreditam que os acionistas de uma grande empresa, 
é o grupo fundamental para o qual se deve revelar uma divulgação financeira. Mas para 
outros, os grupos de interesses não se resumem apenas aos acionistas ou investidores, 
mas também aos próprios funcionários da empresa. 



 

 
É essencial que se revele ou divulgue tais informações financeiras aos 

funcionários, clientes e até mesmo aos órgãos públicos para  que a tomada de decisões 
seja concisa e benéfica ao futuro da entidade. Entretanto, esses grupos de usuários são 
encarados como destinatários secundários devido ao seu posicionamento e a ausência 
de conhecimento a respeito das decisões tomadas pela empresa.  

Ainda respondendo essa questão, as informações auxiliam além dos acionistas os 
usuários externos e internos que irão também analisar os riscos da empresa junto aos 
problemas naturais de liquidez ao longo do ano como também avaliar a capacidade da 
estrutura operacional da empresa em gerar lucros mesmo com problemas, avaliando a 
capacidade gerencial da mesma em contornar determinadas situações. 

Essas decisões na maioria das vezes são bem definidas e simples. Por exemplo, 
os acionistas decidem realizar determinadas compras ou então decidem realizar uma 
venda de outro tipo de produtos. São decisões simples e claras de fácil compreensão 
para esses usuários. Já para os funcionários, clientes e ao público em geral essa 
apresentação não é as vezes bem clara ou precisa, ou seja a falta de conhecimento da 
informação pode determinar uma decisão única por parte apenas da cúpula do poder. 

O processo de tomada de decisões aumenta a complexidade interna e externa do 
ambiente em que as empresas atuam, tornando o processo mais complexo e criando a 
necessidade de um sistema de informação eficiente. 

Hendriksen & Van Breda (1999, p.511) afirmam que “a divulgação financeira deve 
fornecer informações úteis à tomada de decisões racionais de investimentos, concessão 
de crédito etc.,  por investidores e credores atuais e futuros, bem como outros usuários”. 

Em outros países, por exemplo, tendem a colocar os interesses dos funcionários 
no mesmo nível dos interesses dos acionistas. Muitas empresas ainda, são obrigadas a 
apresentar um balanço a um conselho de funcionários a cada ano, onde nesse balanço 
são fornecidas informações a respeito do emprego; dos custos que estão associados a 
salários; proteção tanto a saúde como a segurança; treinamento de funcionários; 
relações industriais entre outros. 

Já nos Estados Unidos, as empresas treinam seus funcionários para obter um 
elevado benefício com os serviços prestados pelos mesmos, onde esses custos não são 
vistos como despesas e sim como capital, sendo informados detalhadamente para que os 
mesmos possam observar onde a empresa está aplicando seus recursos. São 
apresentados relatórios financeiros para seus funcionários. 

Portanto, a idéia de que se deve informar para um grupo de usuários secundários 
e não somente aos acionistas, ainda apresentam uma relevância as demonstrações 
consideradas genéricas. 

A divulgação dessas informações desempenha um papel muito importante no 
processo global nos dias de hoje. Os grupos de interesses, que incluem os funcionários, 
trarão uma grande colaboração para a tomada de decisão de um acionista apenas, pois o 
método e a oportunidade de divulgação determinam a utilidade da informação. A questão 
do método não seria tão importante quanto a questão da escolha a quem deve ser 
divulgado. 

 
 
 

3.   Métodos de Divulgação Contábil 
 
 
A informação deve ser divulgada, de acordo as necessidades e àquilo que a 

legislação estabelecer como procedimentos adequados para tal fim. Existem vários 
métodos existentes e disponíveis da evidenciação das demonstrações contábeis. Os 
métodos mais importantes são os seguintes: 

• A forma e apresentação das Demonstrações Contábeis; 
• A informação entre Parênteses; 



 

• As notas de rodapé ou explicativas; 
• Quadros e demonstrativos suplementares; 
• Comentários do auditor 
• Relatórios da Diretoria. 
 
A Forma e Apresentação das Demonstrações Contábeis, por sua vez, deverão 

conter a maior quantidade de evidenciação, pois é uma maneira de colocar as 
demonstrações numa ordem que melhora a visualização de uma correta interpretação, e 
em relação a sua evidência. Para isso deve-se utilizar uma terminologia simples e clara. 

Segundo Sá (1998, p.124): 
 

“[...] extensa é a terminologia contábil, e seus conceitos porém 
não devem ser tão genéricos que façam perder o sentido para o 
qual existe nem tão especifico que deixe de incluir elementos que 
devem estar compreendidos dentro do conjunto de idéias que se 
deseja expressar sobre fatos patrimoniais, através de um nome”. 

 
O conhecimento contábil para ser compreendido em seus vários níveis, deverá 

antes de tudo ser lógico, despido de subjetividade e isento de efeitos consensuais. 
Reportando-se esse aspecto aos fins de evidenciação, é necessário que as 
demonstrações assim discriminadas, venham seguir certos padrões e rigor na 
apresentação de modo que seja possível sua compreensão, ou pelo menos o que se 
procura evidenciar por meio delas. Segundo a Lei 6 404/76 as demonstrações contábeis 
exigidas, são: 

• Balanço Patrimonial - onde as contas serão classificadas em ativo, passivo e 
patrimônio liquido; 

• A Demonstração do Resultado do Exercício - deverá evidenciar as receitas e 
despesas do período, incluindo-se gastos operacionais e não operacionais, os 
efeitos da equivalência, ajustes, alienações, entre outros. 

• A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - comumente 
substituída pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, deverá 
evidenciar as contas do patrimônio líquido e as variações ocorridas de forma 
detalhada. 

• A Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos- onde serão 
evidenciadas as entradas e saídas de recursos no patrimônio e de acordo com 
suas origens e aplicações e realizada a apuração do capital circulante líquido. 

 
As Notas de Rodapé ou Explicativas são as mais utilizadas, pois tem como 

objetivo evidenciar informações que não podem ser apresentadas no corpo dos 
demonstrativos contábeis, pois poderiam diminuir sua clareza. As formas mais comuns 
encontradas de notas explicativas são as explanações de técnicas ou mudanças nos 
métodos; demonstrações sobre direitos de credores a ativos específicos ou direitos de 
prioridade; a evidenciação de ativos ou passivos contingentes; evidenciar restrições para 
o pagamento de dividendos; as descrições de transações que podem afetar o capital e os 
direitos dos acionistas; e as descrições de contratos. 

Segundo relatam Hendriksen & Van Breda (apud Iudicibus, 2000, p.120), as 
vantagens principais das Notas Explicativas são as seguintes: 

• Apresentação de informação não quantitativa como parte integral dos 
relatórios contábeis; 

• evidenciação das qualificações e restrições para determinados itens nos 
demonstrativos; 

• evidenciação de maior volume de detalhes do que poderia ser apresentados 
nos demonstrativos e ; 



 

• apresentação da informação quantitativa ou descritiva de importância 
secundária.  

 
No entanto, apesar de se apresentar bastante útil, o uso exacerbado de notas 

explicativas pode levar a entidade a algumas desvantagens, que podem ser muito bem 
evidenciadas na dificuldade de leitura e interpretação dos termos contextualizados, e ou 
até mesmo quanto ao incentivo do uso dos princípios de forma descontínua, uma vez que 
ela ratificariam seu uso inadequado. 

Nos Quadros Suplementares podem-se apresentar detalhes de itens que deverão 
conter nos demonstrativos tradicionais, os quais não seriam cabíveis no corpo destes e 
podem ser usados para servir de meio para apresentação dos demonstrativos contábeis, 
sob outra perspectiva de avaliação. 

A Informação entre Parênteses apresenta-se inserida no corpo das 
demonstrações contábeis tradicionais, podem servir como maiores esclarecimentos 
acerca do título de um grupo ou um critério de avaliação usado. Devem aparecer bem 
curtas e breves. 

Os Comentários do Auditor servem como fonte adicional de disclosure para 
informações acerca do efeito relevante por ter utilizado métodos contábeis diversos dos 
geralmente aceitos; como efeito relevante por termos mudado de um princípio geralmente 
aceito para outro; e da diferença de opinião entre o auditor e o cliente, com relação à 
aceitabilidade de um ou mais de um dos métodos contábeis utilizados nos relatórios. 

O Relatório da Diretoria engloba informações de caráter não financeiro, que 
afetam a operação da organização, como as expectativas com relação ao futuro no que 
se refere à empresa e ao setor, os planos de crescimento da organização e o valor de 
gastos efetuados ou a efetuar no orçamento de capital ou em pesquisa e 
desenvolvimento. Este tipo de evidenciação demonstra com certa cautela as políticas da 
empresa, podendo auxiliar o usuário a formar uma tendência.  

 
 
 

4.   Evidenciação no Contexto Nacional e Internacional  
 
 
 
4.1. Principais Exigências de Evidenciação no Brasil 

 
Os principais órgãos responsáveis pela regulamentação das evidenciações nas 

demonstrações financeiras no Brasil são a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o 
Banco Central, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o Instituto de 
Auditores Independentes do Brasil – IBRACON e o Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC. 

Segundo CRC-SP (1997, p.78-80) as principais exigências que constam em 
instruções, resoluções e pronunciamentos dos órgãos regulamentadores, referem-se a: 

• Contexto operacional: divulgação da atividade da companhia, sua participação 
em conglomerados, e está em fase pré-operacional, situação financeira 
(principalmente se há risco de descontinuidade, quando deve ser divulgada a 
postura da administração perante essa situação), etc. 

• Diretrizes contábeis: evidenciação da avaliação dos elementos patrimoniais e 
apuração do resultado, principalmente estoques, ativo permanente, provisões, 
classificação de circulante e longo prazo, assim como alterações de 
aplicações de princípios contábeis. 

• Estoques: desdobramento contendo, no mínimo, produtos em processo, 
matérias-primas e materiais auxiliares, provisões para ajuste a valor de 
mercado; penhores, garantias de financiamentos e quaisquer ônus. 



 

• Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial: devendo ser 
especificados a denominação, capital social, patrimônio líquido, número, 
espécie e classe de ações ou quotas possuídas; Preço de mercado das ações, 
se houver; Lucro líquido (prejuízo) do exercício; Créditos e obrigações entre a 
investidora e as investidas, por investidas; Receitas e despesas em operações 
entre a investidora e as investidas, por investida; Montante do ajuste 
decorrente de avaliação dos investimentos pelo método de equivalência, entre 
outros. 

• Para os demais investimentos permanentes – desdobramento, se relevante, 
valor de mercado e quaisquer restrições quanto à venda destes; 

• Para o imobilizado: desdobramento contendo valores do custo corrigido, 
reavaliações, efeito do resultado do exercício oriundo das depreciações, 
amortizações ou exaustões sobre a reavaliação e eventuais baixas, 
segregação dos valores de depreciação, amortização e exaustão registrados 
no resultado do exercício, estoques, gastos pré-operacionais, etc.; valores dos 
bens dados em garantia de empréstimos ou debêntures; compromissos de 
compra ou construção assumidos; divulgação dos ativos, responsabilidade ou 
interesses cobertos por seguros e os respectivos montantes, etc. 

• Quanto ao diferido: desdobramento, natureza e origem dos itens, métodos e 
prazos de amortização, informações adicionais quando em fase pré-
operacional. 

• Quanto aos passivos: desdobramento das rubrica relevante, taxa de juros, 
compensação de renda com prejuízos fiscais, etc. 

• Quanto ao patrimônio líquido: número, espécies e classe das ações do capital 
social, vantagens e preferências, dividendos por ação, incluídos na mutação 
do patrimônio liquido, desdobramento das reservas de capital, de reavaliação 
e de lucros, do cálculo do dividendo obrigatório, dos efeitos fiscais, das taxas 
de juros a longo prazo e dos ajustes de exercícios anteriores. 

• Quanto a demonstração do resultado: desdobramento de impostos e 
contribuições, quando houver movimentação de impostos diferidos ou 
compensação com prejuízos fiscais de exercícios anteriores. 

• Quanto ao arrendamento mercantil: divulgação dos contratos, influência em 
receitas e despesas e valor do ativo e do passivo que existiram, caso seja 
registrado como compra financiada, bem como os bens e o prazo de 
arrendamento. 

• Para as transações entre partes relacionadas: saldo e transações, incluindo-se 
a natureza da operações realizadas. 

• Para eventos subseqüentes: divulgação dos eventos subseqüente à data do 
encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter efeito, entre 
outros. 

• Incentivos fiscais: efeitos sobre o patrimônio líquido, passivo e dividendos, 
eventuais divisões operacionais, ou produtos abrangidos pela isenção. 

 
 
 
4.2.   Principais Exigências na Evidenciação em Nível Internacional 

 
 
 
As Normas Internacionais de Contabilidade são desenvolvidas pela International 

Accounting Standards Boards – IASB). O IASB é um organismo independente do setor 
privado, constituído em 1973, formado por organismo nacionais de diversos países e 
outros organismos internacionais, como é o caso da Federação internacional de 
Contabilidade (IFAC) e o Banco Mundial. 



 

Segundo CRC-SP (1997, p.30-31): “o IASB tem como objetivo formular e divulgar 
no interesse público, normas evoluídas e uniformes para a elaboração das 
demonstrações financeiras e torná-las aceitáveis em nível internacional”. 

Para o IASB, é de vital importância a observância de critérios básicos, que 
permitam se operacionalizar a homogeneidade nas demonstrações financeiras, sobre 
estas, ele sugere algumas divulgações: 

a) Restrições sobre a propriedade dos ativos; 
b) Garantias dadas com relação a passivos; 
c) Métodos de provisionar pensões e planos de aposentadorias; 
d) Ativos e passivos contingentes quantificados, se possível; 
e) Compromissos referentes a futuros dispêndios capitalizáveis; 
f) Classificação do imobilizado e montante deste, proveniente de operações de 

arrendamento; 
g) Investimentos a longo prazo, quer em subsidiárias ou não; 
h) Contas a receber a longo prazo de clientes, diretores e sociedades ligadas; 
i) Goodwill; 
j) Patentes, marcas e ativos semelhantes; 
k) Despesas diferidas ; 
l) Valor de mercado dos títulos negociáveis; 
m) Empréstimos intercompanhias e garantias dos empréstimos em geral, taxa de 

juros, prazos de vencimento e cláusulas contratuais que possam afetar as 
demonstrações financeiras ou condicionar a empresa a alguma regra; 

n) Capital social e reservas, informando número e categoria das ações em 
circulação e em tesouraria, critérios de constituição de reservas distribuição de 
dividendos; 

o) Receitas e despesas específicas, como provenientes de investimentos, de 
juros, etc.; 

p) Transações significativas intercompanhias. 
A principal preocupação do IASB em relação as informações divulgadas, está no 

fato de garantir que possíveis distorções que venham a ocorrer e que sendo relevantes 
seja possível de serem identificadas em seus níveis de necessidade aos vários grupos de 
usuários. Como modo de permitir o melhor esclarecimento da informação o IASB sugere 
uma relação quanto aos critérios de evidenciação. O quadro 1, a seguir, apresenta 
sugestões de divulgação de alguns tópicos envolvidos na evidenciação: 

 
ASSUNTO SUGESTÃO DE DIVULGAÇÃO 

Divulgação de políticas 
contábeis 

Políticas contábeis significativas. Os princípios de 
continuidade, uniformidade e competência não precisam ser 
divulgados, caso atendidos. 

Avaliação e apresentação 
de estoques 

Os estoques devem ser desdobrados em subclassificações 
no balanço, de modo que sejam apropriados ao tipo de 
negócio e de forma a indicar o montante de cada uma das 
principais categorias de estoques. 

Depreciação Métodos de depreciação utilizados, vidas úteis ou taxas de 
depreciação usadas, total de depreciação debitado no 
período e montante total dos ativos depreciáveis e sua 
respectiva depreciação acumulada. 

Pesquisa e 
desenvolvimento 

Total de custos com pesquisa e desenvolvimento, incluindo 
sua amortização, bem como os critérios para a amortização 
de novos projetos e os projetos baixados no período. 

Quadro 01. Sugestões de divulgação 
Fonte: CRC-SP. Contabilidade em Segmentos Específicos. São Paulo: Atlas, 1995, p.74-
75. 
 
 



 

ASSUNTO SUGESTÃO DE DIVULGAÇÃO 
Contingências e eventos 
ocorridos após a data do 
balanço 

Natureza da contingência, fatores incertos que possam 
afetar o desfecho futuro, estimativa do efeito financeiro ou 
que esta é impraticável; da mesma forma, devem ser 
divulgadas a natureza e estimativa do efeito financeiro, se 
praticável, dos eventos ocorridos após o balanço. 

Imposto sobre a renda Imposto de renda relativo as atividade usuais da empresa, 
sobre itens incomuns, de períodos anteriores ou decorrentes 
de mudanças nas políticas contábeis, efeitos fiscais de 
reavaliação de ativos. 

Informações financeiras por 
segmentos da empresa 

Para cada segmento industrial ou geográfico descrito, 
vendas ou outras receitas operacionais, resultado, ativos 
segmentares e as bases de preços intersegmentares. 

Arrendamentos Arrendamentos financeiros e respectiva receita financeira 
valores residuais, taxas, desdobrar os ativos envolvidos 
entre arrendamento financeiro e operacional. 

Benefícios de 
aposentadorias 

Políticas contábeis, incluindo os métodos de avaliação 
utilizados, montante da insuficiência uma descrição do 
enfoque adotado para contribuição ao fundo. 

Subvenções 
governamentais 

Natureza e extensão das subvenções governamentais e 
outras formas de assistência governamental, assim como 
eventuais condições  não cumpridas relativas a essa 
assistência. 

Combinação de empresas Método de contabilização utilizado e, quando aplicável, 
percentagem do poder de voto das ações adquiridas, ágios 
existentes custo de aquisição. 

Partes relacionadas Compra ou venda de ativos, prestação de serviços ou 
relacionadas ao recebimento de serviços, leasing, 
transferencias de pesquisa e desenvolvimento, 
financiamentos, garantias prestadas ou recebidas, contratos 
de administração. 

Investimentos Políticas contábeis, receitas com os investimentos, valor de 
mercado dos investimentos negociáveis, restrições sobre a 
possibilidade de realização dos investimentos, reserva de 
reavaliação existentes etc. 

Consolidação Natureza do relacionamento entre a controladora e as 
investidas, relação das investidas e participações diretas e 
indiretas, razões para excluir uma investida. 

Joint Ventures Divulgação de eventuais contingências e qual sua 
participação, quaisquer compromissos relativos a bens de 
capital, descrição de interesses na joint ventures e a 
proporção de sua propriedade em entidades controladas 
conjuntamente. 

Quadro 01. Sugestões de divulgação (continuação) 
Fonte: CRC-SP. Contabilidade em Segmentos Específicos. São Paulo: Atlas, 1995, p.74-
75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASSUNTO SUGESTÃO DE DIVULGAÇÃO 
Instrumentos financeiros Para cada classe de ativo e passivo financeiro e instrumento 

patrimonial, devem ser divulgados: 
• Informação sobre a extensão e natureza dos 

instrumentos financeiros, incluindo prazos e 
condições que possam afetar o valor, o cronograma 
e a segurança de fluxos de caixas futuros; 

• Exposição ao risco de taxa de juros, de crédito e 
hedges de transações futuras previstas; 

• As políticas contábeis e os métodos adotados, 
incluindo os critérios para reconhecimento e a base 
de quantificação aplicada. 

Resultado por ação Os montantes usados para cálculo do resultado por ação e 
a quantidade média ponderada de ações ordinárias usada 
no cálculo do resultado por ação. 

Quadro 01. Sugestões de divulgação (continuação) 
Fonte: CRC-SP. Contabilidade em Segmentos Específicos. São Paulo: Atlas, 1995, p.74-
75. 
 
 
 
4.3.   Comparação de Evidenciação no Contexto Nacional e Internacional 

 
 
O nível e homogeneidade nas práticas contábeis e políticas de divulgação das 

informações nos diversos países, tem se revelado de natureza divergentes tanto a nível 
de princípios específicos, como nos próprios métodos de evidenciação das informações. 
Algumas divergências podem ser verificadas nas normas e procedimentos de diversos 
países, como por exemplo: 

• Instrumentos financeiros- a CVM em sua instrução n.º 235, antecipou-se ao 
IASC e determinou a divulgação de todos os instrumentos financeiros, sua 
natureza e riscos. 

• Pesquisa e desenvolvimento – alguns países não admitem o diferimento 
desses gastos, em outros tal procedimento é optativo ou em condições 
excepcionais. 

 
Segundo a Lei 6404/76 em seu art. 179, inciso V: 
Art. 179 (...) 

V – Serão classificadas no Ativo Diferido as aplicações de 
recursos em despesas que contribuirão para a formação do 
resultado de mais de um exercício social, inclusive os juros 
pagos ou créditos aos acionistas durante o período que 
anteceder o início das operações sociais. 

 
No entanto, os custos com pesquisa e desenvolvimento, devido a incerteza 

quanto a sua viabilidade, tem sido normalmente contabilizados como despesa do período 
no qual são incorridos, exceto quando estes demonstrar a viabilidade técnica e comercial 
do produto e a existência de recursos suficientes para a efetiva produção e 
comercialização, reduzindo-se assim a margem de incerteza. Quanto a estes aspectos, o 
pronunciamento da ONU em 1988 (apud FIPECAFI, 1995, p. 325-326) estabelece que: 

 A política contábil a ser adotada com relação á pesquisa e desenvolvimento 
deve contemplar os conceitos fundamentais de contabilidade, como regime de 
competência e prudência. Pela consideração conjunta desses conceitos, tais 
gastos devem ser apropriados diretamente em despesas no período em que 



 

forem incorridos, a mesmo que possa ser feita uma correspondência com as 
respectivas receitas de futuros períodos, com razoável segurança. 

 É reconhecido que os gastos de pesquisa e desenvolvimento podem ser 
capitalizados se todos os seguintes critérios forem satisfeitos: 

a) produto ou processo é claramente definido e os custos atribuíveis ao 
produto ou processo podem ser identificados separados e claramente. 

b) A viabilidade técnica do produto ou processo está demonstrada. 
c) Há clara indicação do mercado futuro para o produto ou processo, ou 

se destinar a uso interno em vez de venda, sua utilidade à empresa 
pode ser demonstrada. 

d) A gerência da empresa indicou sua intenção de produzir e vender, ou 
usar, o produto ou processo. 

e) Existem adequados recursos, ou há expectativa razoável de sua 
disponibilidade, para completar o projeto e a comercialização ou uso do 
produto ou processo. 

 Arrendamento mercantil- alguns países exigem a ativação e o conseqüente 
registro da obrigação no caso de leasing financeiro, outros aceitam o registro 
como se fosse leasing operacional.. No Brasil, o arrendamento mercantil é 
considerado como um aluguel. 

 Equivalência patrimonial –alguns países a exigem, outros admitem o principio 
de avaliação e outros simplesmente não a admitem. 

 
No Brasil, o artigo 248 da Lei 6404/76 estabelece a obrigatoriedade da adoção do 

método da equivalência patrimonial na avaliação dos investimentos. A legislação fiscal 
também trata desse aspecto, no RIR, ressaltando para o mesmo o acréscimo de correção 
monetária sobre o saldo no inicio do exercício, e que estes serão todavia aplicáveis no 
caso de investimentos em sociedades coligadas, ou que haja influência com no mínimo 
20 % (vinte por cento) de participação do capital em controladas. 

 
 Informações sobre o balanço social – alguns exigem determinados dados, 

outros incentivam e outros são omissos. 
No Brasil, apesar de ainda não ser obrigatório, já existem centenas de empresas 

como C&A, GRUPO RBS, BANCO ITAÚ, XEROX, ACESITA, BANCO DO BRASIL, 
BRADESCO, AZALÉIA, ODEBRECHT, ORGANIZAÇÕES GLOBO, que já publicam seus 
Balanços Sociais mesmo cientes de que a questão da obrigatoriedade na divulgação das 
informações do Balanço Social ainda é objeto de discussões entre vários segmentos da 
sociedade – segmentos políticos, empresariais, sindicais, entidades de classes, 
pesquisadores, entre outros. Sendo ainda sua principal barreira a falta de um consenso 
legal que divulgue obrigatoriedade para todas as empresas tanto anônimas de capital 
aberto como fechado. 

Contudo, a proposta do Balanço Social só ganha maior destaque na mídia e 
visibilidade nacional, com a iniciativa criada em 16 de junho de 1997 pelo sociólogo 
Herbert de Souza que juntamente com o IBASE (Instituto Brasileiro de Análise Sociais e 
Econômicas) lança a campanha de valorização da empresa a partir do seu 
reconhecimento pela responsabilidade social, onde contavam com parcerias de muitas 
empresas públicas e privadas. Como incentivo eles lançaram em novembro de 1997 o 
Selo Balanço Social e um modelo único de divulgação do Balanço Social. 

A CVM apóia as empresa na divulgação do Balanço Social, chegando a distribuir 
uma minuta de instrução defendendo essa posição, mas não obteve consenso, ou seja, o 
retorno obtido não foi considerado majoritário. 

 
 
 
 
 



 

5. Conclusão 
 
 
O desenvolvimento acelerado da economia, frente a competitividade, as 

oscilações de mercado, estratégias e planejamentos operacionais das empresas, entre 
outros fatores, tem colocado nos usuários das informações contábeis cada vez mais e de 
forma contínua o interesse em informações atualizadas e precisas. Esses aspectos no 
parâmetro internacional, vão de encontro direto as divergências ocorridas entre as formas 
de evidenciação, princípios e procedimentos existentes nos diversos países e 
incrementados pelos seus órgãos regulamentadores. 

No campo contábil, apesar da crescente evolução doutrinária, e dos avanços 
ocorridos nos últimos tempos, tem-se ainda a necessidade de se proceder ao processo 
de uniformização, se não da totalidade, da maioria das normas de elaboração e 
divulgação de demonstrações financeiras, não só como forma de garantir transparência, 
como também de se acordar para a acentuada influência que o complexo globalizado do 
mercado e de suas instituições já fazem sentir no mundo inteiro. 
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