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RESUMO 
O Brasil está entre os países que possuem a maior carga tributária. Diversas são as formas que 
informações desse tipo podem ser divulgadas, sendo a DVA – Demonstração do Valor 
Adicionado – um instrumento contábil que evidencia, dentre outras informações, a carga 
tributária. A DVA demonstra a formação da riqueza gerada por empresas de capital aberto, 
bem como sua distribuição entre os elementos que colaboraram com sua formação: 
empregados, governo, capital de terceiros e sócios. Este artigo propõe-se analisar a 
distribuição setorial do valor adicionado nos anos de 2010 e 2011 dos dez setores econômicos 
listados na BM&FBovespa, de empresas enquadradas no segmento Novo Mercado, a fim que 
verificar se houve impacto na destinação da riqueza após a crise financeira de 2008, e de 
constatar quais setores tiveram a maior fatia da DVA destinada ao Governo. Foi utilizada 
a pesquisa descritiva com abordagem predominantemente quantitativa, empregando-se a 
análise documental, para a coleta de dados e, para a análise dos mesmos, a estatística 
descritiva. Foi estabelecida uma amostra de quatro empresas por setor, com exceção do setor 
de Telecomunicações e de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, totalizando 35 empresas. Através 
dos resultados alcançados, pode-se verificar que houve alteração significativa na distribuição 
da DVA decorrente da crise financeira, e que dentre os dez setores analisados, seis deles 
apresentaram a maior fatia destinada ao Governo, através de tributos. 
 
Palavras-chave: Valor Adicionado; Análise Setorial; Segmento Novo Mercado.  
 
Área temática: Contabilidade para Usuários Externos. 
 
1 INTRODUÇÃO 

Diversos estudos têm apontado para a alta carga tributária no Brasil e não é de hoje 
que o país enfrenta essa situação, sendo este um fator que chama atenção em nível de 
comparação com outras nações. Além da elevada tributação brasileira, “entre os 30 países 
com a maior carga tributária, o Brasil continua sendo o que proporciona o pior retorno dos 
valores arrecadados em prol do bem estar da sociedade”, conforme divulgado em estudo 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT (2012, p. 2). 
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Informações como estas podem ser evidenciadas de diferentes formas, como por meio 
de dados divulgados pela Receita Federal e pelo IBPT, e através dos demonstrativos de 
contabilidade. Nesse contexto, considerando os aspectos do cenário brasileiro atual e a 
constante preocupação das empresas em disponibilizarem dados sociais, bem como a busca 
pela inovação e aperfeiçoamento das informações contábeis divulgadas, é que se insere a 
DVA – Demonstração do Valor Adicionado, como forma de demonstrar a carga tributária em 
empresas de capital aberto, além de outras informações. 

A DVA tem por objetivo evidenciar a formação da riqueza gerada pela empresa, bem 
como sua distribuição entre os componentes que colaboraram com sua formação, ou seja, 
entre Empregados – por meio de salários e benefícios; Governo – por meio de tributos; 
Remuneração de Capitais de Terceiros – juros e aluguéis e; Remuneração de Capital Próprio – 
sócios e lucros reinvestidos (CPC 09, 2008). 

Essa demonstração inovou a forma até então utilizada de evidenciar a relação da 
empresa com os diversos grupos da sociedade e sua obrigatoriedade de publicação veio para 
empresas de capital aberto com o advento da Lei n.º 11.638/07, que alterou a redação de 
alguns artigos da Lei n.º 6.404/76. 

Recentemente, em 2008, aconteceu uma crise financeira mundial que afetou diversas 
economias mundiais, dentre elas a do Brasil, impactando muito alguns setores econômicos e 
afetando a economia do país. Tal crise permaneceu ativa durante os anos de 2008 e 2009 
principalmente, e nos anos seguintes as empresas brasileiras buscaram reestruturar sua 
economia, tentando voltar gradativamente ao estado original. 

Considerando esse período da crise, foi realizado um estudo por Follmann, Paiva e 
Soares (2011), que analisaram a distribuição por setor do valor adicionado, evidenciado na 
DVA, de empresas do segmento Novo Mercado (NM) da BM&FBovespa – Bolsa de 
Mercadorias & Futuros de São Paulo – nos anos de 2008 e 2009. Os setores analisados foram 
os dez listados na BM&FBovespa, a saber: Bens Industriais; Construção e Transporte; 
Consumo Cíclico; Consumo não Cíclico; Financeiro e Outros; Materiais Básicos; Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis; Tecnologia da Informação; Telecomunicações e; Utilidade Pública. 

Destarte, considerando a temática até aqui abordada, este artigo propõe-se responder o 
seguinte problema de pesquisa: considerando os dez setores da economia brasileira listados na 
BM&FBovespa, a distribuição da riqueza fornecida pela DVA entre seus quatro componentes 
alterou-se muito se comparado o período da crise financeira com o período pós-crise, 
analisando-se empresas classificadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa nos 
anos de 2010 e 2011? E, sabendo que o Brasil é um dos países que mais arrecada tributos, 
quais, dentre os dez setores analisados, tiveram a maior fatia da distribuição da riqueza 
destinada ao “Governo”, considerando a mesma amostra e o mesmo período de análise? 

Para responder a essas questões, o presente estudo tem por objetivo geral analisar a 
distribuição do valor adicionado por setor a partir de empresas com ações listadas na 
BM&FBovespa nos anos de 2010 e 2011, pertencentes ao segmento Novo Mercado. Para tal, 
foram fixados os seguintes objetivos específicos: (i) identificar qual dentre os quatro 
componentes da DVA recebeu maior destinação do valor adicionado em cada setor 
econômico; (ii) constatar se a distribuição do valor adicionado em cada um dos dez setores 
alterou-se significativamente se comparado o período da crise – em estudo realizado por 
Follmann, Paiva e Soares (2011) – com o período pós-crise – objeto de estudo desse artigo e; 
(iii) verificar quais setores apresentaram a maior fatia de destinação foi para o governo, por 
meio de tributos, a fim de verificar se a DVA também confirma ou não o que as pesquisas e 
estudos apontam sobre o Brasil ser uma país com elevada tributação. 

A execução deste artigo justifica-se pelo destaque que os tributos brasileiros possuem 
em nível de comparação com outros países, visível a partir da DVA; para saber se a crise 
financeira de 2008 impactou na destinação da riqueza fornecida pela DVA e; principalmente, 
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pelo fato da seguinte sugestão de estudos: “[...] para trabalhos futuros sugere-se a análise em 
um intervalo de tempo maior, a fim de verificar o comportamento [...] ao longo do tempo.” 
(FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 2011, p.115). Do ponto de vista científico e acadêmico, 
essa pesquisa se justifica por possibilitar à sociedade e acadêmicos conhecerem a capacidade 
informativa que possui a DVA, principalmente no que se refere à arrecadação de tributos ao 
governo. Este estudo torna-se viável na medida em que se utiliza como amostra empresas 
classificadas na BM&FBovespa, sendo uma fonte de fácil acesso e confiável. É oportuno citar 
o fato de a DVA ser uma demonstração de conhecimento recente por muitas pessoas, 
proporcionado aos autores maior interesse na execução desde artigo. 

E escolha de empresas pertencentes ao segmento do Novo Mercado justifica-se por 
este ser o segmento com o mais elevado padrão de Governança Corporativa. 

Quanto às delimitações da pesquisa, ressalta-se que com relação à dimensão física, a 
mesma aplica-se aos setores brasileiros aqui estudados, compostos por empresas do segmento 
Novo Mercado listadas na BM&FBovespa. Em relação à dimensão temporal, aplica-se nos 
anos de 2010 e 2011. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A Crise Financeira de 2008 
 Em 2008 o mundo enfrentou uma crise financeira, crise essa que começou em 2007 no 
mercado norte-americano, e tornou-se mundial em 2008 (BRESSER-PEREIRA, 2010). Tal 
crise teve como causa a desregulamentação dos mercados financeiros, o que contrariava o 
ideal do que muitos acreditavam até então: na natureza auto-reguladora e eficiente dos 
mercados, uma onda ideológica neoliberal ou fundamentalista de mercado que emergiu em 
meados nos anos 70.  

A crise, entre outras “causas”, foi decorrente de uma série de empréstimos feitos a 
devedores que não teriam capacidade de quitá-los e que, “[...] ao levar os agentes econômicos 
a preferirem a liquidez e assim liquidar seus créditos [...]” foi levando bancos e outras 
empresas à quebra, mesmo elas sendo solventes (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 133). Outra 
causa à crise foi o fato de o Tesouro norte-americano “[...] não ter salvo o Lehman Brothers. 
Bancos grandes não podem ir à falência; o risco de crise sistêmica é muito grande.” 
(BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 134). 
 Essa crise afetou diversos países e economias, sendo que no Brasil uma das 
consequências da crise mundial foi a rápida e desordenada desvalorização do câmbio, que 
“[...] provocou efeitos desestabilizadores sobre a economia brasileira.” (OREIRO; BASILIO, 
2009, p.146) 
 Ainda, no Brasil “diversas empresas do setor produtivo, principalmente as empresas 
exportadoras, amargaram prejuízos bastante significativos com a desvalorização do real” 
(OREIRO; BASILIO, 2009, p.146) 

De acordo com Bresser-Pereira (2010, p.51), “além de ser a crise econômica mais 
severa enfrentada pelas economias capitalistas desde 1929, é também uma crise social que, 
segundo previsões da Organização Internacional do Trabalho, elevou o número de 
desempregados de cerca de 20 milhões para 50 milhões ao fim de 2009”. Ou seja, percebe-se 
aqui a relação que a crise possui com o objeto de estudo desse artigo, a DVA, e uma 
possibilidade de redução da parcela destinada ao grupo “Empregados” evidenciado na mesma. 
É a partir de pontos como este que será analisado a destinação da riqueza por setor através da 
DVA, comparando-se o período da crise, anos de 2008 e 2009, através do estudo de 
Follmann, Paiva e Soares (2011), com o período pós-crise, 2010 e 2011, os anos mais 
recentes em que se possui a DVA após a crise. 
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2.2 Conceitos e Finalidades da DVA 
A DVA – Demonstração do Valor Adicionado – é um demonstrativo que começou a 

ser publicado recentemente pelas empresas de capital aberto no Brasil. Tal exigência veio 
com o advento da Lei n.º 11.638/07, que entrou em vigor no primeiro dia do exercício de 
2008. Antes disso, era usada muitas vezes apenas gerencialmente por algumas empresas. 

Essa demonstração busca evidenciar o valor adicionado, ou seja, a riqueza gerada e 
distribuída pelas empresas, configurando-se num importante utensílio para análise do cenário 
macroeconômico, haja vista envolver diferentes grupos da sociedade, como governo, clientes, 
sócios, dentre outros. Veja-se o conceito de DVA nas palavras de Iudícibus et al. (2010, p.5): 
“A DVA tem como objetivo principal informar o valor da riqueza criada pela empresa e a 
forma de sua distribuição” ou, mais detalhadamente, “[...] tem por objetivo demonstrar o valor 
da riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como resultante de um esforço 
coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para sua criação” 
(IUDÍCIBUS ET AL., 2010, p.583). 

Ainda, a DVA torna-se um importante instrumento de análise na medida em que, ao 
mostrar de que forma a empresa gerou e distribuiu sua riqueza, está evidenciando a renda 
gerada pela mesma. É a partir desse ponto – renda gerada – que se destaca o seguinte: a soma 
de todas as rendas produzidas pelas empresas de um país forma o PIB – Produto Interno 
Bruto, como menciona Marion (2009). Nota-se aqui o grande arcabouço de utilidade 
informativa da DVA, proporcionando aos usuários informações de natureza econômica e 
social. 

Quanto à estruturação da DVA, o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado – 
sugere um modelo de elaboração para empresas em geral, apresentado a seguir (Tabela 1): 
 
Tabela 1: Modelo de Demonstração do Valor Adicionado – EMPRESAS EM GERAL 

 
DESCRIÇÃO 

Em 
milhares de 
reais 20X1 

Em 
milhares de 
reais 20X0 

1 – RECEITAS   
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS   
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE(3-4)   
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)   
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)   
8.1) Pessoal   
8.2) Impostos, taxas e contribuições   
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros   
8.4) Remuneração de Capitais Próprios   

Fonte: Adaptado pelos autores a partir do CPC 09 (2008) 
(*) O total do item 8 deve ser igual ao item 7. 
 

Para a elaboração da DVA, a maioria dos dados é coletada da DRE – Demonstração 
do Resultado do Exercício –, porém, apesar de tais demonstrações se complementarem, elas 
não se confundem. Enquanto a DRE foca na informação sobre a apuração do resultado líquido 
gerado pela empresa, a DVA é mais abrangente, focando na informação pertinente à geração e 
distribuição da riqueza entre os agentes econômicos, ou seja, a DRE mostra a parte da riqueza 
pertencente ao capital próprio (sócios ou acionistas), e a DVA evidencia a riqueza total 
gerada, distribuída entre os quatro grupos já mencionados. 

Assim, ficou demonstrado o poder informativo dessa eficiente demonstração contábil 
que começou a figurar nos Relatórios Financeiros divulgados pelas empresas de capital aberto 
por exigência legal. 
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2.3 Revisão de Estudos 
Foram analisados alguns estudos já realizados sobre a DVA, focando principalmente 

naqueles sobre análise da distribuição setorial do valor adicionado, bem como as conclusões 
alcançadas, a fim de se obter comparações com os resultados obtidos na pesquisa deste artigo. 

Inicialmente, cita-se o estudo de Cunha, Ribeiro e Santos (2005, p.7), no qual se 
efetuou pesquisa com 416 empresas coletadas do cadastro da FIPECAFI para a edição de 
Melhores e Maiores da Revista EXAME, a fim de verificar “[...] o poder de aferição 
representado pela DVA no que concerne a informações sobre a formação de riqueza pelas 
empresas e sua distribuição aos agentes econômicos”. Foram analisadas DVA’s dos anos 
entre 1999 e 2003, e os autores observaram que em praticamente todos os anos os impostos 
constituíram-se na maior destinação do valor adicionado, com juros e aluguéis ocupando a 
segunda colocação, seguidos de empregados e do capital próprio. 

Tais autores analisaram ainda o valor adicionado, dessas 416 empresas, distribuído ao 
grupo de empregados por ramo de atividade, no caso, indústria, comércio e serviços. O estudo 
revelou que o ramo de serviços teve a maior parcela de distribuição aos empregados, com o 
comércio ocupando o segundo lugar e a indústria o terceiro. 

Ainda, os autores analisaram a distribuição da riqueza por setor. A pesquisa 
diagnosticou pouca diferença entre os setores, ressaltando que nos cinco setores estudados a 
parcela destinada aos empregados teve significativa queda nos anos analisados, ou seja, cada 
vez distribuiu-se menos da riqueza gerada aos empregados; indicou também que dois setores, 
o de “Atacado e Comércio Exterior” e o de “Química e Petroquímica”, foram os que tiveram 
maior carga tributária e; que a parcela destinada ao capital próprio em todos os setores sempre 
foi muito inferior àquela destinada ao capital de terceiros. 

Por fim, Cunha, Ribeiro e Santos (2005, p.1) destacaram que “[...] tornou-se possível 
afirmar que os indicadores retirados da DVA se constituem num excelente avaliador da 
distribuição da riqueza, à disposição da sociedade [...]”.  

Santos, Chan e Silva (2007) realizaram estudo sobre o impacto da privatização na 
geração e distribuição do valor adicionado entre os anos de 1995 e 2005 de oito empresas que 
passaram pelo processo de privatização, comparando o antes e o depois à alienação do 
controle acionário. 

Tal estudo revelou que, por meio da geração de riqueza, quase todas as empresas da 
amostra apresentaram melhoras de seu desempenho após a privatização. Quanto à distribuição 
do valor adicionado, depois da privatização, obtiveram os seguintes resultados: empregados: 
houve queda na parcela distribuída aos funcionários; governo: a privatização não alterou esse 
grupo significativamente; juros e aluguéis: mesmo desconsiderando-se a desvalorização da 
moeda nacional, houve aumento da parcela destinada a este grupo; capital próprio: não houve 
comportamentos uniformes. Por fim, os autores concluíram relatando que a DVA é uma forte 
ferramenta de análise (SANTOS; CHAN; SILVA, 2007). 

Follmann, Paiva e Soares (2011) analisaram a distribuição do valor adicionado por 
setor de empresas classificadas no segmento NM nos anos de 2008 e 2009. A pesquisa 
indicou que, pela análise setorial, não houve um comportamento padrão na distribuição do 
valor adicionado. Entretanto, revelou que nos dois anos analisados a parcela com maior 
destinação da riqueza nos setores foi para o governo, por meio de tributos. Verificaram, ainda, 
que, pela análise por empresas, chamada de análise consolidada pelos autores, a maior fatia de 
destinação do valor adicionado, em 2008, foi para o pessoal, e em 2009, para o governo. Esse 
estudo será o mais abordado no presente artigo. 

Miranda et al. (2002), realizaram estudo com 15 (quinze) empresas do Setor Elétrico 
brasileiro nos anos de 1999 e 2000. Verificaram que a riqueza gerada por essas empresas 
cresceu em média 7% de 1999 para 2000, e que em ambos os anos a maior parcela da DVA 
foi destinada ao governo, cerca de 50%. Capital de terceiros ficou com 28%, empregados com 
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21% e acionistas com 1% – médias dos dois anos. Ainda, relatam que de um ano para o outro, 
as fatias destinadas aos empregados e ao capital de terceiros diminuíram, enquanto que 
aquelas destinadas ao governo e aos acionistas aumentaram. 

Chan, Silva e Martins (2007) analisaram no período de 1998 a 2008 a distribuição da 
riqueza aos empregados e sócios através da DVA de empresas estatais e privadas. Como 
resultado, as empresas privadas destinaram em média menores parcelas aos empregados do 
que as estatais, “embora não tenham sido encontrados indícios de que remunerem mais os 
acionistas” (CHAN; SILVA; MARTINS, 2007, p. 199). 

Em estudo realizado por Tinoco e Moraes (2008), foi analisado a DVA como forma de 
medição da carga tributária brasileira. Foram estudadas três empresas de capital aberto, a 
Petrobras S/A do setor petroquímico, o Banco Itaú S/A do setor financeiro e, a Sadia S/A do 
setor alimentício. Na Petrobras S/A analisou-se os anos de 2004 a 2007, e em todos os 
exercícios financeiros se sobressaiu a fatia destinada ao “governo”, com 58,71% em 2004, 
55,34% em 2005, 59,69% em 2006 e, 58,77% em 2007 do total do valor adicionado a 
distribuir. “Acionistas” ocuparam a segunda posição em todos os anos, assim como “capital 
de terceiros” ocupou a terceira posição e o grupo “pessoal” a última colocação. Nota-se ainda 
que o “pessoal” teve sua parcela aumentando ao longo dos anos. 

No Banco Itaú S/A, analisou-se de 2003 a 2007, e os autores observaram que a parcela 
destinada ao “pessoal” reduziu ao passar dos anos. A remuneração do governo ficou em torno 
de 1/3 no período analisado, sendo o que a remuneração ao capital próprio ficou em torno de 
35% no período. O montante excedente foi para remuneração do pessoal, pois não houve 
destinação a capital de terceiros no período explicitado. 

Na Sadia S/A analisou-se o período de 2000 a 2004, e observou-se que o valor 
destinado ao “pessoal” foi decrescendo no período (de 36% em 2000 para 31% em 2004), 
enquanto que o valor destinado ao “governo” foi aumentando gradativamente (de 22% em 
2000 para 37% em 2004). Observa-se assim que de setor para setor, a destinação do valor 
adicionado muda (TINOCO; MORAES, 2008). 

Após a análise de estudos sobre a DVA, cita-se o autor Marion (2009, p.516), que trás 
em seu livro uma informação interessante para o estudo deste artigo, tendo em vista o objetivo 
de se analisar a distribuição da riqueza gerada por empresas classificadas no NM, que, 
geralmente, são empresas de um porte maior, assim como as empresas da edição Melhores e 
Maiores: 

 
A edição Melhores e Maiores da revista Exame calcula anualmente quanto do Valor 
Agregado ou Adicionado das empresas vai para o Governo em forma de tributos. 
[...] Na edição de 2005, a carga tributária representou 49,4% do Valor Adicionado 
criado pelas 500 maiores empresas. Isso significa o maior percentual na série 
histórica, iniciada em 1997. Em 2008, esta mesma revista mostrou que este 
percentual se manteve, praticamente 49,1%. 

 
Nota-se assim a elevada carga tributária no Brasil, mencionada por Marion (2009) já 

nos anos de 2005 e 2008. 
 
2.4 O Segmento Novo Mercado 

No presente estudo foram analisadas empresas que possuem ações listadas na Bolsa de 
Valores de São Paulo pertencentes ao segmento Novo Mercado. Tal segmento trata-se do 
mais alto nível de governança corporativa. Possuir somente ações do tipo ordinárias (ON), as 
quais dão ao investidor o direito a voto em assembléias, é um dos requisitos para uma 
empresa ser enquadrada no NM. O Novo Mercado: 
 

[...] é um segmento especial da Bovespa em que são listadas para negociação ações 
de empresas que se comprometem, de forma voluntária, com a adoção de boas 
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práticas de governança corporativa, maior transparência e qualidade na divulgação 
de informações [...] (ASSAF NETO, 2009, p. 199)  

 
Como se vê, o Novo Mercado é o segmento em que a companhia mais se compromete 

com boas medidas. Por tal motivo optou-se por este segmento no presente estudo.  
 
3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

A seguir está detalhada a metodologia de pesquisa para este estudo, a qual consiste em 
determinar os passos metodológicos feitos, desde a caracterização da pesquisa quanto aos 
objetivos, procedimentos e abordagens, até o processo de coleta e análise dos dados. Esta 
seção encontra-se subdividida em duas subseções: enquadramento metodológico e; coleta e 
processo de análise dos dados. 
 
3.1 Enquadramento Metodológico 

A metodologia usada neste estudo baseia-se, para o atendimento dos objetivos 
definidos, na pesquisa descritiva, com abordagem predominantemente quantitativa. Segundo 
Beuren (2003, p.93), “a utilização dessa tipologia de pesquisa torna-se relevante na medida 
que se utiliza instrumentos estatísticos desde a coleta, até a análise e o tratamento dos dados”. 
Sob o ponto de vista dos procedimentos usou-se a pesquisa documental. Cabe destacar que, 
para a coleta de dados, empregou-se a análise documental, através da coleta de dados por 
meio do sítio eletrônico da BM&FBovespa e, para a análise dos mesmos, a estatística 
descritiva. 
 
3.2 Coleta e Processo de Análise dos Dados 

Para o presente estudo os setores econômicos brasileiros aqui estudados são 
compostos pela população daqueles listados na BM&FBovespa, compondo um total de 10 
(dez) setores, a saber: Bens Industriais; Construção e Transporte; Consumo Cíclico; Consumo 
não Cíclico; Financeiro e Outros; Materiais Básicos; Petróleo, Gás e Biocombustíveis; 
Tecnologia da Informação; Telecomunicações e; Utilidade Pública. Utilizou-se a população 
dos setores haja vista este trabalho basear-se numa sugestão de trabalhos futuros. 

Em relação às empresas que compõe cada um dos setores econômicos analisados, a 
amostra é formada por companhias que possuem ações listadas na BM&FBovespa 
pertencentes ao segmento Novo Mercado. Assim esta é a fonte de pesquisa, além dos vários 
livros, leis e artigos que foram lidos e estudados sobre DVA. Como todas as empresas 
constantes na BM&FBovespa possuem capital aberto, todas elas são obrigadas a elaborar a 
DVA, logo, não houve empresas descartadas da amostra, todas as empresas classificadas no 
Novo Mercado possuíram igual probabilidade de compor a mesma. 

Na BM&FBovespa o segmento Novo Mercado, na data da coleta dos dados (13 e 14 
de novembro de 2012), era composto por 126 empresas. Denota-se aqui que não foram 
consideradas alterações anteriores ou posteriores no sítio eletrônico a esta data na coleta dos 
dados, sendo esta uma limitação do estudo.  

A partir de uma lista feita com o nome dessas 126 empresas e seus respectivos setores 
de atuação, foi determinado o tamanho da amostra. Todos os dez setores estudados possuíam, 
em sua composição, empresas pertencentes ao segmento do Novo Mercado, logo, nenhum 
setor em princípio foi excluído da análise. Levando em consideração que os setores com a 
menor quantidade de empresas do NM apresentavam quatro companhias – desconsiderando-
se Telecomunicação, com apenas uma empresa, e o setor de Petróleo, Gás e Combustíveis, no 
qual das quatro empresas somente duas atendiam aos requisitos do estudo – tomou-se como 
base para a composição da amostra de cada setor esta quantidade, quatro empresas. Assim, a 
amostra foi composta por 35 empresas, com oito setores possuindo quatro empresas, um setor 
com apenas uma empresa, e outro com duas. 
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A Tabela 2 mostra a representatividade de amostra no conjunto de empresas que 
fazem parte do segmento NM: 
 
Tabela 2 – Representatividade da amostra 

Descrição Nº % 
Empresas pertencentes ao segmento Novo Mercado – BM&FBovespa 126 100% 
Amostra 35 27,78% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa 
 

Nota-se que a amostra em estudo possui uma representativa de aproximadamente 28% 
do total de empresas do Novo Mercado listadas na BM&FBovespa. 

Utilizando-se de métodos estatísticos por meio da amostragem probabilística aleatória 
simples, foram selecionadas as empresas que compuseram a amostra de cada setor. As 
empresas sorteadas são as que seguem (Quadro 1):  
 
Bens Industriais Materiais Básicos 
  AUTOMETAL S.A.   MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 
  CSU CARDSYSTEM S.A.   PARANAPANEMA S.A. 
  EMBRAER S.A.   FERTILIZANTES HERINGER S.A. 
  LUPATECH S.A.   DURATEX S.A. 
Construção e Transporte Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
  ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E 
LOGÍSTICA S.A. 

  QGEP PARTICIPAÇÕES S.A. 

  ETERNIT S.A.   OSX BRASIL S.A. 
  LLX LOGISTICA S.A.  
  PORTOBELLO S.A.  
Consumo Cíclico Tecnologia da Informação 
  B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO   POSITIVO INFORMATICA S.A. 
  CIA HERING   TOTVS S.A. 
  UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.   IDEIASNET S.A. 
  TECHNOS S.A.   BEMATECH S.A. 
Consumo não Cíclico Telecomunicações 
  PROFARMA DISTRIB PROD 
FARMACEUTICOS S.A. 

  TIM PARTICIPACOES S.A. 

  NATURA COSMETICOS S.A.   - 
  AMIL PARTICIPACOES S.A.   - 
  BRAZIL PHARMA S.A.   - 
Financeiro e Outros Utilidade Pública 
  CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS   TRACTEBEL ENERGIA S.A. 
  CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR 
PART 

  LIGHT S.A. 

  GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.   EQUATORIAL ENERGIA S.A. 
  TARPON INVESTIMENTOS S.A.   CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-

COPASA MG 
Quadro 1 – Empresas da amostra, por setor 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do sítio eletrônico da BM&FBovespa 
 
Definida a amostra, procedeu-se a coleta da Demonstração do Valor Adicionado de 

cada empresa, agrupando-as por setor de atuação. Foi feita uma média por setor nos dois anos 
em análise (2010 e 2011) da distribuição do valor adicionado, a fim de se obter conclusões 
para os objetivos propostos, bem como comparar os resultados alcançados com a pesquisa 
feita por Follmann, Paiva e Soares (2011) e por outros autores citados no Referencial Teórico. 

Cita-se aqui que existem dois tipos de Demonstrações Financeiras (DF’s) divulgadas 
pelas empresas na BM&FBovespa: Demonstrações Financeiras Individuais e; Demonstrações 
Financeiras Consolidadas. Para o presente estudo utilizou-se as DF’s Consolidadas. De 
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acordo com Iudícibus et al. (2010, p.6), a lei exige que “sejam apresentadas demonstrações 
contábeis consolidadas da investidora com suas controladas”. Tal exigência é somente para as 
Companhias Abertas e para os Grupos de Sociedades. Assim, como as empresas listadas na 
BM&FBovespa são companhias abertas, todas elas apresentam demonstrações consolidadas. 

Ainda, cita-se que o objetivo das demonstrações financeiras consolidadas é 
“apresentar os resultados das operações e a posição patrimonial-financeira da sociedade 
controladora e das suas controladas como se o grupo fosse uma única empresa, ou seja, como 
se as controladas fossem filiais ou divisões da controladora.” (NEVES; VICECONTI, 2007, 
p.399). 

Segue abaixo os resultados obtidos para a amostra através da análise setorial da DVA. 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 A partir da construção de gráficos para cada setor em estudo, discutir-se-ão os 
resultados alcançados sobre a distribuição do valor adicionado entre os grupos de destinação 
para os anos de 2010 e 2011. Nestes gráficos o elemento “pessoal” representa o valor 
designado aos empregados por meio de remuneração direta, benefícios e FGTS – Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço; “governo” refere-se a Impostos, Taxas e Contribuições 
federais, estaduais e municipais; o termo “terceiros” se remete a Remuneração de Capitais de 
Terceiros, por meio de juros e aluguéis; e por fim “sócios” aludi a Remuneração de Capitais 
Próprios, através de juros sobre o capital próprio, dividendos, lucros retidos, prejuízos do 
exercício e, participação dos não-controladores nos lucros retidos (CPC 09, 2008).  

Cita-se ainda o fato que duas empresas não apresentaram Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, assim foram coletadas DVA’s de suas DF’s Individuais. 
 

 
Gráfico 1: Distribuição média do valor agregado no setor Bens Industriais 

Fonte: Dados primários 
 

As quatro empresas sorteadas para este setor apresentaram, tanto em 2010 como em 
2011, valor adicionado a distribuir positivo. Assim, não houve substituição de nenhuma 
empresa. 
 Nota-se que em ambos os anos o grupo “Pessoal” foi o que recebeu a maior fatia de 
destinação, com 42% em 2010 e 46% em 2011, seguidos de “Terceiros” com 28% em 2010 e 
33% no ano seguinte. “Governo” ocupou e terceira posição em ambos os exercícios, sendo 
que de 2010 para 2011 houve um aumento de 5 (cinco) pontos percentuais, com “Sócios” na 
última colocação. Comparando com a pesquisa de Follmann, Paiva e Soares (2011), o item 
“Pessoal” em 2008 e 2009 foi o que recebeu a maior destinação também, porém em 2008 o 
segundo colocado foi “Governo” e em 2009 “Sócios” (FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 
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2011). Assim, após a Crise houve uma leve mudança da destinação da DVA. 
 

 
Gráfico 2: Distribuição média do valor agregado no setor Construção e Transporte 

Fonte: Dados primários 
 
 Assim como no setor anterior, neste igualmente nenhuma empresa foi substituída, haja 
vista todas as quatro companhias sorteadas apresentarem DVA positiva. 
 Observa-se tanto em 2010 como em 2011 que o grupo que recebeu a maior destinação 
foi o “Governo”, com 33% e 35%, respectivamente. “Terceiros” recebeu a segunda maior 
fatia do valor agregado em ambos os períodos (29% em 2010 e 31% em 2011), com “Pessoal” 
ocupando o terceiro lugar, seguido de “Sócios”, também nos dois anos em análise. Assim 
como no setor de Bens Industriais, o “Governo” também teve um aumento na sua destinação, 
2% de 2010 para 2011. O resultado alcançado para este setor é o mesmo que Cunha, Ribeiro e 
Santos (2005) obtiveram em sua pesquisa, no qual as DVA’s analisadas por eles, entre 1999 e 
2003, em praticamente todos os períodos o item “Governo” recebeu a maior destinação do 
valor adicionado, com “Terceiros” ocupando a segunda colocação, seguido de “Pessoal” e de 
“Sócios”. Já, confrontando com o estudo de Follmann, Paiva e Soares (2011), este setor 
destinou em 2008 e em 2009 a maioria do valor agregado para “Sócios”, com 30% no 
primeiro ano e 34% em 2009. Já o item “Governos” recebeu 30% em 2008 e 27% no período 
de 2009, tomando a segunda maior fatia. Dessa forma, houve alteração da DVA no período 
pós-crise. 
 

 
 Gráfico 3: Distribuição média do valor agregado no setor Consumo Cíclico 

Fonte: Dados primários 
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Neste setor o “Governo” recebeu a maior fatia da DVA nos dois exercícios (32% em 

2010 e 27% em 2011). Em 2010 “Sócios” tiveram a segunda maior distribuição, com 26%. Já 
em 2011 o item “Terceiros” foi o que apareceu em segunda colocação, com aproximadamente 
25%. Porém a diferença deste grupo para a terceira posição em 2011, que foram os “Sócios”, 
é mínima, cerca de 1% somente. O grupo “Pessoal” foi o que recebeu a menor fatia do valor 
agregado nos dois exercícios, demonstrando pouca destinação aos seus colaboradores. 
 No estudo de Follmann, Paiva e Soares (2011) o grupo “Terceiros” recebeu o maior 
montante do valor adicionado em 2008 (33%), com “Pessoal” e “Governo” recebendo 32%. 
Em 2009 o “Governo” foi o que recebeu mais, 33%, com o item “Pessoal” em segunda 
colocação e “Terceiros” na posição seguinte. Na pesquisa dos autores em ambos os 
exercícios, 2008 e 2009, os “Sócios” foram os que menos ganharam (3% em 2008 e 12% em 
2009). Nota-se assim que, em 2008 e 2009, o grupo “Pessoal” recebia mais valor adicionado 
que os “Sócios”, e que em 2010 e 2011 o quadro inverteu-se, no qual “Sócios” passaram a 
ganhar maior destinação do que o item “Pessoal”. Este fato remete a pesquisa de Miranda et 
al. (2002), que analisaram o Setor Elétrico brasileiro no anos de 1999 e 2000, e verificaram 
que de um ano para o outro as fatias destinadas aos empregados diminuíram, enquanto que 
aquelas destinadas aos acionistas aumentaram. Novamente a distribuição da DVA no período 
pós-crise diferencia-se, e muito, do período da crise. 
 Ressalta-se que no setor de Consumo Cíclico também a amostra inicial com as quatro 
empresas sorteadas não precisou ser alterada. 
 

 
Gráfico 4: Distribuição média do valor agregado no setor Consumo não Cíclico 

Fonte: Dados primários 
 
 Das companhias sorteadas para compor a amostra do setor de Consumo não Cíclico 
uma delas foi excluída da mesma, pois não apresentou DVA em nenhum ano, haja vista a 
mesma ser constituída em 03 de janeiro de 2011 e obter registro na CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários na data de 02 de abril de 2012. Assim a mesma foi substituída. 
 Vê-se uma porcentagem negativa em 2010, o grupo “Sócios” teve -20%, isso se deu 
pelo fato de uma das empresas sorteadas ter apresentado prejuízo no exercício, apesar de seu 
valor agregado a distribuir constante na DVA ser positivo. Por tal motivo a empresa não foi 
excluída da amostra. 
 “Governo” recebeu a maior fatia em ambos os períodos (57% em 2010 e 43% em 
2011), e o item “Pessoal” a segunda maior fatia (44% e 32%, respectivamente). Tal resultado 
é bastante diferente daquele verificado por Follmann, Paiva e Soares (2011) em 2008 e 2009, 
já que nestes dois anos o grupo “Pessoal” recebeu a maior parte da DVA, e o grupo 
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“Terceiros” obteve a segunda maior fatia do valor adicionado, havendo uma alteração 
bastante significativa da distribuição da DVA entre seus quatro elementos, comparando-se o 
período da crise com o período pós-crise. 
 

 
Gráfico 5: Distribuição média do valor agregado no setor Financeiro 

Fonte: Dados primários 
 
 Igualmente no setor Financeiro todas as empresas da amostra apresentaram valor 
agregado a destinar com montante positivo. Analisando-se, vê-se que em 2010 a maior fatia 
da DVA foi destinada aos “Sócios” (37%), e em seguida tem-se o item “Terceiros” (27%). Já 
em 2011 a situação inverteu-se, com “Terceiros” obtendo a maior destinação (38%), seguido 
dos “Sócios” (24%). Comparando com o período de 2008 e 2009, “percebe-se maior 
percentual de distribuição do valor adicionado ao item Remuneração de Capitais Próprios nos 
dois exercícios”, sendo que o grupo “Terceiros” obteve apenas 3% nos dois anos 
(FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 2011, p.112). Novamente os resultados são distintos entre 
o período da crise e o período pós-crise.  

Em estudo feito por Tinoco e Moraes (2008), os autores observaram que o Banco Itaú 
S/A – do setor financeiro, entre 2003 a 2007 teve a parcela designada ao item “Pessoal” 
diminuída ao longo dos anos, resultado reafirmado com esta pesquisa em que tal item passou 
de 30% em 2008 (FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 2011) para 15% em 2011. Porém difere 
do resultado alcançado para o grupo “Governo”, que na pesquisa do Banco Itaú S/A ficou em 
torno de 1/3 (33%) no período explicitado. 
 

 
Gráfico 6: Distribuição média do valor agregado no setor Materiais Básicos 

Fonte: Dados primários 
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No setor de Materiais Básicos uma das empresas sorteadas não pertencia mais ao rol 
daquelas listadas no Novo Mercado na data de coleta da DVA, sendo substituída. Outra 
companhia possuía valor adicionado a distribuir negativo, sendo igualmente trocada. 

Percebe-se que tanto em 2010 como em 2011 o item “Terceiros” (29% e 37%, 
respectivamente) representou a maior fatia de destinação do valor agregado, seguido de 
“Pessoal” (ambos os exercícios com 29%). Houve um considerável aumento na distribuição 
aos “Terceiros”, cerca de 8 (oito) pontos percentuais de 2010 para 2011. Confrontando com a 
pesquisa de Follmann, Paiva e Soares (2011), em 2008 e em 2009 o item “Terceiros” foi que 
mais recebeu destinação da DVA, seguido do grupo “Pessoal”, do “Governo” e por último 
encontram-se os “Sócios” Dessa forma, nos quatro exercícios aqui comparados observou-se 
essa mesma sequência, sendo que o item “Sócios” possuía valor negativo em 2008 e em 2009, 
devido a prejuízos de algumas empresas, e nos dois anos seguintes apresentou valores 
positivos, como denotado no gráfico 6. Assim, no setor de Materiais Básicos a destinação do 
valor agregado manteve-se praticamente inalterada comparando-se o período da crise com o 
período pós-crise, sendo que apesar de os percentuais não serem os mesmos, porém próximos, 
a ordem dos grupos manteve-se. 
 

 
Gráfico 7: Distribuição média do valor agregado no setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

Fonte: Dados primários 
 

No setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, duas empresas apresentaram DVA com 
valores negativos, sendo excluídas da análise. Assim restaram apenas duas empresas. 

Em 2010 a maior fatia foi para “Pessoal” (49%), seguido de “Terceiros” (45%). Em 
2011 a situação inverteu-se, com o componente “Terceiros” (37%) recebendo a maior parte 
do valor agregado, e o item “Pessoal” (25%) ficando com a segunda maior participação. 
Observa-se um percentual negativo em “Sócios” devido à participação de não-controladores 
nos lucros retidos. 

Em 2008 e em 2009 a situação foi bem diferente, no qual o grupo dos “Sócios” se 
sobressaiu em 2008, seguido do “Governo”, e em 2009 o componente “Pessoal” recebeu a 
maioria do valor adicionado, com o item “Governo” ficando em segundo lugar 
(FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 2011). A maior distinção foi que em 2008 e em 2009 não 
houve destinação alguma aos “Terceiros”, e em 2010 e 2011 este grupo teve participação 
significativa na destinação da DVA. 

No estudo de Cunha, Ribeiro e Santos (2005), o setor de “Química e Petroquímica” foi 
um dos setores que tiveram a maior carga tributária, assim como no estudo de Tinoco e 
Moraes (2008), em que a Petrobrás S/A do setor petroquímico, nos anos 2004 a 2007, teve a 
maior parcela destinada ao “Governo”. Porém no presente artigo o resultado não foi o mesmo. 
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Gráfico 8: Distribuição média do valor agregado no setor Tecnologia da Informação 

Fonte: Dados primários 
 
Nota-se que em 2010 e em 2011 o elemento “Governo” recebeu a maior fatia da DVA 

(49% em 2010 e 53% em 2011), seguido do item “Pessoal” (com 32% e 41%, 
respectivamente). Este último grupo teve um aumento de aproximadamente 9% de 2010 para 
2011. O grupo “Terceiros” ficou na terceira posição em ambos os exercícios, e os “Sócios” 
receberam a menor fatia. Este último grupo teve um resultado negativo em 2011, -10%, 
devido ao fato de três empresas apresentarem prejuízos no período. 

Comparando, tanto em 2008 como em 2009, o grupo “Pessoal” foi o que teve mais 
participação na DVA, com “Governo” recebendo a segunda maior fatia, seguido de “Sócios” 
e “Terceiros” (FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 2011). Nota-se assim diferença na 
distribuição do valor agregado novamente, entre o período de 2008 e 2009, com os dois anos 
seguintes. Ressalta-se que todas as empresas sorteadas para este setor apresentavam valores a 
distribuir positivos, não necessitando haver novos sorteios. 
 

 
 Gráfico 9: Distribuição média do valor agregado no setor Telecomunicações 

Fonte: Dados primários 
 
No setor de Telecomunicações vê-se uma grande discrepância entre os quatro 

componentes da DVA, no qual o item “Governo” aparece com elevada porcentagem, mais da 
metade do valor agregado, 52% em 2010 e 70% em 2011. Resultado tão alto como este foi 
observado no estudo de Tinoco e Moraes (2008), no qual a companhia Petrobras S/A 
apresentou grande fatia destinada ao “Governo”, com 58,71% em 2004, 55,34% em 2005, 



 15 

59,69% em 2006 e, 58,77% em 2007 (período de análise). 
Vale lembrar que neste setor houve apenas uma empresa que se enquadrasse nos 

requisitos da pesquisa, podendo ser este um resultado que não se aplique ao setor em si. 
Em 2008 e em 2009, o item “Governo” também foi o que mais teve participação na 

DVA, porém não houve enorme diferença entre os quatro grupos como a observada no gráfico 
9 (FOLLMANN; PAIVA; SOARES, 2011). Observa-se ainda grande queda na distribuição 
ao “Pessoal”, com 26% em 2008, 31% em 2009, chegando a 6% em 2010 e 5% em 2011. 
 

 
 Gráfico 10: Distribuição média do valor agregado no setor Utilidade Pública 

Fonte: Dados primários 
 
Assim como na maioria dos outros setores, também no setor de Utilidade Pública 

nenhuma empresa da amostra precisou ser substituída.  
Nos dois exercícios financeiros o componente “Governo” foi o que mais recebeu de 

valor adicionado (47% em 2010 e 48% em 2011). Por ser um setor de atendimento às 
necessidades humanas, como o fornecimento de energia e de saneamento básico, essencial aos 
indivíduos, deveria haver uma menor tributação para estas empresas. 

Os “Sócios” ficaram com a segunda maior fatia (27% em 2010 e 23% em 2011). 
Na pesquisa de Follmann, Paiva e Soares (2011), tanto em 2008 como em 2009, o 

“Governo” também ficou com a maior parte do valor agregado (51% nos dois exercícios), 
seguido do componente “Terceiros”. A diferença maior observada entre o estudo deles e o 
estudo deste artigo, foi que o item dos “Sócios” cresceu, enquanto que o grupo “Terceiros” 
reduziu. O restante dos componentes manteve praticamente os mesmos percentuais, alterando 
pouco, em torno de três pontos percentuais. Dessa forma, neste setor, a estrutura da DVA 
alterou-se pouco de 2008 para 2011, observando que não houve grande impacto na DVA por 
conta da crise financeira. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A DVA – Demonstração do Valor Adicionado – começou a figurar nos relatórios 
contábeis a partir do ano de 2008, por exigência da Lei n.º 11.638/07, evidenciando de que 
forma as empresas geram riqueza, e como a mesma é distribuída entre os componentes que 
colaboraram com sua formação. 
 Este estudo buscou analisar a distribuição por setor do valor agregado nos anos de 
2010 e 2011 de empresas do segmento Novo Mercado listadas na BM&FBovespa, com uma 
amostra de 35 empresas, correspondendo a 27,78% da população. 
 Verificou-se que, pela análise comparativa entre o período da crise – estudo realizado 
por Follmann, Paiva e Soares (2011) – e o período pós-crise – objeto de estudo deste artigo – 
pode-se observar que entre os dez setores analisados, oito apresentaram alterações 
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significativas na destinação do valor adicionado (setores: Bens Industriais; Construção e 
Transporte; Consumo Cíclico; Consumo não Cíclico; Financeiro e Outros; Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis; Tecnologia da Informação e; Telecomunicações), e apenas dois mantiveram 
praticamente a mesma destinação (setor de Materiais Básicos e de Utilidade pública). Tal 
resultado foi alcançado tendo em vista que a destinação da DVA de 2008 foi muito similar a 
de 2009, em pesquisa feita pelos referidos autores, e igualmente o comportamento da DVA de 
2010 foi praticamente o mesmo que em 2011, notando-se assim diferença entre o período de 
2008-2009 com o período de 2010-2011. Nota-se assim que a crise financeira de 2008 
impactou muito a maioria dos setores, sendo uma das consequências a modificação na 
destinação do valor adicionado, denotado na DVA. 
 Respondendo a segunda questão de pesquisa, observou-se que dentre os setores em 
análise, seis deles apresentaram a maior fatia do valor agregado distribuída ao “Governo”, por 
meio de tributos, nos dois exercícios sociais (setor de Construção e Transporte; de Consumo 
Cíclico; de Consumo não Cíclico; de Tecnologia da Informação; de Telecomunicações e; de 
Utilidade Pública). Esse resultado demonstra como o Brasil é um país com elevada tributação, 
confirmando o que muitas pesquisas já apontam, agora também verificado por meio da DVA. 

Ainda, não se pode dizer que houve um desempenho uniforme na destinação da DVA 
entre os setores, haja vista a distribuição do valor agregado se alterar muito de setor para 
setor. 

Por fim, pode-se aferir que a DVA é um instrumento contábil muito útil, como forma 
de demonstrar para onde a empresa está canalizando a renda obtida.  

Sugere-se que sejam analisadas DVA’s em um período futuro, comparando os 
resultados inclusive com esta pesquisa. 
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