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Uma Contribuição para Entendimento
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Distribuição sob a Ótica da
Contabilidade Societária
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Resumo

Nesta pesquisa buscou-se analisar a qualidade das notas explicativas das empresas do setor elétrico de
distribuição brasileiro com ações negociadas na BOVESPA, quanto ao atendimento dos itens da Lei das Socie-
dades por Ações (Lei 6404/76) e os itens da instrução da CVM. Foram tomadas como amostra, nove das vinte
e seis empresas do setor estudado. A escolha do setor elétrico deve-se ao fato do mesmo apresentar caracterís-
ticas tais como: é regulado, tem um plano de contas amplo e complexo e é composto de quantidade conside-
rável de empresas. A Lei 6.404/76 sugere que as empresas apresentem as notas explicativas de acordo com os
nove itens que contemplam as modificações e variações no patrimônio da entidade, que não são apresentados
de forma detalhada nas demonstrações obrigatórias. Por outro lado, por meio de instrução, a CVM apresenta a
título de sugestão, trinta e cinco itens objetos de divulgação de notas explicativas. O setor elétrico tem uma
legislação própria para o processo contábil das empresas que o integram. No entanto estas empresas devem
seguir “os preceitos da Lei das Sociedades por Ações e os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos.

Foram analisadas as práticas do grupo de empresas pesquisadas no tocante ä divulgação dos itens de notas
explicativas recomendados pelo §5º do art. 176 da Lei 6.404./76. Como resultado da pesquisa, identificou-se
que as empresas do setor elétrico brasileiro de distribuição não atendem todos os itens objetos de notas
explicativas sugeridos pela Lei 6.404/76 e a instrução da CVM.

1. Introdução

A qualidade das notas explicativas, é uma preocupação da CVM, que realizou uma pesquisa com 100
(cem) empresas brasileiras de capital aberto, tendo como desfecho a  publicação do parecer de orientação CVM
n.º. 4 de outubro de 1979, tendo o seguinte argumento:

1. A presente matéria diz respeito ao processo de adequação das demonstrações financeiras das companhias
abertas à Lei n.º 6404/76 e contempla a interpretação de alguns de seus dispositivos.[...].
5. Pelo resultado da análise, concluiu-se que, apesar de ter havido melhoria sensível na apresentação das demons-
trações financeiras, ainda é expressiva a incidência de incorreções, fato que sugere a necessidade de alertar todas
as companhias abertas para em futuras publicações de suas demonstrações financeiras, observarem estritamente

as normas preceituadas na legislação em vigor.

Na pesquisa realizada pela CVM foi constatado que as demonstrações financeiras apresentavam incorre-
ções. No que diz respeito às notas explicativas foi detectado incorreções nos seguintes itens: investimentos
relevantes em outras sociedades, equivalência patrimonial, aumento do valor do ativo resultante de novas
avaliações, ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras respon-
sabilidades eventuais ou contingentes, taxas, vencimentos e garantias das obrigações de longo prazo, número,
espécies e classes das ações do capital social, ajustes de exercícios anteriores, eventos subseqüentes à data de
encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os
resultados futuros da companhia, discriminação das participações nos resultados, apresentação do montante do
dividendo por ação do capital social, demonstrações consolidadas e destinação do lucro.
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Foi verificado que as empresas, na ocasião, não
estavam atendendo os nove itens objetos de notas ex-
plicativas, conforme define o § 4º do art. 176 da Lei
das Sociedades por Ações. Estes itens, sugeridos para
divulgação das notas explicativas, compreendem os
itens os quais foram detectadas incorreções na pesqui-
sa da CVM.

Este estudo contribui para ampliar o campo de dis-
cussão a respeito das notas explicativas, que apesar de
não ser uma das demonstrações obrigatórias, compre-
ende um dos componentes fundamentais para a análise
e entendimento dos demonstrativos contábeis das em-
presas. Assim, as notas explicativas são necessárias para
o enriquecimento das informações prestadas nas de-
monstrações financeiras obrigatórias, representando parte
integrantes das mesmas. A Fipecafi, (2000, p. 363)
menciona que “a publicação de notas explicativas às
demonstrações contábeis está prevista no § 4º do art.
176 da Lei das Sociedades por Ações.” Apesar de cons-
tar em lei, a publicação das notas explicativas é de
caráter facultativo, ficando a critério das empresas  a
sua estruturação e respectivo modelo de publicação.

As empresas divulgam as notas explicativas com
finalidades diversas, tais como, descrever as práticas
contábeis utilizadas pelas companhias, fornecer infor-
mações adicionais sobre determinadas contas ou ope-
rações, além de auxiliar na estética da apresentação
do balanço, pois podem ser compostas por quadros e
tabelas que facilitam a visualização das informações.
A publicação das notas explicativas vem ao encontro
do pressuposto básico da contabilidade que é o de
subsidiar o processo de tomada de decisão. Logo seu
objetivo compreende prover os usuários com informa-
ções, por meio das demonstrações financeiras, mini-
mizando a assimetria informacional. “Ocultar infor-
mações ou fornecê-las de forma  demasiadamente re-
sumida é tão prejudicial quanto fornecer informação
em excesso” (IUDÍCIBUS,  1997,  p. 115). Por isso, a
utilização das notas explicativas compreende uma
opção que a empresa dispõe para fornecer informa-
ções relevantes e de qualidade aos seus interessados.

Neste artigo, o estudo foi direcionado para a

analise do conteúdo das notas explicativas apresen-

tadas pelas empresas do setor elétrico, devido às ca-

racterísticas e peculiaridades do seguimento que  é

regulado por uma legislação própria e pelo fato de

possuir  um dos planos de  contas mais completos do

País, sendo as empresas deste setor fiscalizadas pela

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Além

disso, pelo fato de muitas empresas do setor estuda-

do realizarem captação de recursos financeiros em

moeda estrangeira, buscou-se conhecer a forma de

divulgação das notas explicativas segundo a norma

IAS 34, do IASB (International Accouting Standards
Board), que trata dos relatórios financeiros intermedi-

ários, onde as notas explicativas o integram como

um elemento mínimo.

Para que o estudo fosse desenvolvido, tem-se

como questão de pesquisa: as empresas de distribui-

ção do setor elétrico brasileiro com ações negociadas

na BOVESPA, atendem a Lei 6.404/76 e a instrução

da CVM, quanto à divulgação das notas explicativas?

Buscou-se observar se as empresas objetos de

estudo atendem a legislação das sociedades por ações

e a instrução da CVM. Ao ser desenvolvido a pesqui-

sa, partiu-se da hipótese de que as empresas do setor

elétrico de distribuição brasileiro não atendem a Lei

das SA e a instrução da CVM, no que diz respeito à

apresentação das notas explicativas.

As empresas do setor pesquisado divulgam peri-
odicamente suas demonstrações financeiras, sendo
objeto de análise para o público em geral, enquanto
interessados por algum tipo de informações da empre-
sa: bancos, governo, fornecedores, clientes e outros.
Em complemento às notas explicativas previstas pela
Lei 6404/76, a CVM vem apresentando recomenda-
ções por meio de pareceres e instruções, sobre a di-
vulgação de diversos assuntos relevantes para efeito
de melhor entendimento das demonstrações contábeis.

2. A importância das
notas explicativas

Para que as necessidades dos usuários das demons-
trações contábeis sejam atendidas, a evidenciação tor-
na-se um dos importantes objetivos da contabilidade.
As notas explicativas são informações complementa-
res que buscam esclarecer de modo transparente os
resultados e a situação financeira da empresa. É funda-
mental que as empresas prestem informações das va-
riações do seu patrimônio. Nesse sentido Franco (1989,
p.183), aborda a finalidade das empresas prestarem
informações contábeis aos interessados:

Essa informação é prestada através das informa-
ções contábeis, cuja técnica de apresentação deve
subordinar-se ao critério da clareza e objetivi-
dade, para que possam ser devidamente inter-
pretadas por todos aqueles que tem seus interes-

ses vinculados ao patrimônio da entidade.

É válido lembrar que dentre as pessoas interessa-
das pela informação contábil, nem todos são entendi-
dos de contabilidade e muito menos conhecem a le-
gislação societária. Daí a necessidade de prestar infor-
mações claras e objetivas para que as notas explicati-
vas, efetivamente contribuam para esclarecer as dúvi-
das dos interessados pelas informações disponibiliza-
das pela empresa.

Assim, os interessados pelas informações podem
sanar suas dúvidas relacionadas às operações e conse-
qüentes variações no patrimônio da empresa. Logo, a
elaboração e estruturação das notas explicativas de-
vem proporcionar o máximo de clareza e objetivida-
de, configurando como partes integrantes das demons-
trações financeiras. Tal prática está prevista na Lei das
sociedades por ações. Segundo Fipecafi, (2000, p. 363):
“as demonstrações serão complementadas por Notas
Explicativas ou outros quadros analíticos ou demons-
trações contábeis necessários para esclarecimento da
situação patrimonial e dos resultados do exercício”.
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Deve-se lembrar que as notas explicativas não
devem em hipótese nenhuma ser substitutas das de-
monstrações contábeis, sua finalidade é de somente
complementar as mesmas e apresentar de forma am-
pla eventos nas demonstrações que ficaram de forma
obscuras, conforme argumenta Hendriksen (1999, p.
525) : “Notas explicativas não devem de ser usadas
como substituto de classificação, avaliação e descri-
ção apropriadas nas demonstrações, tampouco devem
contradizer ou repetir informações  já contidas nas
demonstrações.”

Dentre outros itens, as notas explicativas devem
conter as informações necessárias para esclarecer cri-
térios e métodos de contabilização utilizados pela
empresa, como por exemplo, avaliação de estoques,
depreciação, ativo diferido, provisões e outros itens
que venham complementar as informações a serem
prestadas ao público interessado.

Mas qual é o padrão de demonstrações e qual sua
forma de estruturação? Para o CFC (1993, p. 58), “as
notas explicativas podem ser expressas tanto na forma
descritiva como em quadros analíticos, ou mesmo en-
globando outras demonstrações contábeis que forem
necessárias ao melhor e mais completo esclarecimento
das demonstrações contábeis.” As notas explicativas
devem ser estruturadas visando proporcionar informa-
ções detalhadas necessárias ao entendimento dos fatos
registrados nas demonstrações contábeis obrigatórias.

2.2 As notas explicativas e a
legislação societária brasileira

A Fipecafi (2000, p. 364) complementa sobre as
disposições legais da utilização das notas explicati-
vas, relacionando os itens que são objetos de notas
explicativas:

Os critérios de divulgação de notas explicativas
propostas pela lei 6.404/76 estão contidos no § 5º do
art. 176 da Lei das Sociedades por Ações menciona,
sem esgotar o assunto, as bases gerais a serem inclusas
nas demonstrações contábeis, as quais deverão indicar:

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patri-

moniais, especialmente estoques, dos cálculos de de-

preciação, amortização e exaustão, de constituição de

provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para

atender as perdas prováveis na realização dos elemen-

tos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando

relevantes(art. 247, parágrafo único;

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultantes

de novas avaliações (art. 182, § 3º);

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as

garantias prestadas a  terceiros e outras responsabilida-

des eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de vencimento as garantias(sic)

das obrigações a longo prazo;

f) o número, espécie e classe das ações do capital social;

g) as opções de compras de ações outorgadas e exercidas

no exercício;

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1º);

i) os eventos subseqüentes à data de encerramento do

exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito rele-

vante sobre a situação financeira e os resultados futuros

da companhia.”

Constata-se que a Lei das Sociedades por Ações,
menciona nove itens que devem constar de notas ex-
plicativas, mas não os limita. Isso significa que fica a
critério da empresa utilizar-se de notas explicativas,
sempre que julgar necessário e importante fazê-lo.

Com o propósito de dar melhor entendimento aos
procedimentos de divulgação das notas explicativas,
a CVM, pautada no § 3º do artigo 177 da Lei 6.404/
76, estabelece trinta e cinco temas objetos de notas
explicativas, que segue transcrito, conforme apresen-
tado por Fipecafi (2000, p.365).

• Ações Em Tesouraria;
• Ágio/Deságio;
• Ajustes De Exercícios Anteriores;
• Aposentadoria E Pensões (Plano);
• Arrendamento Mercantil (Leasing);

• Ativo Diferido;
• Capacidade Ociosa;
• Capital Social Autorizado;
• Continuidade Normal Dos Negócios;
• Critérios De Avaliação;
• Debêntures;
• Demonstração Em Moeda De Capacidade

Constante;
• Demonstrações Financeiras Consolidadas;
• Destinação De Lucros Constantes Em Acordos

De Acionistas;
• Dividendo Por Ação;
• Dividendos Propostos;
• Empreendimentos Em Fases De Implantação;
• Equivalência Patrimonial;
• Eventos Subsequentes;
• Instrumentos Financeiros;
• Investimentos Societários No Exterior;
• Lucro Ou Prejuízo Por Ação;
• Mudança De Critério Contábil;
• Obrigações De Longo Prazo;
• Ônus, Garantias E Responsabilidades Eventu-

ais E Contingentes;
• Partes Relacionadas;
• Programas De Desestatização;
• Provisão Para Crédito De Liquidação Duvidosa;
• Opções De Compras De Ações;
• Reavaliação;
• Remuneração Dos Administradores;
• Reservas De Lucros A Realizar;
• Reservas – Detalhamento;
• Retenção De Lucros;
• Vendas Ou Serviços A Realizar.
Observa-se que dos trinta e cinco itens sugeridos

pela instrução da CVM, quatro são dúbios com a Lei
das S.A, são eles: os ajustes de exercícios anteriores,
os eventos subseqüentes, ônus, garantias e responsa-
bilidades eventuais contingentes, as opções de com-
pras de ações. Essa duplicidade pode causar contro-
vérsia na aplicabilidade dos critérios sugeridos, pois a
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instrução foi criada para complementar a lei das S. A.
O IBRACON define o que deve conter as notas

explicativas: a natureza e origem dos itens, comentári-
os que justifiquem a razoabilidade do diferimento, os
métodos e prazos de amortização. Verifica-se que o
IBRACON agrupa os itens de notas explicativas em três
blocos, o que os organiza e ordena, facilitando o pro-
cesso de análise e entendimento das informações com-
plementares às demonstrações contábeis. Nesse senti-
do, Franco, (1989, p.244) apresenta algumas explica-
ções de notas explicativas que poderão acompanhar as
demonstrações contábeis, podendo contemplar:

a) Base de avaliação de inventário, investimen-
tos em ativo imobilizado;

b) Critérios de cálculo para provisão de devedo-
res duvidoso, para depreciação de bens e amor-
tização de valores do ativo e de despesas di-
feridas;

c) Investimentos em empresas coligadas e sub-
sidiárias, bem como natureza e volume de tran-
sações com elas ocorridas;

d) Gravames sobre bens do ativo;
e) Contrato de vulto firmados com terceiros, que

envolvam responsabilidade e ônus para a em-
presa;

f) Montante e natureza dos contratos de seguros;
g) Prazo de pagamento das dívidas de longo pra-

zo e taxas de juros a que estão sugeridas;
h) Quantidades e espécie de ações que constitu-

em o capital social;
i) Disposição estatutárias sobre investimentos;
j) Eventos subseqüentes a data do balanço;
k) Quadros analíticos de contas do ativo e do pas-

sivo, quando estas aparecem englobadas no
balanço;

l) Eventuais variações do ativo;
m) Operações de “leasing” (arrendamento mer-

cantil), quando relevantes;
n) Contratos, empenhos ou riscos que não sejam

registrados através de contas de compensação.
Verifica-se que as sugestões de Franco (1989)

compreendem alguns dos itens da Lei das S.A e da
instrução da CVM  Quanto à divulgação das notas ex-
plicativas, as mesmas devem cumprir o seu papel de
prestar informações complementares às demonstrações
contábeis. “É importante salientar que, como informa-
ções complementares, deve ser entendida a prática
de aplicar-se alguma coisa que não esteja evidenciada
nas demonstrações contábeis” (CRC DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 1991, p.30). Isso se caracterizaria como
informação redundante, logo, desnecessária ao inte-
ressado pela informação contábil. Mas é possível  en-
contrar situações onde as empresas divulgam notas
explicativas rescrevendo informações que já estão nas
demonstrações obrigatórias.

Por outro lado, as notas explicativas não eliminam
o efeito da prática mal adotada nas demonstrações con-
tábeis. “[...] podem ser evidenciado em uma nota ex-
plicativa à título de informativo, sem entretanto, eli-
minar o efeito da prática mal adotada. É um simples
registro e o erro continua”. Tais demonstrações com-

plementares às demonstrações financeiras servem tam-
bém para detalhar itens tratados de forma resumida nas
demonstrações contábeis obrigatórias pela lei da S.A.

“[...] os itens que no balanço patrimonial estão
apresentados de forma resumida, podem aqui receber
detalhamento.” (PADOVEZI, 1996, p. 286). Dessa
forma, as notas explicativas cumprem o papel de es-
clarecer os itens publicados nas demonstrações obri-
gatórias, que se faz necessário ampliar os esclareci-
mentos aos interessados pela informação contábil.

2.3 Manual de contabilidade
do setor elétrico

O setor elétrico brasileiro é regulado, e  tem um
plano de contas bastante completo com relação às clas-
sificações e registros dos fatos contábeis. Para que as
empresas apresentassem  de forma transparente e que
o órgão regulador, ANEEL (Agência Nacional De Ener-
gia Elétrica) pudesse efetuar verificação e acompanha-
mento, foi editada a Resolução 444 de 26/10/2001,
que estabelece o manual de contabilidade para as
empresas concessionárias de energia elétrica.

O presente Manual de Contabilidade, contendo

o Plano de Contas, obedece à legislação para o

controle e acompanhamento do Serviço Público

de Energia Elétrica do País, a cargo da Agência

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e tem por

objetivo permitir os registros contábeis e a ela-

boração das demonstrações contábeis.

Este manual tem por objetivo permitir os regis-
tros contábeis e a elaboração das demonstrações con-
tábeis nos termos da legislação vigente, contribuindo
para a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
das empresas do setor elétrico.

O atual Plano de Contas do Serviço Público de

Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução ANNEL

n.º 1, de 24 de dezembro de 1997, requer atualiza-

ção  face as alterações na legislação em geral e nos

regulamentos do serviço público de energia elétrica;

Por isso, têm-se buscado sugestões junto aos  agentes

do serviço público de energia elétrica para apresen-

tação  de  sugestões que visam  harmonizar as   prá-

ticas contábeis,  com as adotadas pelas diversas enti-

dades que orientam a contabilidade no Brasil, tais

como:  a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o

Conselho Federal de Contabilidade - CFC, o IBRA-

CON - Instituto dos Auditores Independentes do Bra-

sil e também órgãos internacionais, tais como o In-

ternational Accounting Standards Committee - IASC.

Além destas, foram editadas outras regulamenta-
ções  que visam complementar a resolução de im-
plantação do manual de contabilidade:

• Resolução 668 de 26/12/2001 - trata de alteração
no manual de contabilidade do setor elétrico.

• Resolução 633 de 12/11/2002 -  Estabelece o
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Manual de Contabilidade a ser utilizado pela
Comercializadora Brasileira de Energia Emer-
gencial - CBEE

• Resolução 53 de 30/03/2004 – trata de inclu-
são de contas no anexo da resolução 633.

Estas resoluções, tem como escopo, direcionar
para que as empresas do setor de energia elétrica bus-
quem evidenciar nas demonstrações contábeis, os fa-
tos contábeis de forma transparente e que tais empre-
sas possam ser acompanhadas pela agencia regulado-
ra,  bem como prover todas a pessoas interessadas,
com informações claras, precisas e confiáveis.

Entretanto, a legislação societária  é abrangente
em relação à legislação ANEEL, devendo ser colocada
em primeiro plano, na hierarquia das leis que regem
os negócios e atividades do setor elétrico.

Um outro fator que influencia na forma de apre-
sentação das empresas do setor elétrico, decorre do
fato da internacionalização dos mercados, sobretudo
para as empresas que fazem capitação de recursos em
moeda estrangeira. Assim, torna-se necessário que as
empresas adotem as normas internacionais para apre-
sentarem suas demonstrações contábeis, no sentido de
minimizar as diferenças de critérios existentes entre
os diversos países (PERRY, 1997; FALCÃO, 1995). Essa
fonte de recursos requer que as empresas ajustem suas
demonstrações contábeis às normas do País financia-
dor. Lopes (2003), identifica a necessidade e impor-
tância das empresas harmonizarem suas demonstra-
ções, sobretudo para viabilizar o processo de captação
de recursos no mercado externo.

Buscando conhecer os procedimentos utilizados
pela contabilidade internacional para a apresentação
das notas explicativas, verifica-se que para o IASB não
existem itens objetos de notas explicativas pré-defi-
nidos, como as orientações sugeridas na Lei das S.A e
CVM, mas sim, as notas explicativas integram os fatos
contábeis que necessitam da informação adicional, si-
multaneamente à ocorrência do evento contábil.

A  Norma Internacional de Contabilidade - IAS
34, trata especificamente dos relatórios financeiros
intermediários, que são elaborados em períodos me-
nores que o exercício contábil e contém um conjunto
completo e condensado de demonstrações contábeis,
incluindo-se as notas explicativas como um dos com-
ponentes mínimos.

Para o IASB (2001), uma entidade deve no mínimo
incluir as seguintes informações nas notas de suas de-
monstrações contábeis intermediárias, se forem relevan-
tes e se não forem divulgadas em algum lugar do relató-
rio financeiro intermediário. Essas informações devem
normalmente ser relatadas numa base acumulada até a
data. Entretanto, a entidade deve divulgar também quais-
quer eventos ou transações relevantes, para uma melhor
compreensão do período intermediário atual.

a) Uma declaração que as mesmas políticas con-
tábeis e métodos de computação foram utili-
zados nas demonstrações contábeis intermedi-
árias, em comparação com as demonstrações
contábeis anuais mais recentes, ou, se aquelas

políticas ou métodos foram modificados, uma
descrição da natureza e do efeito da mudança;

b) Comentários explicativos sobre a sazonalidade
ou periodicidade das operações intermediárias;

c) A natureza e valor de itens que afetam os ati-
vos, passivos e patrimônio liquido, lucro líqui-
do ou fluxos de caixa que não são usuais devi-
do a sua natureza, tamanho, ou incidência;

d) A natureza e valor de mudanças nas estimativas
de valores relatados em períodos intermediários
anteriores ao exercício atual, ou mudanças das
estimativas dos valores relatados em exercícios
anteriores, se essas mudanças tem um efeito sig-
nificativo no período intermediário atual;

e) Emissões, recompras e pagamentos de títulos
de dívidas patrimoniais;

f) Dividendos pagos (valor total ou por ação) das
ações ordinárias e outras ações separadamente;

g) Receitas e resultados por seguimentos de ne-
gócios ou áreas geográficas, seja qual for a base
principal de relato por seguimentos (divulga-
ção de informações seguimentadas é somente
necessária no relatório financeiro intermediá-
rio de uma entidade se a IAS 14, relatórios por
seguimentos, exigir que a entidade divulgue
informações seguimentadas nas suas demons-
trações contábeis anuais);

h) Eventos relevantes subseqüentes ao final do
período intermediário, que não foram incluí-
dos nas demonstrações contábeis do período
intermediário;

i) O efeito das mudanças na composição de uma
entidade durante o período intermediário, in-
cluindo combinações de entidades, aquisição
ou baixas de subsidiárias e investimento a lon-
go prazo, reestruturações e operações em
descontinuidade;e

j) Mudanças nos passivos ou ativos contingen-
tes, desde a data do último balanço anual.

Observa-se que as notas explicativas que devem
conter um relatório intermediário - IAS 34, conver-
gem para explicar as conseqüências dos fatos contá-
beis, o que leva a uma analise preliminar de que não
limitam a replicação de informações já contidas nas
demais demonstrações contábeis.

3. Metodologia

O universo pesquisado compreende as empresas
do setor elétrico brasileiro de distribuição com ações
negociadas na BOVESPA. Do total das empresas, nove,
foram utilizadas como amostra aleatória. Para selecio-
nar a amostra, as empresas que compõe o universo da
pesquisa foram numeradas, tendo sido  definida a pri-
meira por sorteio. As outras oito, foram escolhidas se-
guindo uma escala de três em três, até compor a tota-
lidade da amostra.

Para desenvolver o estudo foram seguidos os se-
guintes passos no decorrer das atividades exploratórias,
pesquisa documental e posterior análise dos dados:
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• Selecionado o exercício social de 2002 para
aplicar a pesquisa;

• Mapeamento das empresas de distribuição do
setor elétrico, utilizando os Sites da CVM e da
BOVESPA;

• Selecionados os itens objetos de notas expli-
cativas sugeridas pela Lei 6.404/76 e pela ins-
trução da CVM;

• Comparação dos itens das notas explicativas,
utilizando-se o Software Word, versão XP, apli-
cando o comando Editar –localizar – definindo
como parâmetro, os itens sugeridos pela lei
6.404/76 e instrução da CVM.

Após a seleção das empresas, que compõe a amos-
tra da pesquisa, e de posse das respectivas notas ex-
plicativas extraídas da CVM, foram rastreados todos
os itens objetos de notas explicativas sugeridos pela
Lei das S.A e instrução da CVM. Tal técnica de rastre-
amento, permitiu identificar se cada um dos itens pes-
quisados constava como nota explicativa nas demons-
trações das empresas estudadas.

Em seguida, após serem tabulados, os dados fo-
ram analisados conforme apresentados nas tabelas 2,
3,  de maneira tal que foi possível compará-los, visan-
do identificar se as empresas acatam a Lei 6.404/76 e
a instrução da CVM. Em seguida, os dados foram  in-
terpretados para obter-se as conclusões.

Contudo, a metodologia aplicada apresenta uma
limitação, sendo assim, alguns itens objetos de notas
explicativas, tanto da lei das S.A, quanto da resolução
da CVM, foram excluídos da análise dos resultados.

Para os demais itens daw lei da S.A e da Resolu-
ção da CVM, pode-se analisa-los, pois se tratam  de
itens que inevitavelmente ocorrem no processo con-
tábil de qualquer empresa de capital aberto, conforme
apresentados na Tabela 1.

Para estes itens contidos na tabela 1, para confir-
mar se as empresas não os atendem, ter-se-ia de con-
firmar a ocorrência do fato contábil nas demonstrações
financeiras das empresas, o que não contempla os ob-
jetivos dessa pesquisa.

4. Análise dos resultados

Buscou-se inicialmente conhecer o comportamen-
to das empresas objetos de estudo, no tocante ao aten-
dimento dos itens objetos de notas explicativas suge-
ridos pela Lei das S.A, conforme resultados apresenta-
dos na Tabela 2.

Tabela 2: Comportamento do grupo de empresas
pesquisadas no tocante à divulgação dos itens

recomendados pelo § 5º do art. 176 da Lei 6.404./76

N.º de
empresas

que
divulgaram

a)os principais critérios de avaliação
dos elementos patrimoniais, especi-
almente estoques, dos cálculos de de-
preciação, amortização e exaustão, de
constituição de provisões para encar-
gos ou riscos e dos ajustes para aten-
der as perdas prováveis na realiza-
ção dos elementos do ativo;

d)os ônus reais constituídos sobre ele-
mentos do ativo, as garantias presta-
das a terceiros e outras responsabili-
dades eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de venci-
mento as garantias (sic) das obriga-
ções em longo prazo;

f) o número, espécie e classe das ações
do capital social;

h) os ajustes de exercícios anteriores
(art. 186, § 1º);

Item sugerido

Percentual
de

empresas
que

divulgaram

8

8

9

4

7

88,89

88,89

100

44,44

77,78

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 1: Itens objetos de  notas explicativas de
orientação da Lei 6.404 e da instrução CVM,  adequados

à  metodologia de pesquisa aplicada no estudo

Lei das Sociedades
por Ações 6.404/76

Orientação CVM

Itens objetos de notas explicativas

Os investimentos em outras sociedades,
quando relevantes
O aumento de valor de elementos do ati-
vo resultantes de novas avaliações
As opções de compras de ações outorga-
das e exercidas no exercício;
Os eventos subseqüentes à data de en-
cerramento do exercício que tenham, ou
possam vir a ter, efeito relevante sobre a
situação financeira e os resultados futuros
da companhia.
Ações em tesouraria
ágio/deságio
Arrendamento mercantil (leasing)
Debêntures;
Equivalência patrimonial
Eventos subseqüentes
Investimentos societários no exterior
Mudança de critério contábil
Programas de desestatização
Opções de compras de ações
Reavaliações
Reservas de lucros a realizar

Fonte: Elaborado pelos autor através de pesquisa no site www.cvm.gov.br.

Ao analisar a Tabela 2, alguns itens merecem
destaque: com relação ao item e, 100 % das empresas
o atende, pois se trata de um item que envolve o
caixa, uma vez que é bastante comum a empresa rea-
lizar operação de financiamento. Quanto aos itens a,
e d são atendidos por 88,89%, tratam-se também de
operações onde a empresa tem de prestar informações
a terceiros, além do governo. Com relação ao Item h,
77,78% das empresas o atende  Com relação ao Item
f, apenas 44,44%.das empresas o atende, o que é uma
evidência clara da sustentação da hipótese da pesqui-
sa, pois o estudo foi realizado com empresas de capi-
tal aberto. De uma maneira geral, ficou evidenciado
que as empresas pesquisadas publicaram notas expli-
cativas não atendendo todos os itens objetos de notas
explicativas sugeridos pela lei das S.A.

Vale ressaltar que dentre os itens objetos de no-
tas explicativas da Lei 6.404/76 não atendidos pelas
empresas do setor elétrico de distribuição brasileiro,
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Tabela 3:  Comportamento do grupo de empresas
pesquisadas no tocante à divulgação dos itens

recomendados pela instrução da CVM

N.º de
empresas

que
divulgaram

Ajustes de exercícios anteriores
Aposentadoria e pensões (plano)
Ativo diferido
Capacidade ociosa
Capital social autorizado;
Continuidade normal dos negócios
Critérios de avaliação
Demonstração em moeda de capa-
cidade  constante
Demonstrações financeiras consoli-
dadas
Destinação de lucros constantes em
acordos  de acionistas
Dividendo por ação
Dividendos propostos
Empreendimentos em fases de im-
plantação
Instrumentos financeiros
Lucro ou prejuízo por ação
Obrigações de longo prazo
Ônus, garantias e responsabilidades,
eventuais e contingentes
Partes relacionadas
Provisão para crédito de liquidação
duvidosa
Remuneração dos administradores
Reservas - detalhamento
Retenção de lucros
Vendas ou serviços a realizar

Item sugerido

Percentual
de

empresas
que

divulgaram

7
9
9
4
7
1
8
4

4

1

8
7
3

9
7
9
8

8
8

7
5
6
1

77,78
100
100

44,44
77,78
11,11
88,89
44,44

44,44

11,11

88,89
77,78
33,33

100,00
77,78

100,00
88,89

88,89
88,89

77,78
55,56
66,67
11,11

No que se refere ao atendimento dos itens obje-
tos de notas explicativas sugeridos pela instrução da
CVM, a tabela 3 evidencia que para alguns itens da
instrução da CVM: aposentadorias e pensões, ativo
diferido, instrumentos financeiros e obrigações de
longo prazo, 100 % das empresas o atendem. Trata-
se de itens que tem estado em evidência para as em-
presas, como é o caso do ativo diferido, devido o
efeito do câmbio nas operações de financiamento e
aposentadoria e planos, pois são comuns as empresas
do seguimento, patrocinarem as fundações de segu-
ridade social.

No entanto, observa-se que apenas 4, das nove
empresas explicam em notas explicativas a sua capa-
cidade ociosa, o que é um importante parâmetro para
a avaliação estratégica de uma empresa. Quanto aos
itens continuidade normal dos negócios, destinação

de lucros constantes em acordos de acionistas e ven-
das ou serviços a realizar, apenas uma das nove em-
presas os divulgam em notas explicativas. Outro pon-
to importante que deveria ser explicado em notas ex-
plicativas é o item empreendimentos em fase de im-
plantação, divulgado apenas por três das nove empre-
sas, trata-se também de um item que identifica  os
novos investimentos das empresas em empreendimen-
tos que garantiram a operacionalização da empresa no
futuro. De uma maneira geral, ficou constatado que as
empresas deixam de atender itens objetos de notas
explicativas sugeridos pela instrução da CVM.

Vale ressaltar que dentre os itens  objetos de no-
tas explicativas da instrução da CVM não atendidos
pelas empresas do setor elétrico de distribuição brasi-
leiro, estão itens que foram constatados incorreções
na pesquisa já realizada pela CVM, com as empresas
brasileiras de capital aberto com ações negociadas na
BOVESTPA, tais como os itens destinação de lucros
em acordos de acionistas, vendas ou serviços a reali-
zar e outros constantes na Tabela 3.

5. Conclusão

Após análise das notas explicativas das empresas
de distribuição do setor elétrico brasileiro com ações
negociadas na BOVESPA, identificou-se que as mes-
mas não atendem todos os itens objetos de notas ex-
plicativas sugeridos pela lei das S.A e a Resolução da
CVM.

Entende-se que, uma das causas do não atendi-
mento pleno dos itens da Lei 6.404./76 e instrução da
CVM, compreendem a falta de uma estrutura padroni-
zada de notas explicativas, além do assunto não ser
pautado de maneira compulsória, e sim a título de
sugestão, sem esgotar o assunto. Entende-se ainda, que
alguns itens abordados na Lei 6.404/76 são repetidos
na instrução da CVM. Essa duplicidade pode causar
controvérsia na aplicabilidade dos critérios sugeridos.

Do lado das práticas das empresas do setor estu-
dado, considerando que as notas explicativas não são
padronizadas e estruturadas, quando da necessidade
de consultá-las, tem-se dificuldade de conferir se a
empresa não atendeu o item, ou se realmente o even-
to não ocorreu. Tal questão, deve-se à falta de infor-
mações claras e objetivas, pois uma vez que as notas
explicativas não são explícitas, não se consegue con-
ferir nas demonstrações financeiras a ocorrência ou não
do evento (fato contábil), nas empresas analisadas, o
que culminou com uma limitação para a pesquisa. Tal
prática deve-se ao fato da omissão da legislação de
não dispor de regras e normas, com um modelo pa-
drão para a divulgação das notas explicativas.

Após a análise dos tópicos referentes à real de-
manda das empresas por um modelo padrão de notas
explicativas, sugere-se uma estruturação de forma or-
denada e codificada  dos itens que devem integrar as
notas explicativas. Essa nova estruturação deve con-
templar os itens sugeridos pela Lei 6.404/76 e pela

estão itens que foram constatados incorreções na pes-
quisa já realizada pela CVM com as empresas brasi-
leiras de capital aberto com ações negociadas na BO-
VESTPA, tais como os itens espécie e classe de ações
e ajustes de exercícios anteriores e outros constantes
na Tabela 2.

Em seguida, buscou-se analisar os resultados ob-
tidos quanto ao atendimento dos itens da instrução da
CVM cujos resultados são apresentados na Tabela 3.

Fonte: Elaborado pelo autor
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instrução da CVM, no entanto, tomando-se o cuidado
para não apresentá-los de forma repetida.

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa, uma
vez confrontados com os resultados obtidos na pes-
quisa realizada pela CVM, que analisou a qualidade
das notas explicativas de 100 empresas do Brasil de
capital aberto, ficou comprovado que as empresas do
setor elétrico de distribuição brasileiro não estão aten-
dendo os alguns itens de notas explicativas já menci-
onados como incorreções nas notas explicativas das
empresas pesquisadas pela CVM.

Novos estudos se  fazem necessários, mas esta
pesquisa realizada buscou contribuir para a discussão
sobre o assunto, no sentido de criar um modelo de
demonstrações das notas explicativas de todos os se-
guimentos de mercado do Brasil, uma vez que a con-
tabilidade societária, exceto a especificidade de algu-
mas empresas que a Lei já contempla, é abrangente a
todos os ramos de negócios. Em específico pode ser
útil para inspirar uma legislação que tenha caráter com-
pulsório, ordenando, organizando e disciplinando um
modelo padrão de divulgação de notas explicativas
que efetivamente atenda as necessidades dos usuários
da informação contábil.

Tem-se ainda como contribuições para novas pes-
quisas que busquem identificar a relação entre o aten-
dimento dos itens de notas explicativas sugeridos pela
Lei 6.404/76/ Instrução da CVM e o nível de Gover-
nança Corporativa das empresas listadas na BOVES-
PA. Pode ainda, verificar se o atendimento às notas
explicativas tem relação com o nível de rentabilidade
das empresas.
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