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QUESTÃO. 

“AS NOTAS EXPLICATIVAS DETERMINAM A “GOVERNANÇA DA QUALIDADE DA 
SUSTENTABILIDADE” DOS NEGÓCIOS NA PERSPECTIVA DA PREVISIBILIDADE PATRIMONIAL”? 

INTRODUÇÃO. 

Compreender o exercício do processo / produto organizacional expresso por Demonstração 

Contábil ou Relatório / Certificado de Auditoria necessita de maiores e melhores explicações 

diante da complexidade crescente dos negócios, do mercado e da sociedade ---- a tecnologia 

impõe mudanças. 

Elaborar Notas Explicativas sob a ótica da vertente “governança da qualidade da 

sustentabilidade” estabelece “diferencial competitivo” ao negócio à medida que stakeholders 

melhor compreendam a intensidade das mudanças ocorridas ou a ocorrer com as práticas e 

respectivos resultados organizacionais ---- os processos decisórios em ação. 

A “transparência” e a “responsabilidade” (visão governança) no explicitar o “ser hoje melhor do 

que ontem e amanhã melhor do que hoje” (visão qualidade) com “adequação de custos a 

solução de problemas – via estratégias e projetos” (visão sustentabilidade) melhoram a 

abordagem para tomada de decisão por stakeholders. 

A utilidade da Demonstração Contábil e do Relatório / Certificado de Auditoria está expressa no 

conhecimento gerado para decisões precisas e certeiras na perspectiva de cenários do amanhã 

desejados e ansiados diante de projeções (não recorrência) e simulações (acasos) inerentes aos 

processos decisórios organizacionais ---- as Notas Explicativas como ingrediente fundamental ao 

melhor conhecimento do amanhã do mercado / da sociedade e da sustentabilidade de negócios 

privados ou governamentais. 

A evolução do conteúdo das Notas Explicativas como contribuição a gestão do conhecimento do 

horizonte “passado / presente / futuro” organizacional é mandatória para “processo / produto 

decisório” vencedor. 

O “problema e a solução / recomendação” são elementos centrais dos processos de tomada de 

decisão e devem “ser conhecidos hoje e estruturados como poderão ou deverão ser no 

amanhã”. 

A Demonstração Contábil e o Relatório / Certificado de Auditoria implica posicionar hoje o 

conhecimento do exercício do processo / produto no horizonte “passado / presente / futuro”. 



Explicitar as causas e os efeitos da variável “problema / solução” é ênfase necessária á boa 

qualidade do alinhar Notas Explicativas ao “ciclo de vida da decisão”. 

A (1) “gestão” implica “decisão” e (2) a “auditoria da gestão” implica “recomendação” melhor 

explicitada na “Nota Explicativa” consoante o fundamento central do horizonte “presente / 

futuro”: 

---- “o problema e a solução como conhecidos hoje e estruturados como poderão ou deverão 
ser no amanhã”. 

A “previsibilidade patrimonial” como eixo principal da ideia de “Notas Explicativas”. 

2 – A LÓGICA E A PROVA DO ARGUMENTO. 

A utilidade e a contribuição das Notas Explicativas de Demonstrações Contábeis e de Relatórios 

/ Certificados de Auditoria determina a importância da “governança da qualidade da 

sustentabilidade” na perspectiva do stakeholder tomador de decisão. 

“Saber usar é tão importante quanto saber fazer” e “saber fazer é necessário para saber usar”, 

ambas, expressões impõem o dilema na sintonia fina das atividades de contabilidade, finanças 

e de auditoria com aquelas de logística. 

Determinar a variação do processo / produto funcional das entidades privadas ou públicas no 

horizonte “passado / presente / futuro” via o “denominador comum moeda” (visão contábil) e 

a lógica de verificação com recomendação e opinião (visão auditoria) com seus fundamentos, 

regras, práticas e produtos finais é contribuição das Notas Explicativas aos processos decisórios. 

Qualificar contadores, auditores e demais stakeholders usuários de Notas Explicativas, 

Demonstrações Contábeis e de Relatórios / Certificados de Auditoria é nova fronteira do 

conhecimento para alcance de decisões e cenários futuros factíveis de sucesso. 

“Notas Explicativas” com conteúdo adequado para decisões corretas e certeiras conduz 

stakeholders a desejar ter maior conhecimento acerca do patrimônio organizacional futuro ---- 

a visão da “previsibilidade patrimonial” em ação. 

“Notas Explicativas” determinam utilidade a “Demonstrações Contábil-Financeiras”, a 

Relatórios e Certificados de Auditoria e a Relatórios de Logística ---- o século XXI em ação. 

A auditoria da previsibilidade patrimonial / “forward guidance”--“orientação futura” (visão 

contábil / financeira da logística do amanhã do negócio) é assunto das organizações com 

capacidade tecnológica onde metodologias para gestão ou auditoria da gestão das atividades 

de logística e contábil-financeira são exercidas com ferramentas tecnológicas direcionadas ao 

horizonte “presente / futuro”. 

Conteúdo de “Nota Explicativa” como guia para visão / entendimento da “previsibilidade 

patrimonial” é o “dever de casa” das organizações baseadas nas vertentes da gestão e da 

auditoria da gestão: 

1 – “problema; estratégia; projeto”. 

2 – “governança; qualidade; sustentabilidade”. 

3 – “contingência; incerteza; risco”. 



Explicitar atendimento a legislação, regulamentações, práticas contábeis – financeiras ou de 

auditoria organizacional e ao controle interno é insuficiente para confiança e maior 

tranquilidade dos stakeholders quanto á contribuição do conteúdo de “Notas Explicativas” 

aderentes a “ciclo de vida da decisão” exitoso. 

3 – CONCLUSÃO. 

As “Notas Explicativas” devem fazer sentido para os usuários / consumidores do seu conteúdo 

consoante seus interesses decisórios. 

A “governança da qualidade da sustentabilidade” impõe novas abordagens á análise do 

conteúdo das Demonstrações Contábil – Financeiras assim como de Relatório e Certificado de 

Auditoria 

Dê um “banho” de cultura gerencial e tecnológica do século XXI aos profissionais de sua 

organização ou aos alunos de seus cursos de pós-graduação ---- contrate o professor Loureiro 

Gil e equipe para explanar ou desenvolver as abordagens discorridas no presente mini artigo. 

A ideia é descabida, louca, sem sentido ---- aguarde / titubeie / vacile e seu concorrente (pessoa 

jurídica ou pessoa física) vai disparar na sua frente, ou ameaça não vale? 

Pense: faz sentido ---- a diferença entre o gênio e o louco é que o gênio é o louco que deu certo. 

A utilidade das “Notas Explicativas” decorre do fundamento “previsibilidade patrimonial” ---- 

“motor da qualidade dos processos decisórios do século XXI”. 

O “ciclo de vida da utilidade das Notas Explicativas” é longo e compreende os reflexos do 

“patrimônio futuro organizacional” junto ao “patrimônio futuro pessoal”. 

A participação nos resultados financeiros das organizações é decisiva para gestão por 

meritocracia ---- a “gestão de pessoas” como usuária de “Notas Explicativas”. 

A sintonia “conteúdo de Notas Explicativas” com o conceito “previsibilidade patrimonial” é 

momento especial da “Controladoria Estratégica” e deve ser considerada por organizações 

privadas ou governamentais. 

O treinamento dos profissionais de contabilidade e demais gestores e profissionais 

especializados no uso da visão “Notas Explicativas / Previsibilidade Patrimonial” quando dos 

processos decisórios organizacionais é mandatório. 

Incorporar novas práticas e tecnologias contábeis a “metodologias para gestão ou auditoria da 

gestão do negócio privado ou governamental”, com objetivo de “decisões estratégicas” e de 

“projetos táticos” precisos / certeiros, é momento atual das organizações vencedoras neste 

século XXI. 

A educação nos níveis de graduação, pós-graduação (extensão e especialização), mestrado 

acadêmico ou profissionalizante (MBA) ou de doutorado ---- nas faculdades e universidades 

privadas ou públicas, bem como, nas universidades corporativas ---- na atividade “Notas 

Explicativas / Previsibilidade Patrimonial” deve ser analisada e revisada ---- a perspectiva da 

“qualidade do desenvolvimento sustentável”. 

Tratar a “expectativa patrimonial” é mandatório quando do exercício dos processos decisórios. 



O PROFESSOR GIL E EQUIPE POSSUEM A COMPETÊNCIA, A QUALIDADE PROFISSIONAL E A 
ABORDAGEM TECNOLÓGICA PARA DESENVOLVER, EXPLICAR E APLICAR AS IDÉIAS 
DISCUTIDAS. 

Pesquisas, consultoria, trabalhos acadêmicos, palestras, seminários, disciplinas de pós-

graduação (especialização; MBA; mestrado acadêmico; doutorado) são de importância 

definitiva para trabalhar “Notas Explicativas / Previsibilidade Patrimonial”. 

 


