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RESUMO 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) tem o objetivo de mostrar a riqueza adicionada 

pela empresa à economia do país e como essa riqueza é distribuída. Valor adicionado é o 

valor acrescentado ao custo de insumos adquiridos para remunerar os fatores de produção, 

capital, terra e trabalho. Essa remuneração pode ser transferida a outro, como governo, 

havendo redistribuição da renda gerada. Assim, investimentos socioambientais poderiam ser 

classificados como insumos do processo produtivo, remuneração dos fatores ou distribuição 

secundária da renda. Esta pesquisa investigou, à luz dos conceitos econômicos, quais as 

condições para os investimentos socioambientais figurarem como distribuição de valor 

adicionado na DVA. Para tal, foram definidas categorias de investimentos socioambientais 

por meio de análise de conteúdo de Relatórios de Sustentabilidade de 22 companhias abertas 

no Brasil. Em seguida, cada categoria identificada foi analisada sob a ótica da metodologia de 

cálculo do PIB adotada pelo IBGE. Como conclusão, tais investimentos deveriam constar 

como distribuição de valor adicionado na DVA quando: (i) houver dispêndio da empresa 

investidora além daqueles gerados pelo próprio processo produtivo; (ii) houver benefício para 

comunidade além dos esperados pela existência da empresa; (iii)  consumo final do objeto de 

investimento social ocorrer na comunidade; (iv) o dispêndio não se caracterizar como gasto de 

publicidade; (v) o dispêndio não representar compensação de externalidades negativas 

geradas pelo processo produtivo; (vi) o dispêndio não representar consumo de bens ou 

serviços usados no processo produtivo; e (vii) não houver uso de incentivo fiscal 

caracterizado como dedução do tributo devido. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Socioambiental; Demonstração do Valor Adicionado; 

Valor Adicionado; Relatório de Sustentabilidade 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) é uma prática que beneficia a 

sociedade. Ainda não há um consenso sobre a definição de RSC. Alguns autores defendem 
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que a empresa que atua de forma ética, sem prejudicar o meio ambiente ou lesar os 

empregados, por exemplo, é socialmente responsável. Outros defendem que a empresa deve 

realizar investimentos na sociedade além de atuar eticamente. Em qualquer uma das visões, a 

RSC significa se preocupar com os stakeholders e prestar contas a eles. 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é uma demonstração contábil com o 

objetivo de “evidenciar a contribuição da empresa para o desenvolvimento econômico-social 

da região onde está instalada, discriminando o que a empresa agrega de riqueza à economia 

local e, em seguida, a forma como distribui tal riqueza” (SANTOS, 2003, p. 11). É uma 

demonstração voltada para a sociedade, pois mostra como a empresa remunera os 

stakeholders e não apenas os acionistas. A distribuição de valor adicionado se direciona aos 

empregados, ao governo e aos investidores, seja como capital de terceiros ou capital próprio. 

Valor Adicionado representa a riqueza total da firma que poderia ser distribuída para 

todos os provedores de capital, empregados e governo. Lucro representa o retorno 

para os acionistas enquanto os outros componentes do valor adicionado refletem o 

retorno para os outros stakeholders, isto é, governo, credores e empregados. 

(EVRAERT; RIAHI-BELKAOUI, 1998, p. 1, tradução livre).  

A DVA tornou-se uma demonstração de publicação obrigatória para as companhias 

com capital aberto no Brasil após a promulgação da Lei Ordinária nº 11.638/2007 que trouxe 

mudanças para a ‘Lei das Sociedades Anônimas’. Muitas dessas mudanças tinham o objetivo 

de facilitar o processo de adoção das normas contábeis internacionais no Brasil. Com a 

aprovação da obrigatoriedade da DVA no Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC) emitiu pronunciamento sobre estrutura (Quadro 1) e elaboração da nova demonstração. 
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Em 

milhares 

de reais

Em 

milhares 

de reais

20X1 20X0

1 – RECEITAS

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços

1.2) Outras receitas

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios

1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos

2.4) Outras (especificar)

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

6.1) Resultado de equivalência patrimonial

6.2) Receitas financeiras

6.3) Outras

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)

8.1) Pessoal

8.1.1 – Remuneração direta

8.1.2 – Benefícios

8.1.3 – F.G.T.S

8.2) Impostos, taxas e contribuições

8.2.1 – Federais

8.2.2 – Estaduais

8.2.3 – Municipais

8.3) Remuneração de capitais de terceiros

8.3.1 – Juros

8.3.2 – Aluguéis

8.3.3 – Outras

8.4) Remuneração de Capitais Próprios

8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio

8.4.2 – Dividendos

8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício

8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.
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Quadro 1 -  Modelo de DVA adotado no Brasil conforme CPC 09 (para empresas em geral), adaptado. 

FONTE: Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 09 (CPC, 2008, p. 16-17). 

 

Paralelamente ao processo de implantação da DVA no Brasil, houve a intensificação 

da publicação de relatórios de cunho socioambiental, entre eles: Balanço Social, Relatório 

Socioambiental, Relatório de Sustentabilidade. Há pouco tempo, as empresas não se 

preocupavam em serem transparentes, atualmente elas divulgam relatórios não obrigatórios 

para evidenciar o que têm feito pela sociedade. “Embora se percebam, de fato, excessos de 

marketing, é preciso reconhecer o fator positivo: a informação prestada tem estimulado os 

concorrentes a realizar ações semelhantes ou melhores, o que resulta, portanto, no benefício 

da sociedade como um todo.” (RIBEIRO, 2006, p.108).  

No sentido de padronizar os relatórios socioambientais, a iniciativa de maior destaque 

foi o modelo da Global Reporting Iniciative (GRI), fundação criada para estabelecer diretrizes 

na elaboração de relatórios de sustentabilidade. A GRI estabelece uma estrutura para os 

relatórios de sustentabilidade bem como diretrizes para a elaboração desses. O relatório GRI é 

composto por características da empresa e indicadores de desempenho. São três grandes 
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grupos de indicadores: econômicos, ambientais e sociais, totalizando 79 indicadores de 

desempenho com informações qualitativas e quantitativas da empresa. 

O primeiro dos indicadores de desempenho da categoria “econômico” (EC1) é o 

“valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, 

remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros 

acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos” (GRI, 2006, p. 27). O 

objetivo desse indicador é fornecer uma “indicação básica de como a organização gerou 

riqueza para seus stakeholders” (GRI, 2006, p. EC4). 

O protocolo de desenvolvimento do EC1 propõe uma tabela – intitulada Tabela de 

Valor Econômico Gerado e Distribuído – que se aproxima da DVA em sua estrutura. Apesar 

das semelhanças na estrutura, existem algumas diferenças conceituais entre o protocolo do 

indicador EC1 e a DVA, não obstante muitas empresas divulguem a DVA como resposta a 

esse requisito GRI. Entre essas diferenças, há um item de “investimentos na comunidade” no 

grupo de distribuição de valor econômico. 

Considerando que os investimentos na comunidade se caracterizam principalmente 

como despesas na contabilidade das organizações, tais informações irão compor a DVA. 

Assim, surgiu a questão sobre o valor gasto com investimentos socioambientais integrar os 

componentes relativos à formação do valor adicionado ou à sua distribuição. 

À primeira vista, essa pode parecer uma questão puramente normativa sobre qual a 

linha da DVA mais adequada para classificar os investimentos socioambientais. Entretanto, a 

questão é mais complexa, pois se trata da contribuição da empresa para a produção do país. O 

produto nacional em determinado período poderia ser calculado como a somatória do valor 

adicionado pelos produtores a tudo o que foi produzido pelo país no período. 

Além disso, o destaque dos investimentos na comunidade é totalmente coerente com a 

proposta da DVA. Mais ainda, nenhuma das demonstrações contábeis prevê a divulgação 

separada dos gastos socioambientais. A utilidade da informação também é coerente com os 

objetivos do Reporte Integrado, que tem por objetivo a integração das informações contábeis 

com as informações sobre sustentabilidade e cujos princípios vêm sendo desenvolvidos por 

um grupo de interessados formado principalmente pelos conselhos International Accounting 

Standards Board (IASB) e GRI (www.theiirc.org).  

Nesse contexto, este trabalho tem o objetivo de identificar em quais condições as 

empresas podem considerar seus investimentos socioambientais como distribuição de 

valor adicionado. Para responder ao problema de pesquisa, além de buscar referencial teórico 

sobre o tema, este trabalho buscou (i) relacionar categorias de investimentos socioambientais 

por meio de análise de conteúdo dos Relatórios de Sustentabilidade de 22 empresas de capital 

aberto no Brasil e (ii) verificar como esses investimentos socioambientais são computados no 

cálculo do PIB, por meio de análise documental das notas metodológicas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Sistema de Contas Nacionais. 

O trabalho é composto, além desta introdução, por um referencial teórico sobre os 

temas envolvidos, responsabilidade social corporativa, valor adicionado e DVA, e por uma 

análise detalhada da relação entre investimentos socioambientais e valor adicionado, tanto 

pela ótica conceitual quanto pela ótica do PIB. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Valor Adicionado e DVA 

A produção de um país envolve produtos e serviços para serem consumidos pela 

sociedade (consumo final) ou utilizados na produção de outros bens e serviços (consumo 

intermediário). Assim, para evitar o problema da dupla contagem, o produto do país inclui 
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apenas os bens e serviços destinados ao consumo final ou utiliza o conceito de valor 

adicionado. O valor adicionado em determinada etapa de produção é “a diferença entre o 

valor bruto produzido nessa etapa (igual a vendas mais acréscimo de estoques) e os consumos 

intermediários” (SIMONSEN; CYSNE, 2007, p.147). 

Em cada etapa da produção, existe um acréscimo de valor. A adição de valor justifica-

se pela necessidade de custear os esforços de produção ou venda envolvidos em cada etapa. A 

produção envolve matéria-prima (bens e serviços de consumo intermediário) e fatores de 

produção. São considerados fatores de produção: terra, capital e trabalho (GREMAUD; 

TONETO JR., 2007, p. 202). O valor adicionado remunera os fatores de produção. Tem-se, 

então, o conceito de renda: salários, juros, lucros e aluguéis remuneram, respectivamente, 

trabalho, capital de empréstimo, capital de risco e propriedade física de bens de capital 

(SIMONSEN; CYSNE, 2007, p. 147). 

Por conseguinte, o produto nacional pode ser mensurado pela ótica do produto ou pela 

ótica da renda (e ainda pela ótica do consumo), dada a igualdade da macroeconomia entre 

produção e renda. Renda é definida como a remuneração dos fatores de produção: capital e 

trabalho. 

A identidade PRODUTO = RENDA resulta de que a adição de valores, em cada 

etapa da produção, corresponde exatamente à remuneração de fatores, pelo 

pagamento de salários, juros, lucros, aluguéis, impostos e rendas ao exterior. Os dois 

últimos itens representam, no caso, a renda do Governo e a do resto do mundo. 

Como o produto é o total dos valores adicionados e a renda o total das remunerações 

de fatores, segue-se a identidade em questão. (SIMONSEN e CYSNE, 2007, p.148). 

Essa identidade entre produto e renda é apresentada na DVA, pois o Valor Adicionado 

Total é igual ao total da Distribuição do Valor Adicionado (linhas 7 e 8 do Quadro 1). Assim, 

a questão dos investimentos socioambientais alocados como distribuição ou formação de 

valor adicionado tem relação direta com o cálculo do produto nacional. 

O conceito de valor adicionado usado na elaboração da DVA é o mesmo conceito 

econômico apresentado. Se todas as entidades produtivas do país elaborassem essa 

demonstração, a soma da riqueza gerada seria o produto nacional. Entretanto existem 

diferenças metodológicas no cálculo do valor adicionado pelo IBGE e no cálculo da DVA. 

Isto é, a metodologia contábil de cálculo do valor adicionado apresenta algumas diferenças 

em relação à metodologia econômica. 

De Luca (1996) fez uma conciliação das duas metodologias e apresenta todas as 

diferenças. Em especial, destaca-se a base de mensuração, pois o conceito de valor adicionado 

utilizado na economia adota o conceito de produção e, em geral, a Demonstração do Valor 

Adicionado apresenta o valor adicionado em função das suas vendas.  

A Demonstração do Valor Adicionado pode ser resumida na equação apresentada por 

Morley (1979, p. 619):  

RTDivIWDepBS      (1) 

onde: S = Vendas; B = Aquisição de materiais e serviços; Dep = Depreciação; W = Salários; I 

= Juros; Div = Dividendos; T = Tributos; R = Lucros retidos. 

O lado esquerdo da equação (1) mostra a formação do valor adicionado, e o lado 

direito mostra como o valor adicionado foi distribuído entre os stakeholders. A equação (1) 

expressa a distribuição do valor adicionado líquido, como é utilizado no modelo brasileiro. 

Suojanen (1954, p. 397-398), em um dos primeiros textos a tratar do assunto DVA, 

traz algumas vantagens do conceito de valor adicionado como medida de resultado. A 

primeira fala da maior abrangência da DVA por estar voltada a todos os participantes com os 

quais a empresa tem contínua responsabilidade. Quando a empresa é vista como uma pessoa 

ou um proprietário, a DRE é a demonstração adequada, mas quando a empresa é vista como 
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um negócio, ou uma instituição, a DVA reflete melhor o desempenho da empresa. A segunda 

vantagem fala de informações importantes sobre o desenvolvimento econômico que poderiam 

ser fornecidas para o governo, de modo que informações econômicas fossem transmitidas 

com maior velocidade, melhorando as atividades de planejamento do Estado (já em 1954). 

Por fim, o texto fala da vantagem da contabilidade financeira não ter de sofrer alterações 

significativas para fornecer a “informação suplementar” do valor adicionado. 

Morley (1979) aumenta o número de vantagens da DVA, mas também apresenta suas 

desvantagens. O autor corrobora com a última vantagem exposta por Suojanen (1954, p. 398) 

e afirma que a DVA é elaborada com base nos mesmos princípios contábeis adotados na 

contabilidade, como continuidade, competência, consistência, objetividade e essência sobre a 

forma (MORLEY, 1979, p. 623). 

Morley (1979, p. 622) corrobora também com a segunda vantagem exposta por 

Suojanen (1954, p. 398) quando expõe como vantagem o fato de a DVA relacionar a 

contabilidade da empresa à renda nacional. Morley afirma, ainda, que o valor adicionado da 

empresa corresponde à sua contribuição para a renda nacional e que a soma do valor 

adicionado de cada companhia seria igual à renda nacional. Santos e Carvalho (1997, p. 132) 

também ressaltam essa vantagem. 

Quanto à primeira vantagem levantada por Suojanen (1954, p. 397) a qual coloca a 

DVA como ferramenta que reflete melhor o esforço da empresa enquanto equipe em busca de 

resultado comum, não há consenso sobre o assunto. É uma questão ambígua, pois pode 

despertar rivalidade entre os grupos, como ocorreu no Reino Unido (HOPWOOD; 

BURCHELL; CLUBB, 1994, p. 211; PONG; MITCHELL, 2005, p. 173). 

A interdependência entre os vários grupos de stakeholders é enfatizada pela DVA, 

assim como o efeito interativo das decisões de qualquer grupo nos demais. Isso pode gerar 

maior coesão entre os stakeholders e uma atitude mais positiva dos empregados em relação à 

empresa. Por outro lado, pode evidenciar discrepâncias nas remunerações dos fatores de 

produção, gerando competitividade e rivalidade entre os grupos (MEEK; GRAY, 1988, p. 78). 

De fato, o próprio Morley (1979, p. 623) já colocou isso como uma limitação da DVA, 

pois apesar de a ideia de enxergar a empresa como um conjunto de equipes que cooperam 

para compor o valor adicionado, a remuneração dessa cooperação pode não ser proporcional à 

contribuição para a formação de valor. O governo, por exemplo, não foi “convidado” para se 

juntar à equipe, mas recebe, muitas vezes, a maior parte do valor adicionado. 

Morley (1979, p. 621) coloca, ainda, como vantagem da DVA, os indicadores de 

desempenho baseados em valor adicionado, ferramentas úteis para diagnóstico e predição de 

resultados. Com isso, poderiam ser avaliadas tendências de desempenho, ser realizadas 

comparações entre companhias do mesmo setor e com outros países. Um indicador da 

remuneração de empregados, por exemplo, poderia ser útil como ferramenta de barganha para 

aumento de salário. Outro indicador poderia comparar a carga tributária das empresas em 

países diferentes. Santos (2003, p. 219-228) propõe uma série de indicadores baseados no 

valor adicionado e outras informações da DVA.  

Considerando o caráter social da demonstração em estudo, os investimentos sociais 

podem ser adicionados como uma informação (seja como redução ou como distribuição de 

valor adicionado) diferenciada da demonstração. Para as companhias abertas é uma 

demonstração sujeita à auditoria o que implica em que os gastos com responsabilidade social 

também o são; isso dá ainda mais força para o desenvolvimento do Balanço Social no Brasil. 
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2.2 Estrutura de cálculo do Produto Nacional pelo IBGE 

O produto em uma economia é mensurado por um sistema de contas denominado 

Contabilidade Nacional. A mensuração do PIB brasileiro, realizada pelo IBGE, segue a 

metodologia internacional sugerida pela Organização das Nações Unidas (ONU), intitulada 

System of National Accounts 93 (SNA 93). A necessidade de estabelecer comparações entre 

os diversos países tem feito com que a ONU divulgue, de tempos em tempos, um conjunto de 

recomendações, que a maior parte dos países procura seguir, a fim de tornar o mais 

homogêneo possível esse formato (PAULANI; BRAGA, 2007, p. 29). O Brasil ainda não 

adota completamente o modelo sugerido no SNA 93, mas os conceitos principais já foram 

incorporados. Atualmente, o IBGE está testando uma nova metodologia baseada no 

documento System of National Accounts 2008. A previsão é de que as alterações entrem em 

vigor no início de 2015 (IBGE, 2013).  

A atividade econômica se traduz por inúmeras transações realizadas por uma 

infinidade de agentes. A tarefa fundamental do Sistema de Contas Nacionais é classificar essa 

variedade de agentes, os fluxos econômicos e os estoques de ativos e passivos num número 

limitado de categorias essenciais, integrando-as num esquema contábil, de forma a obter uma 

representação do funcionamento da economia. O esquema contábil das contas nacionais tem 

sua lógica centrada na ideia de reproduzir os fenômenos essenciais da vida econômica de um 

país: produção de bens e serviços; geração, alocação e distribuição da renda; consumo e 

acumulação (IBGE, 2008, p. 17). 

O Sistema de Contas Nacionais está centrado em dois grupos de informações: as 

Contas Econômicas Integradas (CEI), um conjunto de contas de operações e contas de ativos 

e passivos dos setores institucionais (conjunto de unidades institucionais caracterizadas por 

autonomia de decisões e unidade patrimonial) e do resto do mundo, e a Tabela de Recursos e 

Usos (TRU), matriz que traz os resultados agregados macroeconômicos por setores de 

atividade econômica. A integração entre os grupos (CEI e TRU) garante que os saldos obtidos 

pela classificação de setores institucionais, nas CEI, sejam idênticos aos obtidos pela 

classificação de atividades na TRU (FEIJÓ et al., 2003, p. 51). 

As contas econômicas registram, em cada linha, as operações econômicas, saldos e 

agregados, que representam a sequência de equações que retratam o funcionamento 

da economia nacional. Iniciando na geração da renda, passando pela sua 

apropriação, distribuição e alcançando a utilização da renda nacional, quando se 

estima o consumo e a poupança da economia. (IBGE, 2011, p. 28). 

As Contas Econômicas Integradas dividem-se em contas correntes (produção e renda) 

e contas de acumulação. A conta de produção mostra o resultado do processo de produção: 

valor bruto de produção, consumo intermediário e valor adicionado (PIB). A conta de renda 

se divide em distribuição primária da renda, distribuição secundária da renda e uso da renda. 

As rendas primárias são rendas recebidas pelas unidades institucionais por sua participação no 

processo produtivo ou pela posse de ativos necessários à produção. A distribuição secundária 

da renda mostra a passagem do saldo da renda primária de um setor institucional para renda 

disponível, após o recebimento e pagamento de transferências correntes (exceto as 

transferências sociais em espécie). A conta de uso da renda disponível tem como objetivo 

mostrar como as famílias, as instituições sem fins de lucro a serviço das famílias e as 

administrações públicas alocam sua renda disponível em consumo e poupança. A poupança, 

saldo final das operações correntes, é o ponto de partida das contas de acumulação. A conta 

de capital, primeira deste conjunto, registra as operações relativas às aquisições de ativos não 

financeiros. As contas de transferências de capital, também deste conjunto, implicam em 

redistribuição de riqueza. Por fim, o saldo das contas é a capacidade/necessidade líquida de 

financiamento em cada setor institucional (IBGE, 2008, p. 21-25). 
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As unidades institucionais são unidades econômicas capazes de possuir ativos e 

contrair passivos por sua própria conta, caracterizadas por autonomia de decisão e unidade 

patrimonial. As unidades institucionais são grupadas para formar os setores institucionais, 

segundo similaridades em suas funções, comportamento e objetivos principais. Assim, são 

definidos os seguintes setores: S.11 - empresas não-financeiras; S.12 - empresas financeiras; 

S.13 - administrações públicas; S.14 - famílias e S.15 - instituições sem fins de lucro a serviço 

das famílias (IBGE, 2008, p. 31-32). 

A lógica de recursos e usos também é evidenciada na TRU, mas com a ótica de 

atividades e não de setores institucionais. O principal objetivo da TRU é a análise dos fluxos 

de bens e serviços e dos aspectos básicos do processo de produção. Ela mostra a estrutura de 

insumos e estrutura de produção de produtos por atividade (IBGE, 2008, p. 27). A TRU 

apresenta seis blocos de informações, os quadrantes: A, oferta; A1, produção; A2, importação; 

B1, consumo intermediário; B2, demanda final e C, decomposição do valor adicionado em 

categoria de renda. As equações básicas da economia mostram a relação entre os quadrantes e 

facilitam a compreensão da TRU. São elas: 

 Oferta = Produção + Importação  A = A1 + A2 (equação representa os recursos 

postos à disposição no país); 

 Oferta = Consumo Intermediário + Demanda final  A = B1 + B2 (equação representa 

os usos dos recursos postos à disposição e B1 e B2 formam matriz insumo-produto); 

 PIB = Demanda final – Importação = B2 – A2 e 

 PIB = Produção – Consumo Intermediário = A1 – B1. 

As matrizes A, A2, B2 e C são interpretadas pelo cruzamento dos títulos de suas linhas 

e colunas. Já as matrizes A1 e B1 podem gerar dúvidas ao leitor na interpretação por cruzar 

setores econômicos com os mesmos setores econômicos. A matriz A1 cruza informações de 

oferta e é composta por elementos xij que representam a oferta de produtos característicos do 

setor i que foram produzidos pelo setor j. A matriz B1 apresenta informações do consumo 

intermediário das atividades e é composta por elementos xij que representam os produtos 

transferidos pelo setor i para consumo no setor j (NUNES, 1998, p. 148-151). 

As atividades expostas na TRU foram definidas por uma agregação da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) utilizada pelas pesquisas econômicas do IBGE e 

pelos principais registros administrativos do país. A classificação por grupos de produtos é 

derivada diretamente da classificação de atividades e procura manter a homogeneidade de 

cada grupamento no que diz respeito à origem – atividade produtora e procedência, nacional 

ou importada – e ao destino – tipo de consumidor e/ou usos específicos (IBGE, 2008, p. 46). 

Dessa forma, para analisar como os investimentos socioambientais são contabilizados 

nas contas nacionais, pela ótica da metodologia IBGE, será necessário avaliar se o 

investimento se caracteriza como consumo intermediário ou como consumo final. 

 

3 ESTUDO EMPÍRICO 

3.1 Metodologia da Pesquisa 

A orientação metodológica deste trabalho é o estruturalismo. Essa perspectiva 

epistemológica aplicada às ciências sociais caracteriza-se por estudar as relações entre os 

elementos sociais e explicá-las por um conjunto de estruturas sociais. 

A metodologia de pesquisa deste trabalho está fundamentada em três fases, conforme 

os procedimentos de uma análise estruturalista (RICHARDSON, 1999, p. 42-43). A fase 1 

visa revisar a literatura sobre o tema. As fases 2 e 3 são etapas do estudo empírico. 

A fase 2 teve o objetivo de identificar os tipos de investimentos realizados por uma 

amostra de empresas, ou seja, decompor o fenômeno estudado em busca de elementos 
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invariantes que deverão compor a estrutura proposta. Foi realizada análise de conteúdo em 22 

relatórios de sustentabilidade publicados por empresas de capital aberto (Quadro 2). A 

amostra foi intencional com o objetivo de formar um grupo diversificado, possibilitando a 

identificação de uma maior variedade de tipos de investimentos sociais. O produto dessa fase 

foi uma relação de elementos invariantes dos investimentos sociais para investigar, na fase 

seguinte, como esses investimentos se relacionam com o conceito de valor adicionado. 

 
AES Tietê 

Ambev 

Anhanguera 

Educ 

Bradesco 

Braskem 

CCR Rodovias 

Celulose Irani 

CPFL 

CTBC 

Duratex 

Elektro 

Gol 

Karsten 

Metal Leve 

(Mahle) 

Natura 

Pão de Açúcar 

Petrobras 

Sabesp 

Souza Cruz 

Tenaris Confab 

Vale 

Whirlpool 

 
 

Quadro 2 -  Relação das empresas analisadas para tipificação das ações socioambientais das empresas 

 

Para definir o roteiro de análise dos relatórios, além da revisão bibliográfica e das 

diretrizes GRI (2006), foram utilizados os achados de pesquisa pioneira sobre os 

investimentos sociais privados, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). Foram realizadas duas edições nacionais, referentes aos anos 2000 e 2004. O conceito 

utilizado pela pesquisa para definir ação social empresarial foi amplo: foi considerada 

qualquer atividade que as empresas realizaram, em caráter voluntário, para o atendimento de 

comunidades nas áreas de assistência social, alimentação, saúde, educação, entre outras. Essas 

atividades incluem desde pequenas doações eventuais a pessoas ou instituições até grandes 

projetos mais estruturados (IPEA/DISOC, 2006, p. 4).  

As informações divulgadas nos relatórios analisados foram categorizadas quanto ao 

beneficiário divulgado na informação, quanto ao dispêndio da empresa e quanto ao meio de 

transferência. As informações foram tipificadas em quatro categorias: Empregados, Meio 

Ambiente, Comunidade e Perfil Organizacional, com diversas subcategorias de atividades. A 

categoria Perfil Organizacional não foi analisada por não se caracterizar como investimento 

socioambiental. A categoria Empregados não foi analisada por ter sua posição na DVA bem 

definida como distribuição de valor adicionado. Este estudo focou suas análises nas categorias 

Meio Ambiente e Comunidade (Quadro 3). 

 
Meio Ambiente 

a.       Realização de projetos ambientais em parceria com outras instituições, públicas ou privadas [quando for 

evidente que não há vínculo da atividade econômica da empresa com o projeto realizado] 

b.       Sistemas de Gerenciamento Ambiental [procedimentos incluídos no processo operacional da empresa 

com o objetivo de minimizar o impacto dos resíduos gerados pela empresa ao meio ambiente] 

c.      Desgaste de recursos naturais durante o processo de produção de produtos e serviços [inclui uso da água e 

energia e passivos ambientais] 

d.       Investimentos em ativos de produção limpa [considerar ativos de produção limpa os bens e direitos de 

longa duração essenciais ao processo produtivo e que visem a melhorar a interação entre o processo produtivo e 

o meio ambiente] 

e.       Investimentos em ativos ambientais [considerar ativo ambiental os bens e direitos que tenham capacidade 

de geração de benefício econômico em períodos futuros e que visem exclusivamente à preservação, proteção e 

recuperação ambiental (RIBEIRO, 2006, p. 61)] 

f.       Educação, Pesquisa e Treinamento [exceto para empregados da empresa; quando for evidente a relação do 

tema com a atividade econômica da empresa] 

g.      Mercado de Créditos de Carbono 
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 Comunidade 

a.       Realização de projetos sociais na comunidade [quando a participação da empresa ocorrer não apenas com 

aporte de recursos, mas também com a organização e/ou execução do projeto] 

b.      Doações para projetos sociais da comunidade 

c.      Doações para programas sociais do governo 

d.      Voluntariado empresarial quando a participação da empresa envolver algum tipo de investimento [por 

exemplo, em horas de trabalho ou transporte dos voluntários] 

e.       Patrocínios à educação, artes e esportes [quando há o custeio da atividade com a divulgação explícita da 

marca da empresa no projeto] 

f.       Realização de campanhas de arrecadação de donativos [quando a empresa faz a divulgação, recolhe e 

entrega os donativos à comunidade] 

h.      Aquisição de produtos que financiam projetos sociais para serem usados no processo operacional da 

empresa 

Quadro 3 -  Categorização dos investimentos socioambientais conforme estudo empírico da fase 2 

 

Também foi necessário entender como as empresas realizam os investimentos. O 

“como” aqui se refere à maneira com que a empresa entrega recursos para a causa social. Isso 

é importante para a análise do valor adicionado, sob a ótica do cálculo do PIB. 

Em geral, as empresas realizam suas atividades sociais por meio de doações 

simultâneas de recursos, quer para pessoas ou comunidades carentes (54%), quer 

para organizações que executam projetos sociais (67%). No entanto, no período 

analisado, cresce a proporção de empresas que apóia organizações (comunitárias, 

filantrópicas ou religiosas), consolidando-se como o principal mecanismo de atuação 

das empresas privadas na área social. O percentual de empresas que informa doar 

recursos diretamente para pessoas ou comunidades carentes é alto e mantém-se 

estável ao longo dos anos. Por outro lado, apenas 3% das empresas atuou, em 2004, 

por meio da criação e desenvolvimento de seus próprios projetos. (IPEA/DISOC, 

2006, p. 24). 

Os investimentos sociais privados recebem incentivos do governo por meio de 

benefícios tributários. Investimentos sociais que fomentem o esporte, a cultura, os direitos das 

crianças e adolescentes e atividades audiovisuais podem ser deduzidos do tributo sobre a 

renda devido até o limite imposto pelo Regulamento do Imposto de Renda. Esses limites 

variam de 1 a 4% do imposto devido, conforme a atividade incentivada. O incentivo não é 

válido para a parcela adicional do imposto de renda (CRC-SP/FIESP/FACESP, 2002, p. 11). 

Dessa forma, entende-se que as empresas podem realizar os investimentos com os 

seguintes meios: 

i. doação direta para pessoas físicas; 

ii. doação para uma pessoa jurídica sem fins lucrativos em troca de incentivo fiscal; 

iii. doação para uma pessoa jurídica sem fins lucrativos sem se beneficiar de incentivos 

fiscais; 

iv. pagamento para uma pessoa jurídica sem fins lucrativos por produto ou serviço adquirido; 

v. pagamento para uma pessoa jurídica com fins lucrativos por produto ou serviço adquirido; 

vi. doação para programas do governo. 

Por fim, a fase 3 teve o objetivo de identificar como os elementos relacionados na fase 

2 são computados (ou se são computados) no cálculo do valor adicionado. A pesquisa foi 

realizada por meio de análise documental das Notas Metodológicas sobre o cálculo do PIB 

divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O produto desta fase 

será a resposta ao problema de pesquisa e a caracterização dos investimentos socioambientais 

que podem ser classificados como distribuição de valor adicionado (se houver). Ao final dessa 

fase, foi realizada entrevista com o chefe das Contas Nacionais do IBGE para validar os 

resultados encontrados. 
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3.2 Resultados 

Para atingir o objetivo deste trabalho é preciso entender como os investimentos 

socioambientais estão contabilizados no Sistema de Contas Nacionais. Da maneira como são 

contabilizados na DVA atualmente, os investimentos socioambientais deveriam aparecer 

como consumo intermediário tanto na TRU quanto na conta de produção (CEI). Entretanto, 

observou-se que isso não acontece. 

Inicialmente, é necessário observar as fontes de coleta de dados para construção das 

contas nacionais. O IBGE utiliza, principalmente, dados obtidos por pesquisas realizadas pelo 

próprio instituto (Pesquisa Industrial Anual – PIA, Pesquisa Anual da Indústria da Construção 

– PAIC, Pesquisa Anual do Comércio – PAC, Pesquisa Anual de Serviços – PAS) e dados 

informados na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Os 

questionários do IBGE, assim como a DIPJ, são preenchidos pela própria empresa e não 

possuem campo específico para informar as doações ou transferências realizadas no ano. Elas 

são informadas como “outras despesas operacionais” ou nem são informadas. As informações 

de doações só podem ser obtidas pelo IBGE por meio da declaração do imposto de renda das 

entidades sem fins de lucro e das pessoas físicas, informações também usadas na elaboração 

das contas nacionais. 

Para análise dos investimentos socioambientais será necessário retomar a questão dos 

meios de transferências de recursos. Como colocado no item anterior, as transferências podem 

ocorrer diretamente para a pessoa física, para pessoa jurídica sem fins de lucro, para pessoa 

jurídica com fins de lucro ou para o governo. Podem ser doações ou pagamentos por serviços 

adquiridos. E ainda podem ou não ter recebido incentivo fiscal. 

Pela lógica atual da DVA, o meio de transferência dos recursos somente terá impacto 

na classificação do investimento socioambiental no caso de receber incentivos fiscais. Isto é, 

independente do meio de investimento, na estrutura atual da DVA, o investimento aparecerá 

como formação de valor adicionado (mais especificamente, no grupo de insumos adquiridos 

de terceiros). A DVA considera o conceito e não a natureza jurídica de quem recebe o valor 

adicionado. Assim, não há diferença na distribuição de valor adicionado se o acionista da 

empresa possui personalidade jurídica ou não ou se possui finalidade de lucro ou não. O 

incentivo fiscal recebido fará diferença porque, nesse caso, não há um novo dispêndio da 

empresa, apenas um redirecionamento do recurso. A empresa deixa de pagar parte do imposto 

para o governo, mas entrega esse valor para um projeto social. 

Já pela lógica do cômputo do PIB, para participar do valor adicionado como formação, 

os investimentos socioambientais devem se caracterizar como consumo intermediário – “bens 

e serviços utilizados como insumos (matérias-primas) no processo de produção” (IBGE, 2008, 

p. 164). Caso contrário, serão caracterizados como distribuição do valor adicionado. Assim, 

os casos de doação sempre serão distribuição de valor adicionado porque não representam 

insumos do processo de produção. O pagamento por serviço adquirido poderá compor a 

formação de valor adicionado se o serviço for relacionado ao processo produtivo, pois será 

consumo intermediário. Se uma empresa, por exemplo, compra brindes de natal para distribuir 

na comunidade vizinha, estará distribuindo valor adicionado, pois esses brindes não possuem 

relação com a produção. 

A diferenciação entre transferência para pessoa física, pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos e programas de governo influenciará apenas na distribuição do valor entre os 

setores institucionais nas CEI. Se uma empresa faz uma doação para uma instituição sem fins 

de lucro, ela deveria aparecer na linha de transferências correntes diversas que pertence à 

conta nacional de distribuição secundária da renda, e na coluna de usos do setor institucional 

das instituições sem fins de lucro a serviço da família. Se a doação for para o governo, 
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aparece na mesma linha, mas na coluna de usos da administração pública. E se for para pessoa 

física, aparece na coluna de usos da família, mas na mesma linha. 

Por fim, o fato de haver aproveitamento do incentivo fiscal, pela ótica do IBGE, não 

muda a classificação do investimento socioambiental em distribuição de valor adicionado. 

Nesse caso, haverá alocação primária da renda para excedente operacional bruto, depois 

distribuição secundária para impostos correntes sobre a renda e depois transferências 

correntes diversas para as instituições sem fins de lucros a serviço das famílias. Ou seja, as 

mudanças ocorrem após a apuração do valor adicionado, por isso não muda a adequação 

como distribuição de valor adicionado. 

Restringindo-se ao problema, pela ótica da metodologia IBGE, para diferenciar a 

formação de valor adicionado da distribuição de valor adicionado importa o consumo: 

intermediário ou final. Apenas os investimentos que puderem ser considerados consumo 

intermediário irão compor a formação de valor adicionado.  

A seguir, devem ser analisadas as categorias de ações socioambientais descritas como 

produto da fase 2 da pesquisa (Quadro 3) para determinar se há consumo intermediário. Com 

relação à categoria Meio Ambiente, não há contabilização de questões ambientais na 

metodologia de contas nacionais da ONU, SNA 93, nem na metodologia vigente das contas 

nacionais brasileiras. É uma matéria em estudo (STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 2009), mas 

atualmente, não há contabilização – nem a proposta de alteração para o início de 2015, 

baseada na SNA 2008, incorpora o estudo realizado ainda. Apenas as atividades formalizadas 

(com código na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE) aparecem nas 

contas nacionais pelo modelo em vigor. Alguns exemplos: reflorestamento, produção e 

consumo de energia e reciclagem. 

As atividades de Meio Ambiente vinculadas ao processo produtivo da empresa 

(consumo de água e energia, por exemplo) aparecem nas contas nacionais como consumo 

intermediário, pois as empresas informam o consumo por meio dos questionários da PIA, 

PAC ou PAS. Já as atividades de Meio Ambiente não vinculadas ao processo produtivo 

podem nem aparecer nas contas nacionais. Se a empresa realiza um projeto de educação e 

treinamento em temas de meio ambiente (para a comunidade, não para seus empregados), ela 

deverá informar ao IBGE como uma produção, com código do CNAE e volume de produção. 

Caso contrário, o IBGE não tomará conhecimento do projeto, e isso não aparecerá na 

produção do país. Como não é atividade fim da empresa, dificilmente haverá tal informação, 

neste caso. Não obstante, se o projeto for financiado pela empresa por meio de doação para 

entidades sem fins de lucro e esta informar fonte e aplicação de recursos em sua DIPJ, haverá 

reconhecimento nas contas nacionais como produção da entidade sem fins de lucro. Para a 

empresa, o investimento caracterizar-se-á como doação, logo, transferência secundária da 

renda ou destinação de valor adicionado. 

Quando ocorre investimento em ativos ambientais, a empresa informa a aquisição de 

bens de capital por meio dos questionários citados. Nas Contas Econômicas Integradas, ocorre 

lançamento desse valor como formação de capital fixo, derivado da conta de poupança que é 

uma forma de uso da renda. Na DVA, tais investimentos não aparecem com este título, pois 

não são despesas na DRE. A aquisição desses bens aparece na DVA apenas pela conta de 

depreciação à medida que ocorre o desgaste do bem, o que não corresponde ao que é 

reconhecido nas contas nacionais porque a depreciação não é contabilizada nas CEI. 

Dessa forma, sobre os investimentos ambientais, fica evidente que apenas os gastos 

relacionados ao processo produtivo, principalmente consumo de recursos naturais na 

produção, se caracterizam para compor a formação de valor adicionado na DVA. Casos 

diferentes deveriam compor a distribuição de valor adicionado. É importante observar que 

alguns gastos têm a característica de repor recursos já consumidos (como reflorestamento ou 

limpeza de rios poluídos). 
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Passa-se, então, para a tipologia da categoria Comunidade, a aquisição de produtos 

que financiam projetos sociais para serem usados no processo operacional da empresa é uma 

ação social porque beneficia a comunidade, mas não é sempre um investimento social porque 

não gera despesa adicional para a empresa. Quando a empresa, por exemplo, compra 

uniformes produzidos pela oficina de costura de uma clínica de reabilitação, ela está 

realizando ação social porque ajuda a financiar a clínica, mas não há despesa adicional, pois a 

compra de uniformes é parte do processo operacional. Pode-se argumentar que há uma 

diferença de custos entre uma indústria de uniformes e a oficina de costura, e se a empresa 

paga mais caro para comprar da oficina, haveria investimento social (diferença paga a maior, 

pela ação social). Pela ótica do IBGE, em caso de atividade econômica lucrativa desenvolvida 

pela ISFL para financiar a atividade não mercantil, a entidade deve registrar a atividade 

econômica mercantil desenvolvida com suas receitas e custos separados na DIPJ. Nas contas 

nacionais, haverá registro da atividade econômica prestada pelo setor de serviços não 

mercantis. Ou seja, caracteriza-se como consumo intermediário. 

As subcategorias ‘Realização de projetos sociais para comunidade’, ‘Doações para 

projetos sociais da comunidade’, ‘Doações para programas sociais do governo’ e 

‘Voluntariado empresarial’ representam doações para projetos da comunidade e podem ser 

tratadas de modo conjunto para efeito de avaliação da participação na DVA. Em todos os 

casos, existe doação de recursos da empresa. Há um sacrifício não relacionado ao processo 

produtivo que representa redução de remuneração para governo, empregados e/ou 

proprietários de capital. Portanto, há distribuição secundária da renda. Pela ótica do IBGE, há 

despesa de consumo final nas famílias, logo, destinação da renda. 

A subcategoria ‘Patrocínios a educação, artes e esportes’ traz os patrocínios que, por 

definição, têm finalidade de divulgação da marca da empresa, então é uma espécie de 

propaganda. Assim, o investimento é relacionado ao processo produtivo e deveria ser 

classificado na DVA como serviços adquiridos de terceiros, como ocorre com as despesas de 

publicidade. Em alguns casos, a intenção da empresa não é a divulgação da marca como 

propaganda, pois o impacto é pequeno, mas associar a imagem da empresa a um projeto social 

local ou utilizar um incentivo fiscal. Quando há aproveitamento de incentivo fiscal, a empresa 

está usando uma parte do imposto devido para o governo para realizar o patrocínio. Então, na 

DVA, os patrocínios incentivados devem ser tratados como distribuição de valor para o 

governo. Pela ótica do IBGE, o serviço de propaganda é uma atividade que gera produção e 

consumo intermediário, pois possui um código CNAE. Entretanto, as entidades sem fins 

lucrativos que recebem o patrocínio precisariam informar a atividade com o CNAE usado 

pelas empresas de publicidade, como se estivessem prestando um serviço desse tipo.  

O caso da subcategoria ‘Realização de campanhas de arrecadação de donativos’ é 

complexo porque quem doa são os clientes ou empregados da empresa, o investimento 

realizado pela companhia acontece para divulgação da campanha. Em alguns casos, o valor 

arrecadado nem é contabilizado porque não passa pela empresa. Quando o recurso recebido 

por meio de ações de responsabilidade social não transita pela contabilidade da empresa, não 

aparece na DRE, logo também não deverá compor a DVA que evidencia a distribuição de 

valor adicionado da companhia. Na ótica das contas nacionais, o caso fica mais simples. Isso 

porque origem e aplicação de recursos são bem definidas, mesmo que haja diversas 

transferências até a doação chegar ao beneficiário. Assim, o que ocorre é transferência, 

geralmente, das famílias para as famílias. Se os recursos forem contabilizados em uma 

entidade sem fins lucrativos antes de serem direcionados para as famílias, haverá transferência 

das famílias para a entidade e depois da entidade para as famílias. Se uma empresa também 

contabilizar a passagem do recurso (e esse não se configurar consumo intermediário da 

empresa), haverá mais uma transferência. A arrecadação não entra como produção das 
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instituições sem fins de lucro porque arrecadar donativos não é uma atividade classificada nas 

contas nacionais. 

 

Por fim, para validar a análise do problema sob a ótica do IBGE, foi realizada 

entrevista semiestruturada com o chefe da Coordenação de Contas Nacionais do IBGE. Após 

a apresentação desta pesquisa, o entrevistado fez questão de esclarecer que as contas 

nacionais medem a produção do país por suas atividades econômicas e remuneração dos 

fatores de produção e que não existe a pretensão de medir bem-estar.  

Quanto ao meio ambiente, o entrevistado afirmou que o sistema de contas nacionais 

mostra operações econômicas bem definidas, e a tentativa de incluir o consumo do meio 

ambiente a essas operações é recente. Apesar de estar pesquisando isso, ele ainda não tinha 

conhecimento de resultados satisfatórios em nenhum país do mundo. Segundo ele, o esforço 

deve ser na direção de fazer as contas nacionais refletirem o impacto do consumo do meio 

ambiente na produção. O Brasil tem caminhado para incluir nas contas nacionais a produção e 

consumo de água e florestas. A intenção inicial é incluir geração e consumo de recursos 

naturais para depois tentar integrar as variações de estoques (degradação). Mas ainda há 

muitos esforços necessários para colocar isso em prática. Ele afirmou que a atividade formal 

econômica (reflorestamento, produção e consumo de energia, abastecimento de água etc.) é 

“fácil de medir economicamente, o problema é medir o impacto econômico disso no meio 

ambiente – qual é a medida econômica de redução de CO2?” Esses estudos ainda são 

embrionários em todo o mundo. 

Quanto à comunidade, o entrevistado afirmou que as doações empresariais são 

redistribuições do Excedente Operacional Bruto. Segundo ele, a remuneração do empresário 

está dentro do excedente operacional, mas este agregado não inclui apenas a remuneração do 

executivo, e o detalhamento disso vai acontecer nas contas de renda. Quando ocorre a doação 

direta para uma família em bens, haverá consumo da família e ainda uma transferência de 

renda para justificar o consumo. Por exemplo, quando ocorre a doação por uma siderúrgica de 

cestas básicas para a comunidade, nas contas nacionais haverá produção de alimentos, 

transferência de dinheiro fictícia entre empresas não financeiras e famílias e consumo das 

famílias. Ainda, se a empresa criar uma ONG para prestar os serviços sociais, haverá uma 

instituição sem fins de lucros (ISFL) a serviço das famílias prestando um serviço não 

mercantil. Essa atividade já é mensurada nas contas nacionais, e as informações são obtidas 

pela DIPJ das instituições, como já colocado. O entrevistado corrobora que sempre que uma 

empresa fizer uma doação de produtos, ela estará transferindo recursos de uma indústria de 

quem ela comprou para o consumo das famílias. Quando a doação ocorre por meio de uma 

ISFL, o impacto nas contas nacionais é o mesmo, só aumenta o volume de lançamentos de 

transferência. Novamente haverá produção de alimentos e consumo das famílias. Nesse caso, 

existe ainda uma transferência da empresa para ISFL e um serviço da ISFL para as famílias. 

O entrevistado reforça que as contas sempre devem registrar a origem do recurso e o 

destino da produção. A forma de financiamento desse destino pode aparecer de várias formas 

diferentes. Entretanto, a empresa não tem como informar as doações e as transferências 

realizadas para o IBGE, corroborando as informações obtidas em análise dos formulários. 

Segundo ele, o IBGE precisaria incluir esse campo nos formulários para obter a informação. 

Pesquisador: o senhor concorda que sempre que uma empresa está fazendo doação, 

ela está transferindo renda entre os fatores de produção? 

Entrevistado: exato. 

Pesquisador: isso não participa do consumo intermediário dela? 

Entrevistado: não, o que é que vai mudar... ela não afeta o PIB, ela muda a renda 

disponível por setor institucional. Quando uma família recebe uma doação, a renda 

disponível dela está aumentando.  
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Assim, quando uma empresa faz uma doação para uma ISFL, ela aumenta a renda 

disponível dessa entidade. E o uso da renda disponível será consumo e/ou investimentos. Com 

isso é possível observar a redistribuição interna. “As doações e outras transferências são 

redistribuições da renda dentro dos setores”. 

 

 Conclui-se, após estudar os investimentos socioambientais sob a ótica do IBGE, que 

essa categoria de gastos, que vem aumentando sua participação nas empresas, fica mais 

adequada como distribuição de valor adicionado quando observadas algumas condições para 

diferenciar o consumo final do consumo intermediário. Na DVA, a distribuição de valor 

adicionado mostra a remuneração dos fatores de produção e a transferência de renda para o 

governo. Apesar de algumas diferenças na metodologia de cálculo, o valor adicionado 

apresentado na DVA baseia-se nos mesmos conceitos do produto nacional. A inclusão dos 

investimentos socioambientais entre as remunerações de fatores da DVA não eliminará a base 

conceitual por trás da demonstração.  

 

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou investigar, à luz dos conceitos econômicos, quais as condições 

para os investimentos socioambientais serem considerados distribuição de valor adicionado na 

DVA. Para responder à indagação, foi realizada inicialmente uma pesquisa empírica com 

análise de conteúdo dos Relatórios de Sustentabilidade de 22 companhias abertas no Brasil 

para tipificar os investimentos socioambientais. Em seguida, cada tipo de investimento foi 

analisado sob a ótica dos conceitos econômicos relacionados a valor adicionado e sob a ótica 

da metodologia do IBGE para cálculo do produto nacional. 

Valor adicionado é o valor acrescentado ao custo de insumos adquiridos para 

remunerar os fatores de produção, capital, terra e trabalho. A remuneração dos fatores pode 

ser transferida a outro, como o governo, e haverá redistribuição da renda gerada. Dessa forma, 

os investimentos socioambientais poderiam, inicialmente, ser classificados como insumos do 

processo produtivo, como remuneração dos fatores de produção ou como distribuição 

secundária da renda. 

Os investimentos socioambientais caracterizados como doações não podem ser 

considerados insumos do processo produtivo porque não há recebimento de produto ou 

serviço em contrapartida do recurso. Também não podem ser considerados como 

remuneração dos fatores de produção porque não se configura aluguel do serviço do capital, 

terra ou trabalho. Portanto, as doações deveriam ser classificadas como redistribuição da 

renda gerada e, como o caso do “governo”, aparecer na DVA em distribuição do valor 

adicionado. Contudo, é importante observar a questão das externalidades negativas. Quando a 

empresa realiza investimentos na tentativa de compensar prejuízos previamente causados à 

sociedade, entende-se que há redução do valor adicionado, pois a empresa estará “pagando” 

por insumo utilizado no processo produtivo, seja um recurso natural, um bem público ou 

prejuízos causados a stakeholders. 

Já para os investimentos socioambientais caracterizados como pagamento por produto 

ou serviço adquirido, deve-se observar o beneficiário final do produto ou serviço. Quando o 

beneficiário final for a comunidade ou o meio ambiente, sem contrapartidas destes, configura-

se redistribuição da renda ou distribuição do valor adicionado. 

Se houver aproveitamento de incentivo fiscal no investimento social, haverá 

distribuição de valor na DVA, mas no grupo de impostos, taxas e contribuições, não como 

investimentos socioambientais. Esse investimento é um redirecionamento do imposto devido, 

e, se não houvesse o investimento social, deveria haver o pagamento do imposto. Se esses 
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investimentos não forem classificados nesse grupo – “governo”, poderá haver distorção no 

cálculo da carga tributária da empresa, uma das utilidades da DVA. 

Com isso, propõe-se a inclusão de uma linha na DVA para os investimentos 

socioambientais que atendam às seguintes condições: 

 deve haver dispêndio por parte da empresa investidora além daqueles gerados pelo próprio 

processo produtivo, ou, pelo menos, o valor deve ter sido registrado na contabilidade da 

companhia; 

 deve haver benefício para a comunidade além daqueles proporcionados pela simples 

existência da empresa; 

 o consumo final do bem ou serviço, objeto de investimento social, deve ocorrer na 

comunidade; 

 o dispêndio não deve se caracterizar como gasto de publicidade; 

 o dispêndio não deve representar compensação de externalidades negativas geradas pelo 

processo produtivo; 

 o dispêndio não deve representar consumo de bens ou serviços usados no processo 

produtivo; e 

 não deve haver aproveitamento de incentivo fiscal caracterizado como dedução do tributo 

devido. 
 

Na hipótese da alteração proposta da estrutura da DVA, as empresas deveriam incluir 

uma nota explicativa para evidenciar quais projetos foram incluídos nesse novo item, qual a 

forma de realização do investimento, especialmente, quais os ativos entregues, e, ainda, quais 

as parcerias envolvidas. Assim, a sociedade poderia julgar as decisões da empresa e agir como 

“reguladora” do mercado. 

Com isso, este artigo contribui para a discussão sobre a estrutura da DVA de modo 

que se aproxime dos conceitos econômicos que são a base para sua criação. Mas devem-se 

destacar algumas limitações na elaboração deste trabalho. Uma delas decorre de o conceito de 

responsabilidade social ainda estar em constante mudança. A tipologia criada limita-se às 

práticas socioambientais atuais das empresas. Com a evolução do conceito ou das práticas das 

empresas, novas categorias poderão surgir. Além disso, os casos analisados são 

generalizações por observação de uma amostra não aleatória. Poderão surgir casos que não se 

enquadrem na tipologia definida. Esses casos deverão ser analisados à luz dos conceitos 

econômicos discutidos neste trabalho. 

A pesquisa empírica analisou os Relatórios de Sustentabilidade, documento não 

obrigatório e, em sua maioria, não auditado. Assim, outra limitação aparece pelo documento 

utilizado na pesquisa, pois pode haver informações distorcidas, prejudicando a validade 

interna da pesquisa. Como esse era o documento mais apropriado para o estudo, optou-se por 

utilizá-lo, apesar da limitação. 

Deve-se destacar que o trabalho não avalia, em nenhuma vertente, a existência de 

distribuição igualitária da renda. Essa análise seria possível apenas se os impactos da ação 

social fossem mensurados pelas empresas. Mas elas, se fazem, não divulgam essa análise. 

Por fim, acredita-se que o trabalho tenha contribuído para aproximar a DVA dos 

conceitos da Contabilidade Nacional. A questão levantada dá início a uma série de 

possibilidades de discussão. Este tema vem crescendo, e cada vez mais empresas adotam a 

bandeira da sustentabilidade. A criação do Reporte Integrado, como uma iniciativa do IASB e 

do GRI, vem ao encontro dessa discussão.  
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