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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo verificar a eficiência das empresas do setor do Agronegócio 

listadas na Revista Exame Maiores e Melhores do período de 2012, calculada por meio da 

Análise Envoltória de dados (DEA) com base nos indicadores sociais aplicáveis a 

Demonstração do Valor Adicionado e o Resultado Operacional Bruto. A pesquisa 

caracterizou-se como descritiva, documental com abordagem quantitativa. A coleta de dados 

foi realizada por meio das Demonstrações Contábeis extraídas do sítio da BM&FBOVESPA. 

As técnicas utilizadas foram medidas de correlação e Análise Envoltória de Dados. Para a 

amostra foram selecionadas as 23 empresas do segmento do agronegócios listadas na 

BM&FBOVESPA que publicaram as Demonstrações Contábeis referentes ao período de 

2010, 2011 e 2012. Com relação aos resultados, verificou-se que há correlação estatística 

entre os indicadores da DVA e o resultado operacional bruto, pode-se concluir que os 

indicadores PEGR, PEVA per, CER apresentaram correlação positiva nos três períodos, 

mostrando-se assim eficientes. Na análise da eficiência através da metodologia DEA, que 

somente a empresa Metisa (E23) apresentou score=100% nos três períodos analisados e em 

todos os grupos de indicadores, demonstrando assim a melhor relação input e output, servindo 

de referencial a outras empresas. Em análise geral, o estudo conclui que destaca-se que a 

maioria das empresas buscam a cada período eficiência máxima entre seus indicadores, 

apresentando preocupação com a transparência da situação econômica, financeira e social da 

empresa. 

 

Palavras-chave: DVA. Resultado Operacional Bruto. DEA. Indicadores Sociais. 
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1 INTRODUÇÃO  

O ambiente empresarial passa por constantes transformações, tanto no cenário político, 

quanto econômico e social em especial. A busca pela competitividade e a inserção no 

mercado é cada vez mais acirrada, fazendo com que as empresas busquem informações na 

contabilidade que deem suporte a gestão, demonstrando com transparência a situação 

econômica, financeira e social da empresa. 

Em uma abordagem sistêmica, a organização empresarial é um sistema aberto que 

interage com o ambiente externo na execução da atividade econômica. A empresa adquire do 

ambiente os recursos físicos, financeiros e tecnológicos que, por meio da ação humana, são 

transformados em bens ou serviços que são vendidos para satisfazer, direta ou indiretamente, 

as necessidades humanas. A existência de responsabilidade social por parte da empresa 

implica na necessidade de evidenciar informações aos diferentes grupos sociais, de maneira 

que esses possam avaliar o desempenho da empresa no cumprimento de suas 

responsabilidades (DOLABELLA, 1992).  

Portanto para evidenciar essas informações de natureza social, foram criados 

relatórios, sendo um deles o Balanço Social, que é o instrumental que a contabilidade coloca a 

disposição da sociedade para demonstrar suas relações com a empresa. Dentre as vertentes do 

Balanço Social destaca-se a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) (CUNHA, 2002). 

A DVA não era obrigatória no Brasil, até a promulgação da Lei nº11. 638/07, que 

introduziu alterações na Lei nº 6. 404/76, tornando-a obrigatória, para as companhias abertas, 

sua elaboração e divulgação como parte do conjunto completo das demonstrações contábeis 

divulgadas ao final de cada exercício (IUDÍCIBUS et al., 2010). 

A análise da distribuição do valor adicionado identifica a contribuição da empresa para 

a sociedade e por seus setores. Este tipo de informação serve para avaliar a estrutura da 

empresa em seu contexto, sua participação no desenvolvimento regional e estimular ou não a 

continuidade e incentivos governamentais (AZEVEDO, 2009). 

Inserido neste cenário, destaca-se o agronegócio brasileiro que entrou numa fase de 

maturidade econômica, passando a ter sua importância econômica e social reconhecida. Pode-

se observar um movimento crescente de diversificação e especialização dos produtores e a 

organização e reestruturação das cadeias produtivas, gerando produtos para o abastecimento 

interno e para exportação como mercados complementares. Busca-se a agregação de valor dos 

produtos e a sua diferenciação, verificando-se, em contrapartida a redução do ciclo de vida 

desses produtos (BATALHA et al., 2005). 

O agronegócio, assim como qualquer outra atividade, depende do lucro auferido da 

produção. Esse fato pressupõe que os esforços para obter uma maior produtividade dos fatores 

de produção devem ser perseguidos incessantemente, ao passo que as reduções nos custos de 

produção dependem de inúmeros fatores, que as vezes não são controlados pelo empresário 

do agronegócio (MICELI, 2008). Dentre as demonstrações que podem fornecer informações 

abrangentes, contábeis e sociais, destaca-se a DVA que atende um grande número de 

usuários, servindo como um instrumento de análise, pois se consegue perceber como a riqueza 

criada foi distribuída entre os agentes e quais deles ficam com a maior parte dela (CUNHA, 

2002). 

Neste contexto, a questão a ser respondida com a presente pesquisa é: Qual a 

eficiência das empresas do setor do Agronegócio listadas na Revista Exame Maiores e 

Melhores do período de 2012, calculada por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) com 

base nos indicadores sociais aplicáveis a Demonstração do Valor Adicionado e o resultado 

operacional bruto? 
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Em decorrência do problema proposto, o objetivo deste estudo é verificar a eficiência 

das empresas do setor do Agronegócio listadas na Revista Exame Maiores e Melhores do 

período de 2012 calculada por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) com base nos 

indicadores sociais aplicáveis a Demonstração do Valor Adicionado e o resultado operacional 

bruto.  

A escolha do tema deve-se a evolução do agronegócio, revelando ser um setor que 

apresentou papel impulsionador no desenvolvimento da economia no Brasil, o forte 

dinamismo do agronegócio no país tem sido um dos aspectos mais relevantes da economia 

dos últimos anos, pois é um setor de grande empregabilidade e geração de renda.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica aborda o conceito e importância sobre a temática estudada, 

relacionada ao agronegócio, seguido por uma conceituação da responsabilidade social, e 

Demonstração do Valor Adicionado. 

 

2.1 CONCEITO E IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO 

As atividades econômicas em qualquer país são, tradicionalmente, agregadas em setor 

primário, setor secundário e setor terciário. Mas ao longo do tempo essa classificação sofreu, 

duas modificações. A primeira delas foi a transferência da produção de minerais do setor 

primário para o setor secundário, a segunda foi o reconhecimento de que atividades antes 

classificadas como pertencentes ao setor primário, secundário ou terciário mantém fortes 

relações de dependência entre si e permitem um novo reagrupamento de atividades. Como 

fruto desse novo reagrupamento há o conceito do agronegócio (BACHA, 2004). 

O Agronegócio, também conhecido como agribusiness, é o conjunto das atividades 

que envolvem a produção agrícola desde a comercialização dos insumos, como sementes, 

defensivos agrícolas, fertilizantes e maquinário para a produção, passando pelo processo de 

industrialização, transformação e distribuição, até o consumidor final (MICELI, 2008). As 

ideias subjacentes ao termo agronegócio,  pretendiam contribuir para o estudo das atividades 

ligadas aos sistemas produtivos de base agropecuária, por intermédio da introdução de 

conceitos e ideias que podem ser considerados originais na teoria dos sistemas (BATALHA et 

al., 2005). Um aspecto fundamental para a contextualização contemporânea do agronegócio 

está associado à maneira pela qual sua gestão tem incorporado diversas práticas 

tradicionalmente relacionadas a organizações industriais, comerciais e prestadoras de serviços 

tipicamente urbanas (CALLADO; MORAES FILHO, 2006). 

Considerando a importância do agronegócio, em termos de mercado interno e externo 

e a implementação de práticas gerenciais diferenciadas, a adoção estratégica de postura 

socialmente responsável pode ser vista como uma forma de preparar este segmento para as 

imposições (restrições sob a forma de barreiras não tarifárias) existentes, bem como para 

outras que possam vir a tomar corpo, inclusive sociais (VERDOLIN; ALVES, 2005). 

Portanto, a visão do negócio agrícola e seu consequente tratamento como conjunto 

propiciam grandes benefícios para um desenvolvimento mais intenso da sociedade brasileira, 

já que o Agronegócio é o segmento econômico de maior valor em termos mundiais. 

  

2.2 RELATÓRIOS SOCIOAMBIENTAIS 

O cenário econômico mundial, bem como a alta competitividade, exige das 

organizações uma maior qualificação e evidenciação da situação financeira, patrimonial e 

social. As inúmeras transformações fazem com que a qualidade e capacitação dessas 

organizações acelerem o ritmo na busca do aperfeiçoamento de controles e de meios de 
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divulgação, demonstrando responsabilidade e dever de comunicar com exatidão os dados de 

sua atividade, de modo que a comunidade e os distintos núcleos que se relacionam com a 

entidade possam avaliá-la, compreendê-la e, se oportuno, criticá-la. 

Conforme Rengel et al. (2012) a responsabilidade social está inserida no mundo dos 

negócios. As empresas e a sociedade em geral deparam-se com as novas exigências do 

mercado e do mundo, fazendo com que haja mudanças de consciência. 

Contudo, as organizações registram basicamente seus eventos operacionais, sem, 

revelar sua inserção na vida social, a forma como se relacionam com seus colaboradores, seus 

fornecedores, os usuários de seus serviços, o Governo, enfim, os parceiros de suas atividades. 

Assim, a responsabilidade social tem representado, nos últimos anos, um novo diferencial 

para o setor empresarial em suas relações com todos os seus stakeholders ou partes 

interessadas. Essas relações eram caracterizadas pela prática eventual da filantropia, fato que 

apresenta mudança nos últimos tempos. As empresas vêm assumindo uma posição de 

protagonistas sociais, onde as ações sociais passam a ser definidas em função de uma 

estratégia estabelecida, e os resultados quantificados e avaliados a partir de indicadores 

determinados no planejamento (FERREIRA, 2011). 

Neste contexto, como forma de demonstrar a sua atuação social, as empresas tem 

recorrido a publicação de relatórios de cunho social, como o Balanço Social (BS) o 

instrumento mais comumente utilizado no Brasil e a Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA) base para este estudo. 

 

2.2.1 Demonstração do Valor Adicionado – DVA 

A DVA é uma das demonstrações do Balanço social que representa um conjunto de 

informações que pode ou não ter origem na contabilidade financeira, que tem por finalidade 

evidenciar os dados e informações do valor da riqueza gerada pela entidade em determinado 

período e sua distribuição (AZEVEDO, 2009). 

Santos e Martins (2003, p. 35) comentam que a DVA enquanto “componente do 

Balanço Social, deve ser entendida como a forma mais competente criada pela contabilidade 

para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem como de distribuição 

de riqueza de uma entidade”. 

A distribuição da riqueza gerada pela empresa obedecerá ao critério do beneficiário da 

renda. Assim, a distribuição será apresentada entre os detentores de capitais, acionistas e 

financiadores externos, os trabalhadores, destacando-se os salários e encargos, finalmente, a 

parte destinada ao governo na forma de impostos, que podem ser municipais, estaduais ou 

federais (SANTOS; MARTINS, 2003). Deste modo, tem como objetivo demonstrar a origem 

da riqueza gerada pela entidade e como ela foi distribuída entre os diversos setores que 

contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua geração (RIBEIRO, 2010).  

O Pronunciamento Técnico CPC-09 – Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

regulou a apresentação dessa nova demonstração contábil, exigida a partir da aprovação da 

Lei nº 11.638/2007, que introduziu o item “V” no artigo 176 da Lei nº 6.404/11.638/1976 (Lei 

das Sociedades por Ações). O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a NBC T 

G9 – Demonstração do Valor Adicionado por meio da Resolução nº 1.162/2009, esclarecendo 

que esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Resolução CFC nº 

1.010/2005. 

A partir da demonstração do valor adicionado é possível extrair vários índices 

econômicos e sociais, podendo assim ter várias informações importantes para a tomada de 

decisões nas empresas. Segundo De Luca et al. (2009, p. 132) “esses indicadores estabelecem 

uma integração da DVA com as outras demonstrações contábeis, além de avaliar o ambiente 
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interno da empresa”. 

Conforme De Luca et al. (2009, p. 131): 

 
A análise da posição econômica e financeira das demonstrações contábeis de uma 

empresa possibilita que sejam tomadas decisões em vários âmbitos, como, por 

exemplo, relacionadas a liberação de créditos, fornecimento de materiais e 

mercadorias, continuidade do negócio e investimento em ações de determinada 

companhia.  

 

Para Santos e Martins (2003, p. 220) “outra informação importante desse tipo de 

metodologia é a obtenção de indicação de ocorrências do passado que podem ser grandes 

balizadoras para fazer previsões de tendências para o futuro”.  No Quadro 3, demonstram-se 

os indicadores econômicos e sociais da DVA: 

 
Quadro 3- Informações relacionadas aos indicadores econômicos e sociais 

Indicadores de geração de riqueza  

Índice Significado Fórmula 

1. Potencial do ativo p/ gerar 

Riqueza 

Capacidade do ativo total da 

empresa gerar riqueza 

PAGR= Valor Adicionado / 

Ativo Total*100 

2. Potencial dos empregados p/ 

gerar riqueza 

Quanto cada empregado contribui 

na geração de riqueza. 

PEGR= Valor Adicionado/ 

Nº Médio Empregados 

3. Potencial do PL p/ gerar 

Riqueza 

Potencial do patrimônio líquido p/ 

geração de riqueza 

PPLGR= Valor Adicionado/ 

PL Médio*100 

Indicadores de distribuição da riqueza  

Índice Significado Fórmula 

1. Participação dos empregados 

no Valor Adicionado 

Quanto do Valor Adicionado está  

destinado á sua forca de trabalho. 

PEVA= Pessoal / 

Valor Adicionado*100 

2. Participação per capita dos 

empregados no Valor Adicionado 

Quanto do valor Adicionado é 

distribuído a seus da empregados. 

PEVA= Valor Adicionado 

distribuído aos empregados / Nº 

Médio de Empregados 

3. Participação do governo no 

Valor Adicionado 

Contribuição da empresa à 

sociedade por meio de pagamento 

de tributos. 

PGVA= Governo/ 

Valor Adicionado*100 

4. Participação de terceiros no 

Valor Adicionado 

Quanto do da riqueza gerada é 

destinada aos financiadores 

PTVA= Remuneração de Capital 

de Terceiros / Valor 

Adicionado*100 

5. Participação do capitais 

próprios no Valor Adicionado 

Quanto da riqueza gerada esta 

sendo destinado aos acionistas 

PCPVA=Remuneração de Capitais 

Próprios/Valor Adicionado*100 

6. Grau de retenção do Valor 

Adicionado 

Quanto do Valor Adicionado foi 

retido na empresa 

GRVA=Lucros Retidos/Prejuízo 

doExercício/ValorAdicionado*100 

Indicadores de participação na economia  

1. Contribuição da empresa p/ a 

produção da riqueza nacional 

Capacidade da empresa p/geração 

de riqueza p/ a formação do PIB. 

CEPIB= Valor Adicionado 

/PIB*100 

2. Contribuição da empresa p/ a 

produção da riqueza do setor 

A participação da empresa no setor 

econômico em que atua, com base 

no cálculo de sua riqueza criada.  

CER= Valor Adicionado / 

PIB setorial*100 

3. Contribuição da empresa p/a 

produção da riqueza da região 

Participação da empresa na região 

em que atua , com base no calculo 

de sua riqueza criada 

CES=Valor Adicionado /PIB 

Regional*100 

 Fonte: De Luca et al., (2009, p. 136). 

 

Pode-se observar no Quadro 3, que os indicadores da DVA dividem-se em três grupos: 

indicadores de geração de riqueza (fornece informações sobre a capacidade da empresa para 

criar riqueza), indicadores de distribuição de riqueza (evidencia como e a quem a empresa 

está destinando a riqueza criada) e indicadores de participação na economia (avaliam a 
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geração de riqueza da empresa no cenário macroeconômico). 

Os indicadores econômicos e sociais de análise proporcionam uma comparação em 

vários períodos, que permite identificar a situação real de uma empresa, serve também para a 

tomada de decisões, onde a empresa verifica seus investimentos. 

 

2.3 ANÁLISE ENVOLATÓRIA DE DADOS 

O método Data Envelopment Analysis, ou análise envoltória dos dados - DEA é o 

emprego da programação matemática para conseguir realizar avaliações de ex post facto da 

eficiência relativa dos resultados anteriormente planejado ou executado. Esse modelo 

proporciona inputs, representado por recursos ou insumos, e outputs produtos e fronteira de 

produção, determinados por meio da quantia máxima de outputs que podem ser conseguidos 

pelos dados inputs utilizados (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984). 

A aplicação da metodologia DEA, de acordo com Mello et al. (2005), permite verificar 

a eficiência da produção, relacionando o que foi produzido com o que foi gasto para produzir. 

A DEA, segundo Mello et al. (2005), “foi desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978) 

para determinar a eficiência de unidades produtivas (Decision Making Units - DMUs), onde 

não seja predominante ou não se deseja considerar somente o aspecto financeiro”. Mello et al. 

(2005) acrescenta que “a metodologia DEA permite avaliar a eficiência de cada DMU 

considerando os recursos de que dispõe (inputs) e os resultados alcançados (outputs)”. 

Desta maneira o DEA fornece indicadores que obtêm índice de eficiência máxima, 

sendo indicadores que podem variar de 0 a 1, como o objetivo de identificar a eficiência de 

um indicador de modo a confrontar com os melhores desempenhos observados (MACEDO; 

BARBOSA; CAVALCANTE, 2009). 

A análise DEA é dividida em dois modelos distintos, o primeiro foi desenvolvido no 

trabalho de Charnes, Cooper e Rhodes (1978) que é o modelo conhecido como o método 

CCR, ou também chamado como o modelo de Escala de Retornos Constantes (Constant 

Returns to Scale – CRS). Este modelo pressupõe que quanto maior o investimento em 

entradas ou quanto maior for à entrada, o retorno, ou as saídas, devem seguir a mesma 

proporção. Outro modelo trabalhado na análise DEA é o BCC desenvolvido por Banker, 

Cooper e Charnes (1986), este também é chamado de Escala de Retornos Variáveis. 

O BCC também é conhecido como Variable Returns to Scale (VRS), pois admite que 

as DMU apresentem retornos variáveis de escala, considerando retornos crescentes ou 

decrescentes de escala na fronteira eficiente, ou seja, permite que DMUs que atuam com 

baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que atuam com altos 

valores tenham retornos decrescentes de escala (MACEDO et al., 2008). 

O modelo BCC, devido a Banker, Charnes e Cooper (1984), considera retornos 

variáveis de escala, isto é, substitui o axioma da proporcionalidade entre inputs e outputs pelo 

axioma da convexidade. Por isso, esse modelo também é conhecido como VRS – Variable 

Returns to Scale. Ao obrigar que a fronteira seja convexa, o modelo BCC permite que DMUs 

que operam com baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que 

operam com altos valores tenham retornos decrescentes de escala. Matematicamente, a 

convexidade da fronteira equivale a uma restrição adicional ao Modelo do Envelope, que 

passa a ser o indicado em (14) para orientação a inputs, e (15) para orientação a outputs 

(MELLO et al., 2005). A Figura 1 apresenta o modelo VRS: 
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Figura 1 – Modelo VRS – Variable Returns to Scale 

 

Fonte: Mello et al. (2005 p.13). 

 

No modelo orientado a inputs, quando positivos, indicam retornos crescentes de 

escala; quando negativos, indicam retornos decrescentes de escala; caso sejam nulos, a 

situação é de retornos constantes de escala. Já no modelo orientado a outputs, quando 

positivos, indicam retornos decrescentes de escala; quando negativos, indicam retornos 

crescentes de escala; caso sejam nulos, a situação é de retornos constantes de escala  (MELLO 

et al., 2005).  

Conforme Abel (2000, p. 41) lembra que a aplicação da metodologia DEA exige uma 

seqüência de passos a serem seguidos, a saber: 

a) abrangência do estudo; 

b) seleção das DMUs; 

c) seleção dos fatores (insumos e produtos); e 

d) aplicação do modelo. 

Portanto a utilização do modelo DEA, permite que o gestor analise e compare o 

desempenho de sua empresa com as demais, e analisar se a empresa avaliada possui 

capacidade de cumprir com seus compromissos.  

 

2.4 ESTUDOS CORRELATOS 

Diante da relevância do tema em estudo, com a divulgação de informações de geração 

de riqueza e sua distribuição na Demonstração do Valor Adicionado, há diversos estudos que 

abordam esse tema, destaca-se entre ele o estudo de Carmo et al. (2011) que objetivou 

analisar as práticas de evidenciação, mediante a apresentação de informações adicionais 

contidas em notas explicativas, por todas as empresas do setor de consumo não cíclico, que 

atuaram no segmento de açúcar e álcool no ano de 2008, listadas na BMF&BOVESPA. Sendo 

que a amostra foram as empresas listadas na BMF&BOVESPA, que apresenta-se as 

demonstrações obrigatórias. Os resultados indicam que todas as empresas participantes da 

amostra observaram os requisitos exigidos pelo Pronunciamento Técnico CPC 09 (COMITÊ 

DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2008) para a elaboração da DVA, já no primeiro 

exercício social após a publicação da Lei 11.638/2007 (BRASIL, 2008). 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

8 

 

Machado, Macedo e Machado (2011), tiveram como objetivo analisar o conteúdo 

informacional da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) no mercado de capitais 

brasileiro.Os resultados apontaram evidências empíricas encontradas que suportam que a 

DVA possui conteúdo informacional, pois consegue explicar a variação no preço das ações 

das empresas pesquisadas. Adicionalmente, a relação entre a RCPA e o preço mostrou-se 

significativa, mesmo depois da inclusão das variáveis de controle. 

No estudo de Beuren, Domenico e Cordeiro (2011) o objetivo foi investigar o 

comportamento de indicadores do Environmental Management Accounting (EMA) 

evidenciados no Global Reporting initiative (GRI) de empresas do setor de papel e celulose, 

que utilizou dados físicos e monetários do EMA para averiguar o desempenho ambiental da 

empresa canadense de papel e celulose SCA Laakirchen. Os resultados apontaram que a 

Suzano Papel e Celulose S.A. apresentou eficiência ao longo do período, comparando-se o 

volume de recursos materiais, água e energia consumidos e o volume de produção gerado. A 

Klabin S.A. foi ganhando eficiência no período, particularmente a partir de 2008. A Celulose 

Irani S.A. baixou sua eficiência em 2008 e 2009 e apresentou recuperação em 2010. Conclui-

se que os indicadores físicos do EMA, evidenciados no GRI de 2006 a 2010, sinalizam que 

estas empresas vem buscando maior eficiência no uso dos recursos naturais, o que é 

importante para garantir o futuro das próximas gerações. 

Rodrigues Junior, Dallabona e Lavarda (2012), tiveram como objetivo avaliar 

comparativamente o desempenho das empresas pertencentes ao setor de materiais básicos da 

BM&FBOVESPA que apresentam responsabilidade social com empresas que não apresentam 

esta característica. Os resultados demonstram que empresas que possuam responsabilidade 

social neste setor tendem a ter um desempenho inferior as empresas sem esta característica. 

Conclui-se que o setor não apresenta linearidade na distribuição da eficiência e identifica-se 

um grupo com alta eficiência e outro com baixa eficiência.  

 

3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, documental e com abordagem 

quantitativa. De acordo com Gil (2008, p. 43) “pesquisas descritivas tem como objetivo a 

descrição das características de determinada população, algumas pesquisas vão além da 

simples identificação da existência de relações entre variáveis, e determinar a natureza dessa 

relação.” 

A população foi composta por 400 empresas do setor do Agronegócio, listadas na 

Revista Exame Maiores e Melhores 2012, pertencentes ao nível de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA das quais foram selecionadas somente 34 empresas que possuíam ações na 

BM&FBOVESPA.  

No entanto, as empresas Cia Fiação de Tecidos Cedro e Cachoeira, Cosan S.A. 

Indústria, Comércio e Vigor Alimentos S.A., Vanguarda Agroindustrial SA., Clarion 

Agroindustrial SA., Cia Tecidos Santanense SA., Café Soluvel Brasilia SA., Kartens SA, não 

apresentaram as Demonstrações Financeiras completas referente ao período estudado que 

compreende 2010, 2011 e 2012. Conforme a Revista Exame, as empresas Frigorífico 

Minerva, Açúcar Guarani e Usina Iracema, possuíam ações na BM&FBOVESPA, mas, 

posterior acesso aos arquivos, constatou-se que as mesmas não apresentavam ações. Assim, a 

amostra final de pesquisa resultou em 23 empresas do agronegócio, conforme apresenta o 

Quadro 1. 
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Quadro 1- Identificação das empresas estudadas 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL NOME DO PREGÃO NÍVEL 

E1 JBS S.A. JBS NM 

E2 BRF- BRASIL FOODS S.A. BRF FOODS NM 

E3 SOUZA CRUZ S.A. SOUZA CRUZ  

E4 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A SUZANO PAPEL N1 

E5 FERTILIZANTES HERINGER S.A. FER HERINGER NM 

E6 MARFRIG ALIMENTOS S.A. MARFRIG NM 

E7 KLABIN S.A. KLABIN S/A NM 

E8 FIBRIA CELULOSE S.A. FIBRIA NM 

E9 VALE S.A. VALE N1 

E10 DURATEX S.A. DURATEX NM 

E11 M. DIAS BRANCO S.A. IND COM DE 

ALIMENTOS 

M.DIASBRANCO NM 

E12 VICUNHA TEXTIL S.A. VICUNHA TEXT  

E13 JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A.-PARTICIP JOSAPAR  

E14 EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO EUCATEX N1 

E15 CIA CACIQUEDE CAFÉ SOLUVEL  CACIQUE  

E16 SLC AGRÍCOLA S.A. SLC AGRÍCOLA NM 

E17 CELULOSE IRANI S.A.  CELUL IRANI  

E18 CREMER S.A. CREMER NM 

E19 DOHLER S.A. DOHLER  

E20 CONSERVAS ODERICH S.A. ODERICH  

E21 TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. TEKA  

E22 CIA INDUSTRIAL CATAGUASES IND CATAGUAS  

E23 METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. METISA  

 Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores (2012). 

 

Para a coleta de dados, utilizou-se a aplicação de instrumentos e técnicas adequadas 

para a investigação das empresas escolhidas pela amostragem, visando à obtenção de dados, 

para posteriormente realização da análise dos mesmos. Portanto, a coleta de dados estruturou-

se da seguinte maneira: 

b) identificou-se as empresas que apresentavam ações na BM&FBOVESPA, conforme 

publicação na Revista Exame Maiores e Melhores de 2012; 

c) visitou-se a página eletrônica da BM&FBOVESPA para identificar as empresas que 

publicaram as demonstrações financeiras completas ao período estudado; 

d) efetuou-se a coleta dos indicadores econômicos e sociais e do resultado operacional 

bruto extraído da Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do Resultado 

do Exercício e do Balanço Patrimonial das empresas do segmento do Agronegócio; 

Por meio da coleta de dados, buscou-se os dados e informações que atendessem ao 

objetivo da pesquisa apresentando-se no Quadro 2 os indicadores pesquisados. 
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Quadro 2 – Indicadores econômicos e sociais e dados coletados 

Indicadores Fórmula 

Potencial do ativo para gerar Riqueza PAGR=Valor Adicionado/Ativo Total*100 

Potencial dos empregados para gerar riqueza PEGR= Valor Adicionado/Nº Médio Empregado 

Potencial do PL para gerar Riqueza PPLGR= Valor Adicionado/PL Médio*100 

Participação dos empregados no Valor 

Adicionado 

PEVA= Pessoal /Valor Adicionado*100 

Participação per capita dos empregados no 

Valor Adicionado 

PEVA= Valor Adicionado distribuído aos empregados / Nº 

Médio de Empregados 

Participação do governo no Valor Adicionado PGVA= Governo/Valor Adicionado*100 

Participação de terceiros no Valor Adicionado PTVA=Remuneração de Capital de Terceiros/Valor 

Adicionado*100 

Participação do capital próprio no Valor 

Adicionado 

PCPVA= Remuneração de Capitais Próprios/Valor 

Adicionado*100 

Grau de retenção do Valor Adicionado GRVA= Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício/Valor 

Adicionado*100 

Contribuição da empresa para a produção da 

riqueza nacional 

CEPIB= Valor Adicionado /PIB*100 

Contribuição da empresa para a produção da 

riqueza do setor 

CER= Valor Adicionado /PIB setorial*100 

Fonte: adaptado De Luca et al. (2009).  

 

Os dados foram coletados no período de janeiro a março de 2013, e após iniciou-se a 

análise e interpretação dos dados. 

Quanto a análise dos dados, incialmente buscou-se verificar se há correlação estatística 

entre os indicadores da DVA e o resultado operacional bruto calculada com auxílio do 

software SPSS, versão 20.0. O coeficiente de correlação avalia a associação entre duas 

variáveis, a hipótese nula estabelece que não há nenhuma associação entre duas variáveis e 

que o coeficiente de correlação é zero ou muito pequeno (HAIR JÚNIOR, 2007). 

Na análise de correlação utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r de 

Pearson), que quantifica o grau de relação linear entre os resultados de duas variáveis, 

resultado operacional bruto e indicadores econômicos e sociais. Martins (2002, p. 287) 

destaca que “a busca de associação entre variáveis é frequentemente um dos propósitos das 

pesquisas empíricas. A possível existência de relação entre variáveis orienta análises, 

conclusões e evidenciação de achados da investigação”. 

Posteriormente foi analisada a eficiência das empresas pesquisadas, considerando os 

indicadores da DVA e o resultado operacional bruto, calculada por meio da Análise 

Envoltória de Dados, sendo que para a para medir a eficiência entre as variáveis selecionadas, 

utilizou-se o programa MAXIDEA. 

A metodologia da Análise Envoltória de Dados (DEA), segundo Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), serve para medir a eficiência entre as variáveis do estudo. Neste estudo 

utilizou-se o modelo DEA de Retornos Variáveis com Orientação Output, em que serve para 

medir o desempenho de um conjunto de empresas considerando que as entradas (no caso do 

Resultado Operacional Bruto) como algo fixo, e os outputs (indicadores da Demonstração do 

Valor Adicionado).  

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo compreende a análise e interpretação dos dados. Inicia-se com a 

correlação estatística entre os indicadores da DVA e o Resultado Operacional Bruto e 

posteriormente analisa-se a eficiência das empresas pesquisadas, com base nos indicadores da 
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DVA e o Resultado Operacional Bruto, calculado por meio da Análise Envoltória de Dados. 

 

4.1 CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DA DVA E O RESULTADO 

OPERACIONAL BRUTO 

 

Esta seção objetiva verificar se há correlação estatística entre os indicadores da DVA e 

o resultado operacional bruto das empresas do setor do Agronegócio listadas na Revista 

Exame Maiores e Melhores do período de 2012, com base nos indicadores sociais aplicáveis a 

Demonstração do Valor Adicionado e o resultado operacional bruto.  

Os resultados dos testes de correlação com todas as empresas são apresentados nas 

Tabelas a seguir, em que se apresenta a aplicação do método de correlação de pearson entre o 

Resultado Operacional Bruto e os Indicadores sociais da Demonstração do Valor Adicionado, 

com dados dos anos de 2010 a 2012. 

A Tabela 1 apresenta a correlação entre os indicadores da DVA e o resultado 

operacional bruto do período de 2010. 

 
Tabela 1 - Correlação entre os indicadores da DVA e o resultado operacional bruto do período de 2010 

Indicadores Correlação Correlação (r) Coeficiente de p value (-p) 

PAGR 0,066 0,733 

PEGR 0,805 0,000 

PPLGR -0,014 0,944 

PEVA -0,128 0,510 

PEVA_per 0,803 0,000 

PGVA -0,116 0,550 

PTVA -0,223 0,246 

PCP-VA 0,211 0,272 

CLC-VA 0,211 0,272 

CEPIB 0,461 0,012 

CER 0,988 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se na Tabela 1 que no ano de 2010, a correlação entre o Resultado 

Operacional Bruto e os Indicadores, potencial dos empregados para gerar riqueza (PEGR) 

(r=0,805; -p=0,000), participação per capita dos empregados no valor adicionado (PEVA per) 

(r=0,803; -p=0,000) e o contribuição da empresa para a produção da riqueza no setor (CER) 

(r=0,988; -p=0,000) é positiva, muito alta e diretamente proporcional e significativa entre as 

duas variáveis. Neste caso, as empresas com maior Resultado Operacional Bruto são as que 

têm maior percentual de participação destes Indicadores, sendo este fator significante, pois se 

crescer o Resultado Operacional Bruto poderá aumentar os Indicadores citados anteriormente. 

Contudo, percebe-se que a correlação entre o Resultado Operacional Bruto e os 

indicadores potencial do patrimônio liquido para gerar riqueza (PPLGR) (r = -0,014; -p = 

0,944), participação dos empregados no valor adicionado (PEVA) (r = -0,128; -p = 0,510), 

participação do governo no valor adicionado (PGVA) (r = -0,116; -p= 0,550) e participação 

de terceiros no valor adicionado (PTVA) (r = -0,223; –p = 0,246), demonstra uma correlação 

negativa, muito baixa, inversamente proporcional e não significativa, ou seja, quanto maior o 

Resultado Operacional Bruto menor a participação dos indicadores acima citados. 

Na Tabela 2 apresenta-se correlação entre os indicadores da DVA e o resultado 

operacional bruto do período de 2011. 
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Tabela 2 – Correlação entre os indicadores da DVA e o resultado operacional bruto do período de 2011 

Indicadores Correlação Correlação (r) Coeficiente de p value (-p) 

PAGR -0,042 0,828 

PEGR 0,693 0,000 

PPLGR 0,018 0,925 

PEVA -0,141 0,466 

PEVA_per 0,688 0,000 

PGVA -0,146 0,449 

PTVA -0,189 0,325 

PCP-VA 0,122 0,529 

CLC-VA 0,210 0,275 

CEPIB 0,987 0,000 

CER 0,980 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 apresenta a correlação no ano de 2011, percebe-se que a correlação entre o 

Resultado Operacional Bruto e os Indicadores, contribuição da empresa para a produção da 

riqueza nacional (CEPIB) (r=0,987; p=0,000), e o CER (r=0,980; p=0,000) é positiva, muito 

alta e diretamente proporcional e significativa entre as duas variáveis. Neste caso, as empresas 

com maior Resultado Operacional Bruto são as que têm maior percentual de participação 

destes Indicadores, sendo este fator significante, pois se crescer o Resultado Operacional 

Bruto poderá aumentar os Indicadores citados anteriormente. 

Entre o Resultado Operacional Bruto e os Indicadores potencial do ativo para gerar 

riqueza (PAGR) ( r = -0,042; -p = 0,828), PEVA (r = -0,141; -p = 0,466), PGVA ( r=- 0,146; -

p = 0,449) e PTVA (r= -0,189; -p=0,325) o método da correlação possibilitou a verificação de 

uma correlação negativa, muito baixa e inversamente proporcional, verificando-se que a 

correlação não é significativa.  

A Tabela 3 demonstra a correlação entre os indicadores da DVA e o resultado 

operacional bruto do período de 2012. 
 

Tabela 3 - Correlação entre os indicadores da DVA e o resultado operacional bruto do período de 2012 

Indicadores Correlação Correlação (r) Coeficiente de p value (-p) 

PAGR 0,044 0,821 

PEGR 0,841 0,000 

PPLGR 0,841 0,000 

PEVA 0,085 0,661 

PEVA_per 0,843 0,000 

PGVA 0,060 0,758 

PTVA -0,077 0,693 

PCP-VA 0,288 0,129 

CLC-VA 0,106 0,583 

CEPIB 0,967 0,000 

CER 0,967 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se na Tabela 3 que no ano de 2012, a correlação entre o Resultado 

Operacional Bruto e os Indicadores PEGR e PPLGR (r=0,841; -p=0,000), PEVA per 

(r=0,843; -p=0,000), CEPIB e CER (r = 0,967; -per = 0,000) é positiva, muito alta, 

diretamente proporcional e significativa apresentam correlação positiva, muito alta e 

diretamente proporcional e significativa entre as variáveis. Neste caso, as empresas com 

maior Resultado Operacional Bruto são as que têm maior percentual de participação destes 

Indicadores, sendo este fator significante, pois se crescer o Resultado Operacional Bruto 
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poderá aumentar os Indicadores citados anteriormente. 

Também se observa que o Indicador PTVA demonstra r = -0,077 com valor de –p = 

0,693 classificando-se como negativa, muito baixa, inversamente proporcional e não 

significativa. 

Portanto, pode-se concluir que os indicadores PEGR, PEVA per, CER apresentaram 

correlação positiva nos três períodos, mostrando-se assim eficientes. Pode-se inferir também 

que os indicadores PPLGR e PTVA apresentaram uma correlação negativa nos três períodos 

estudados. 

 

4.2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS  

Está seção busca analisar a eficiência das empresas pesquisadas considerando os 

indicadores da DVA e o resultado operacional bruto, calculada por meio da Análise 

Envoltória de Dados, dos indicadores econômicos e sociais conforme classificação baseada 

em De Luca et al., (2009, p. 136). 

O DEA fornece indicadores que obtêm índice de eficiência máxima, sendo indicadores 

que podem variar de 0 a 1, com o objetivo de identificar a eficiência de um indicador de modo 

a confrontar com os melhores desempenhos observados. Segundo Pereira (1995), o DEA 

fornece uma medida para avaliar a eficiência relativa das unidades de tomada de decisão 

(DMUs – Decision Making Unist) que são unidades cuja eficiência está sendo avaliadas. 

Neste trabalho, as unidades (DMUs) são representadas pelas empresas listadas na 

BM&FBOVESPA do segmento do Agronegócio (amostra da pesquisa), em que se analisa a 

eficiência de cada empresa, considerando os indicadores da DVA e o resultado operacional 

bruto, calculada por meio da Análise Envoltória de Dados. 

No estudo utiliza-se o modelo DEA de Retornos Variáveis com Orientação Output, 

que serve para medir o desempenho de um conjunto de empresas considerando que as 

entradas (no caso do Resultado Operacional Bruto) como algo fixo, e os outputs (indicadores 

da Demonstração do Valor Adicionado) podem ser melhorados. Quanto a questão de ser de 

Retornos Variáveis, é que isto elimina o fator tamanho como um implicador de ineficiência. 

Na Tabela 4, apresenta-se o resultado da análise de eficiência, segundo modelo DEA, 

dos indicadores da geração de riqueza, nos períodos de 2010, 2011 e 2012. 
 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

14 

 

Tabela 4 – Indicadores da Geração de Riqueza   

Empresas 

(DMUs) 

Score 2010 

(%) 

Empresas 

(DMUs) 

Score 2011 

(%) 

Empresas 

(DMUs) 

Score 2012 

(%) 

E22 100 E23 100 E22 100 

E23 100 E3 100 E20 100 

E3 100 E20 98,77 E19 100 

E18 99,73 E22 96,36 E23 100 

E19 99,62 E17 94,41 E3 100 

E20 99,47 E5 94,04 E21 100 

E15 98,61 E19 93,60 E14 98,08 

E14 98,27 E18 93,38 E15 98,00 

E21 98,23 E12 93,15 E12 97,88 

E12 98,14 E14 93,08 E17 97,69 

E17 98,13 E15 92,91 E13 96,91 

E13 97,82 E13 92,27 E5 96,78 

E16 97,35 E21 91,27 E16 96,60 

E5 97,28 E16 90,89 E18 96,52 

E11 96,98 E8 90,63 E11 95,47 

E10 95,30 E11 89,85 E10 94,32 

E8 94,75 E10 88,97 E8 93,84 

E7 94,05 E4 86,69 E4 92,82 

E4 93,71 E7 86,59 E7 90,95 

E6 90,86 E6 81,31 E6 87,78 

E2 89,49 E2 81,20 E2 86,74 

E1 89,31 E1 80,88 E1 86,24 

E9 88,99 E9 80,84 E9 84,99 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 4, percebe-se que as empresas Metisa (E23) e Souza Cruz (E3) foi 

tida como eficiente pela metodologia DEA nos três anos, pois obteve score = 100%, 

apresentando a melhor relação output e imput, considerando assim, que está na superfície 

envoltória e servirá de referência a outras empresas. Pode-se observar também, que a empresa 

Cataguases (E22) também apresentou-se eficiente no período de 2010 e 2012, contudo, no 

período de 2011 apareceu na quarta colocação, apresentando 96,36% de eficiência.   

Pode-se considerar que as empresas Vale (E9), JBS (E1) e BRF (E2) em todos os 

períodos analisados, foram as que apresentaram menor eficiência em relação às outras DMUs, 

apresentando score em 2012 de 84,99%, 86,24% e 86,74% respectivamente.  

Percebe-se na Tabela 4, que houve uma queda na eficiência no período de 2011, 

comparando-se a 2010, porém recuperando-se em 2012, para a maioria das empresas, 

observando-se que as empresas Cataguases (E22), Oderich (E20), Dohler (E19), Metisa 

(E23), Souza Cruz (E3) e Teka (E21) no período 2012 ficaram com score = 100%. 

Na Tabela 5, apresenta-se o resultado da análise de eficiência, segundo modelo DEA, 

dos indicadores da distribuição de riqueza, nos períodos de 2010, 2011 e 2012. 
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Tabela 5 – Indicadores da Distribuição de Riqueza  

Empresas 

(DMUs) 

Score 2010 

(%) 

Empresas 

(DMUs) 

Score 2011 

(%) 

Empresas 

(DMUs) 

Score 2012  

(%) 

E15 100 E2 100 E2 100 

E22 100 E15 100 E17 100 

E5 100 E22 100 E15 100 

E8 100 E20 100 E22 100 

E23 100 E19 100 E20 100 

E21 100 E10 100 E18 100 

E17 99,96 E8 100 E19 100 

E19 99,86 E23 100 E5 100 

E4 99,75 E16 100 E8 100 

E20 99,72 E21 100 E13 100 

E6 99,71 E5 99,99 E7 100 

E18 99,62 E6 99,99 E23 100 

E1 99,55 E3 99,99 E16 100 

E9 99,49 E11 99,91 E3 100 

E14 99,40 E18 99,89 E21 100 

E13 99,39 E13 99,89 E9 100 

E7 99,38 E14 99,88 E12 100 

E10 99,36 E4 99,87 E14 99,83 

E11 99,23 E17 99,86 E10 99,74 

E2 99,21 E7 99,83 E11 99,65 

E12 99,19 E1 99,80 E4 99,23 

E16 99,13 E9 99,52 E1 98,70 

E3 98,99 E12 99,12 E6 98,21 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 5 percebe-se que as empresas Café Solúvel (E15), Cataguases 

(E22), Metisa (E23), Fibria (E8) e Teka (E21) foram tidas como eficiente pela metodologia 

DEA nos três anos, pois obtiveram score = 100%, apresentando a melhor relação output e 

imput, considerando assim, que elas estão na superfície envoltória e servirão de referencial a 

outras empresas. Pode-se observar também, que a DMU E5 foi tida como eficiente no período 

de 2010 e 2012, contudo, no período de 2011 apareceu na décima primeira colocação, 

apresentando 99,99% de eficiência. 

Observa-se também que as empresas Suzano (E4), Heringer (E5) e Marfrig (E6) no 

ano de 2011 obtiveram score de 99,99%, aproximando-se da eficiência máxima de 100%. No 

ano de 2012, somente a empresa Heringer (E5) alcançou o score de 100%, e as demais 

empresas apresentaram-se nas últimas colocações. A empresa Souza Cruz (E3) no período de 

2010 apresentou score=98,99%, ficando na última colocação. No período de 2011 obteve um 

aumento em sua eficiência, apresentando score=99,99%, recuperando-se em 2012 com 

score=100%.  

Percebe-se na Tabela 5, que no grupo da distribuição da riqueza apresentou-se maior 

número de empresas com score = 100% no período de 2012, demonstrando maior eficiência 

em seus DMUs. 

Na Tabela 6, apresenta-se o resultado da análise de eficiência, segundo modelo DEA, 

dos indicadores da participação na economia, nos períodos de 2010, 2011 e 2012. 
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Tabela 6 – Indicadores da Participação na Economia  

Empresas 

(DMUs) 

Score 2010 

(%) 

Empresas 

(DMUs) 

Score 2011 

(%) 

Empresas 

(DMUs) 

Score 2012  

(%) 

E2 100 E20 100 E23 100 

E20 100 E8 100 E3 100 

E23 100 E23 100 E21 100 

E3 100 E3 100 E8 99,96 

E22 97,65 E22 97,09 E22 99,94 

E19 96,87 E19 96,91 E19 99,77 

E15 95,85 E1 96,79 E20 99,71 

E18 93,68 E21 96,79 E16 99,55 

E21 93,20 E15 96,68 E17 99,49 

E1 92,02 E17 96,58 E12 99,34 

E17 91,15 E18 96,24 E15 99,30 

E13 90,41 E12 95,74 E14 99,22 

E16 89,03 E13 95,36 E18 99,03 

E12 86,20 E14 95,27 E13 98,63 

E14 86,12 E16 94,85 E5 98,25 

E5 80,98 E6 93,38 E10 96,60 

E8 76,64 E5 92,65 E4 96,49 

E9 75,79 E4 92,52 E11 94,55 

E6 66,25 E10 92,52 E7 93,15 

E11 63,78 E2 92,49 E6 92,77 

E10 62,11 E7 92,11 E1 92,20 

E4 57,54 E11 91,28 E2 91,60 

E7 57,49 E9 83,39 E9 70,29 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 6 percebe-se que as empresas Metisa (E23) e Souza Cruz (E3) 

foram consideras como eficientes pela metodologia DEA nos três anos, pois obtiveram score 

= 100%, apresentando a melhor relação output e imput, considerando assim, que elas estão na 

superfície envoltória e servirão de referencial a outras empresas. A empresa Vale (E9) foi a 

que apresentou menor desempenho em relação às outras empresas, no período de 2011 e 

2012, apresentando score de 70,29% em 2012, ficando na última colocação. Também 

verifica-se que a empresa Marfrig (E6) no periodo de 2010 para 2011 obteve um aumento em 

sua eficiência, apresentando score=93,38% no período de 2011, e no período de 2012 obteve 

uma decaída apresentando um score=92,77%.  

Conforme resultados obtidos, a empresa Metisa (E23) apresenta-se com score=100% 

nos três períodos analisados e em todos os grupos de indicadores, demonstrando assim a 

melhor relação input e output, servindo de referencial a outras empresas. Verifica-se também 

que a empresa Souza Cruz (E3) nos grupos de geração de riqueza e participação na economia 

apresentou-se score=100% em todos os períodos, e somente no grupo da distribuição da 

riqueza que não obteve a eficiência máxima, aparecendo na última colocação em 2010. 

Em relação aos estudos correlatos, destaca-se que o enfoque dos mesmos não foi 

analisar a eficiência das empresas pesquisadas, considerando os indicadores da DVA e o 

resultado operacional bruto. Porém, observando-se os dados obtidos neste estudo com os 

dados do estudo de Beuren, Domenico e Cordeiro (2011) e o estudo de Rodrigues Junior, 

Dallabona e Lavarda (2012), percebe-se que ambos os estudos buscaram medir a eficiência 

das empresas pesquisadas através da Análise Envoltória de dados relacionados a 

sustentabilidade e responsabilidade social. 

Com a análise destes estudos correlatos observou-se que os resultados do estudo de 

Rodrigues Junior, Dallabona e Lavarda (2012) demonstram que empresas que possuam 
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responsabilidade social no setor de materiais básicos tendem a ter um desempenho inferior as 

empresas sem esta característica, já no estudo de Beuren, Domenico e Cordeiro (2011) 

conclui-se que os indicadores físicos do EMA, evidenciados no GRI de 2006 a 2010, 

sinalizam que as empresas vem buscando maior eficiência no uso dos recursos naturais, o que 

é importante para garantir o futuro das próximas gerações.  

 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo verificar a eficiência das empresas do segmento do 

Agronegócio listadas na Revista Exame Maiores e Melhores do período de 2012 calculada por 

meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) com base nos indicadores sociais aplicáveis a 

Demonstração do Valor Adicionado e o resultado operacional. O presente estudo classifica-se 

como pesquisa descritiva, por meio de pesquisa documental, com abordagem quantitativa. A 

amostra de pesquisa é composta por 23 empresas do segmento do Agronegócio que estão 

listadas e publicaram as Demonstrações Contábeis no sítio da BM&FBOVESPA. 

Inicialmente verificou-se a correlação estatística entre os indicadores da DVA e o 

resultado operacional bruto. Pode-se concluir que os indicadores PEGR, PEVA per, CER 

apresentaram correlação positiva nos três períodos, mostrando-se assim eficientes. Pode-se 

inferir também que os indicadores PPLGR e PTVA apresentaram uma correlação negativa 

nos três períodos estudados. 

Quanto a eficiência das empresas pesquisadas na geração do valor adicionado, 

considerando os indicadores da DVA e o resultado operacional bruto, calculada por meio da 

Análise Envoltória de Dados, pode-se inferir que somente a empresa Metisa (E23) apresentou 

score=100% nos três períodos analisados e em todos os grupos de indicadores, demonstrando 

assim a melhor relação input e ouput, servindo de referencial a outras empresas. Verificou-se 

também que a empresa Souza Cruz (E3) nos grupos de geração de riqueza e participação na 

economia apresentou-se score=100% em todos os períodos, e somente no grupo da 

distribuição da riqueza que não obteve a eficiência máxima, aparecendo na última colocação 

em 2010. 

Respondendo ao objetivo da pesquisa, de verificar a eficiência das empresas do setor 

do Agronegócio listadas na Revista Exame Maiores e Melhores do período de 2012 calculada 

por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) com base nos indicadores sociais aplicáveis 

a Demonstração do Valor Adicionado e o resultado operacional bruto, destaca-se que a 

maioria das empresas buscam a cada período eficiência máxima entre seus indicadores, 

apresentando preocupação com a transparência da situação econômica, financeira e social da 

empresa, percebendo-se uma melhora gradativa na eficiência quando comparados os períodos 

analisados.  
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