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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivos comparar as estruturas propostas para a DVA e para o 

EC1/GRI e analisar o uso da DVA como resposta ao indicador EC1 do modelo GRI de 

relatório social. Foi utilizada análise documental para comparação das referidas estruturas e 

pesquisa de campo para verificar a adoção da DVA em resposta ao EC1. Constatou-se que o 

modelo do EC1 difere em poucos aspectos da estrutura do modelo da DVA. Nota-se ainda 

que, conceitualmente, se a DVA evidenciasse os investimentos na comunidade, ela atenderia 

ao objetivo proposto pelo EC1. No estudo de campo, dentre as 528 empresas de capital aberto 

no Brasil, apenas 71 relatórios de sustentabilidade foram divulgados no endereço eletrônico 

das companhias referente a 2011, destas, somente 51 apresentam relatório segundo o modelo 

GRI , das quais 46 informam o EC1. Assim, das 46 empresas, apenas 13% daquelas que 

declaram o EC1 seguem suas diretrizes para compilação. O uso da DVA ou de suas 

informações como resposta ao indicador é prática comum, 52% das empresas que divulgam o 

EC1. A maioria aponta a própria demonstração como resposta ao indicador (18 empresas), 

outras 6 empresas usam as informações de distribuição de valor adicionado. Como conclusão, 

entende-se que a DVA responderia melhor aos objetivos do indicador EC1 que a tabela 

proposta no protocolo de compilação do indicador, mesmo que a DVA não seja uma 

demonstração adotada internacionalmente, como é o modelo GRI. 

 

Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado; Relatório de Sustentabilidade; 

Responsabilidade Social Corporativa 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Grande parte das empresas de capital aberto divulga em suas páginas na Internet 

relatórios socioambientais. Esses relatórios trazem informações pertinentes às ações 

socioambientais praticadas pela empresa em determinado período (geralmente anual). Em sua 

maioria, eles apresentam mais informações qualitativas que quantitativas, não apresentam 
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informações auditadas (algumas vezes as informações não são verificáveis) e possuem 

interface agradável ao usuário, pois são coloridos e com muitas fotos dos projetos realizados. 

Há pouco tempo, as empresas não se preocupavam em ser 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). Certamente houve um ganho para os stakeholders das empresas, mas os 

relatórios ainda estão longe de apresentarem as informações que relatem realmente os 

impactos socioambientais de suas atividades.  

A proliferação dos relatórios foi mais rápida que sua padronização. Isso permite que as 

empresas evidenciem apenas informações convenientes para si. Os estudos de 

responsabilidade social enfrentam agora dois desafios: tornar as ações socioambientais 

verificáveis e comparáveis, isto é, os relatórios emitidos precisam de um padrão que permita 

auditoria (como ocorre com os selos e certificações) e comparabilidade com outras 

organizações. Algumas grandes iniciativas já ocorreram e vêm sendo consolidadas. Duas 

delas merecem destaque, o modelo de Balanço Social do Ibase e o modelo GRI. 

O modelo de Balanço Social do Ibase foi responsável pela disseminação da ideia de 

Balanço Social no Brasil. O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) 

consolidou, a partir de 1997, com o sociólogo Betinho a ideia que vinha sendo discutida 

isoladamente desde a década de 1970. Nesse ano, Betinho lançou uma campanha pela 

divulgação voluntária do balanço social e foi bem-sucedido. Desde então um número 

substancial de empresas já aderiu a esse modelo. Por muitos anos, esse foi o principal modelo 

adotado no Brasil. 

 O Modelo Ibase é um relatório simples, são apenas duas páginas, com indicadores 

muito objetivos e apoiados nos quatro pilares do Balanço Social: Indicadores Sociais Internos, 

Indicadores Sociais Externos, Demonstração do Valor Adicionado e Balanço Ambiental. 

Além disso, o balanço traz alguns questionamentos relacionados à postura ética da empresa. 

Com a adoção do Modelo GRI, a publicação do Balanço Social modelo Ibase foi 

muito reduzida. A Global Reporting Iniciative (GRI), fundação institucionalizada em 1997, 

foi criada para estabelecer diretrizes na elaboração de relatórios de sustentabilidade. “Um 

relatório de sustentabilidade baseado nas Diretrizes da GRI divulga os resultados obtidos 

dentro do período relatado, no contexto dos compromissos, da estratégia e da forma de gestão 

da organização.” (GRI, 2006a, p.4.). 

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 grupos de indicadores: econômicos, 

ambientais e sociais, totalizando 79 indicadores de desempenho com informações qualitativas 

e quantitativas da empresa. 

O Balanço Social aborda quatro vertentes: Recursos Humanos, Relação com a 

Comunidade, Demonstração do Valor Adicionado e Balanço Ambiental. A vertente de 

Recursos Humanos, também chamado Balanço das Pessoas, busca evidenciar como a empresa 

se relaciona com seus funcionários: quais os benefícios, qual a diversidade entre eles, qual a 

desigualdade entre eles, qual a variação no nível de emprego etc. A vertente de Relações com 

a Comunidade busca evidenciar as ações e os investimentos voltados para a comunidade, ou 

seja, para pessoas não diretamente relacionadas à organização. Essa vertente mostra as 

doações para entidades sem fins lucrativos, os incentivos e patrocínios à cultura, ao esporte e 

à educação entre outros. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) tem o objetivo de 

evidenciar quanto a empresa agrega de valor à economia, como esse valor é agregado e, 

especialmente, como o valor agregado é distribuído entre os fornecedores dos fatores de 
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produção (capital e trabalho). A distribuição do valor adicionado remunera os empregados 

(fator trabalho), o capital de terceiros, o capital próprio (acionistas) e o governo. Assim, essa 

demonstração evidencia a contribuição da empresa para o desenvolvimento local, mostrando 

como ela distribui a renda gerada no negócio. Por fim, o objetivo do Balanço Ambiental é 

evidenciar os eventos econômico-financeiros de natureza ambiental bem como os impactos 

das atividades da empresa no meio ambiente. Apesar de ainda não haver legislação sobre esse 

relatório, existem muitas instituições divulgando diretrizes de como e que tipo de informação 

divulgar (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 7-8). 

 As quatro vertentes estão bem definidas no Modelo Ibase. No modelo GRI, as 

vertentes Recursos Humanos, Balanço Ambiental e Relação com a Comunidade estão bem 

definidas nos grupos de indicadores Práticas trabalhistas & Trabalho Decente, Meio Ambiente 

e Sociedade, respectivamente. Já a vertente Demonstração do Valor Adicionado é apresentada 

pelo grupo de indicadores econômicos. 

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, 2006a, p. 27). O 

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

riqueza para seus stakeholders” (GRI, 2006a, p. 4EC). O protocolo de desenvolvimento do 

EC1 propõe uma tabela que se aproxima da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) em 

sua estrutura (GRI, 2006b). 

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 remunera os 

empregados, o governo, o capital de terceiros e o capital próprio. A DVA tornou-se uma 

demonstração contábil de publicação obrigatória para as companhias de capital aberto no 

Brasil com a promulgação da Lei Ordinária no 11.638/2007.  

Assim, os objetivos desta pesquisa são comparar as estruturas propostas para a 

DVA e para o EC1/GRI e analisar o uso da DVA como resposta ao indicador EC1 do 

modelo GRI de relatório social. Será utilizada análise documental para comparação das 

referidas estruturas e pesquisa de campo para verificar a adoção da DVA em resposta ao EC1. 

Este trabalho está estruturado com referencial teórico da pesquisa seguido de dois capítulos 

destinados às etapas da pesquisa e das conclusões e considerações finais. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Apesar de existirem modelos ou diretrizes para elaboração dos relatórios de 

sustentabilidade, as empresas têm liberdade de construi-los como quiserem e divulgá-los se 

quiserem, por isso trata de divulgação voluntária (ou disclosure voluntário). De acordo com a 

teoria da divulgação voluntária (VERRECCHIA, 2001), há ansiedade para publicação de boas 

notícias, mas resistência à divulgação de más notícias. Dye (2001) coloca que a decisão de 

divulgação voluntária está baseada em racionalidade econômica. 

Por esta perspectiva, justifica-se que as companhias de capital aberto no Brasil 

divulguem a DVA, divulgação compulsória, como resposta ao indicador EC1/GRI, reduzindo 

custos relacionados à elaboração e divulgação de nova informação. 
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2.1 Demonstração do Valor Adicionado 

A Demonstração do Valor Adicionado surgiu na década de 70 do século passado pela 

necessidade de publicar informações para os stakeholders da empresa. Em 1975, o Comitê 

Gestor dos Padrões Contábeis da Inglaterra – Accounting Standards Steering Committee 

(ASSC) – publicou um documento intitulado The Corporate Report que recomendava a 

publicação de uma demonstração que evidenciasse como os benefícios gerados pelo esforço 

de venda da empresa eram divididos entre empregados, provedores de capital, governo e 

reinvestimento (MEEK; GRAY, 1988, p. 73; HOPWOOD; BURCHELL; CLUBB, 1994, p. 

211; PONG; MITCHELL, 2005, p. 173). 

Burchell, Clubb e Hopwood (1985) estudaram o contexto e as teorias sociais da 

contabilidade para o súbito interesse na DVA na década de 1970. Os autores delinearam três 

arenas para entender o movimento social por trás do processo de adoção da DVA no Reino 

Unido. A primeira arena é definida pelo processo de padronização contábil. A publicação do 

The Corporate Report foi uma resposta da ASSC à ameaça de intervenção governamental no 

processo de padronização contábil. A segunda arena é definida pela gestão macroeconômica. 

Durante o período de 1974 a 1979, o chamado Labour Government, foi marcado por 

proeminentes e recorrentes políticas de renda. Foram fixadas normas para aumento de 

salários, atrelando-o ao aumento de produtividade. Isso criou um importante papel para o 

valor adicionado que passa a compor os esquemas de remuneração dos empregados. Por 

conseguinte, a DVA passa a ser uma importante ferramenta de comunicação entre a empresa e 

seus colaboradores. A terceira arena é definida pelas relações industriais e pela evidenciação 

de informações. A década de 1970 foi marcada por um período de “democracia industrial”. 

Os sindicatos ficaram mais fortes e a relação empresa-empregados passou por uma 

redefinição na distribuição de poder. Com isso, sindicatos e empregados passam a exigir 

maior volume de informações, e o lucro assumiu uma conotação mais negativa. Nesse 

contexto, a DVA se ajustava melhor às necessidades de evidenciação dos resultados para a 

sociedade. De acordo com os autores, a redução no interesse pela DVA coincidiu com a 

mudança do governo britânico em 1979 que gerou transformações no ASSC. Com isso, as três 

arenas discutidas foram repentinamente rompidas e transformadas e, a partir de então, as 

empresas pararam, descompassadamente, de publicar a DVA. 

Gray, Kouhy e Lavers (1995, p. 61-67) relacionam o contexto político do Reino Unido 

nas décadas de 1970, 1980 e 1990 com os padrões de evidenciação social das companhias 

britânicas. Os autores definem o período como uma época de “re-empoderamento” do capital 

com o apoio do Estado, pois ocorre a transição para o Estado Mínimo, e o governo transfere 

para o mercado funções tradicionais relacionadas ao bem-estar da sociedade. Ainda segundo 

os autores, o governo aprovou leis que incentivavam a evidenciação de informações sobre o 

emprego de deficientes e estimulavam maior participação dos empregados nas decisões e na 

propriedade da empresa. O mercado “aceita” as responsabilidades adicionais e responde com 

maior envolvimento com a comunidade. Esses autores colocam a necessidade de uma nova 

roupagem para a relação empresa-sociedade no final desse período. O relatório anual reflete 

isso em ampla evidenciação de esquemas de distribuição de ações, consultas aos empregados, 

treinamento, oportunidades iguais e maior envolvimento com a comunidade, enquanto as 

antigas áreas de confronto do relatório – demonstração do valor adicionado e informações 

para os sindicatos – “silenciosamente desapareceram”. 

Pong e Mitchell (2005) também analisaram o “fenômeno” DVA no Reino Unido. Eles 

afirmam que Burchell, Clubb e Hopwood (1985) inovaram as pesquisas acadêmicas sobre o 

assunto porque incluíram a vertente social em suas análises, mas sua ênfase exclusiva às 

questões sociais levou-os a desconsiderar aspectos contábeis importantes, já que não é 

valorizado o conteúdo das informações trazidas pela DVA nem sua relação com as 
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expectativas e necessidades dos usuários (p. 183). O conteúdo da DVA no Reino Unido não 

ofereceu a atratividade necessária para obter apoio nem daqueles que voluntariamente 

publicaram a DVA (administradores das empresas) nem daqueles que supostamente seriam os 

maiores interessados (outros empregados e suas representações sindicais). Essa ausência de 

apoio parece ter contribuído significativamente para o desaparecimento dessa demonstração 

(PONG; MITCHELL, 2005, p. 193). 

Meek e Gray (1988) estudaram a utilidade da DVA para as companhias norte-

americanas e propõem que o uso dessa demonstração como informação suplementar poderia 

evidenciar implicações mais amplas da atividade corporativa. Eles também avaliaram a 

adequação da DVA aos padrões contábeis americanos (Statement of Financial Accounting 

Concepts – SFAC) e relataram a adequação ao SFAC no. 2, cujo conteúdo traz a necessidade 

das informações contábeis serem relevantes, confiáveis e compreensíveis ao usuário, e ao 

SFAC no. 5 que traz a necessidade das informações contábeis serem articuladas entre si. Os 

autores colocaram ainda a questão da auditoria da Demonstração do Valor Adicionado: 

justamente pela adequação aos SFACs, não haverá novos problemas para os auditores nem 

aumentará o potencial de reclamações de negligência contra eles.  

Evraert e Riahi-Belkaoui (1998) também estudaram a utilidade do valor adicionado e 

afirmam que o custo de publicar a DVA pode ser imaterial dada a disponibilidade de todas as 

informações que a compõem. E ainda que, dado o baixo custo relativo aos benefícios 

potencialmente muito maiores mostrados em seu artigo, emitir relatórios de valor adicionado 

ou evidenciar os dados necessários para calcular o valor adicionado parece ser uma melhoria 

ao atual sistema de publicação americano. 

Diversos estudos empíricos comparando valor adicionado, fluxo de caixa e lucro 

foram conduzidos com empresas norte-americanas. Bao e Bao (1989), Karpik e Riahi-

Belkaoui (1989), Bannister e Riahi-Belkaoui (1991), Riahi-Belkaoui (1993), Riahi-Belkaoui e 

Fekrat (1994), Riahi-Belkaoui e Picur (1994), Bao e Bao (1996), Riahi-Belkaoui (1997), Bao 

e Bao (1998) e Riahi-Belkaoui (1999) realizaram estudos sem a publicação da DVA, isto é, os 

trabalhos calcularam o valor adicionado com base nas remunerações dos fatores de produção 

(salários, dividendos, juros, aluguéis, impostos e lucros retidos). Apesar das limitações dos 

estudos, a maior parte deles conclui que há superioridade na qualidade da informação de valor 

adicionado em relação ao lucro e ao fluxo de caixa. 

Apesar dos estudos de Meek e Gray (1988), da recomendação da American 

Accounting Association (1990) e dos estudos empíricos relacionados, Picur (2007), após um 

intervalo de quase vinte anos, mostra a baixa relevância nos EUA da divulgação de 

informações de valor adicionado até aquela data. 

Van Staden questiona a utilidade da DVA em dois artigos (1998 e 2003). Em 1998, na 

África do Sul, concluiu que mais de 50% dos usuários da contabilidade entrevistados não 

pretendiam usar a DVA para obter informações. Em 2003 concluiu que o alto nível de 

publicação da DVA na África do Sul, apesar de não ser útil aos usuários como concluiu 

anteriormente, é suportado pela Teoria da Legitimidade e pela Teoria da Economia Política da 

Contabilidade. O autor mostra a importância da DVA, mas critica a informação fornecida por 

ela, pois, por muitas vezes, a DVA não ser auditada como as demais demonstrações 

financeiras, as companhias podem fornecer apenas as “boas notícias”, omitindo as más, o que 

torna a informação não confiável. 

Percebe-se, com essa revisão da literatura internacional, que, recentemente, a prática 

de evidenciar a demonstração de valor adicionado não é comum. Entretanto, é interessante 

perceber que vários desses autores, ainda que a prática não corresponda às expectativas de 

seus trabalhos, defendem a divulgação das informações de valor adicionado e enfatizam a 

qualidade e a utilidade dessa informação para a sociedade. Com isso, o Brasil tem um 

diferencial por impor a divulgação da DVA às companhias de capital aberto.  
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2.2 Diretrizes GRI para elaboração do Relatório de Sustentabilidade 

A GRI estabelece uma estrutura para os relatórios de sustentabilidade bem como 

diretrizes na elaboração desses. “A Estrutura de Relatórios da GRI visa servir como um 

modelo amplamente aceito para a elaboração de relatórios sobre o desempenho econômico, 

ambiental e social de uma organização.” (GRI, 2006a, p.4.). As diretrizes estabelecidas 

compreendem protocolos de indicadores, suplemento setorial e protocolos técnicos.  

As Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI consistem 

de princípios para a definição do conteúdo do relatório e a garantia da qualidade das 

informações relatadas. Incluem também o conteúdo do relatório, composto de 

indicadores de desempenho e outros itens de divulgação, além de orientações sobre 

temas técnicos específicos relativos à elaboração do relatório. (GRI, 2006a, p.4.). 

O relatório GRI é composto por características da empresa e indicadores de 

desempenho, estes, por sua vez, divididos em indicadores essenciais e indicadores adicionais. 

São três grandes grupos de indicadores: econômicos, ambientais e sociais, totalizando 79 

indicadores de desempenho com informações qualitativas e quantitativas da empresa. Os 

grandes grupos são mais uma vez divididos: econômico, ambiental, práticas trabalhistas e 

trabalho decente, direitos humanos, sociedade e responsabilidade pelo produto. Os 

indicadores devem atender aos padrões e requisitos estabelecidos no Conjunto de Protocolos 

de Indicadores (disponível em http://www.ethos.org.br/_Uniethos). 

No Brasil, o relatório GRI foi divulgado por um grupo de trabalho formado pelo 

Instituto Ethos, Aberje e Fundação Getúlio Vargas. A divulgação foi bastante intensa e 

atualmente diversas empresas brasileiras adotam este modelo. Ele tem a característica de não 

ter uma estrutura-padrão, mas sim um grupo de informações a serem divulgadas. Então, as 

empresas fazem seus Balanços Sociais com grande apelo mercadológico e no final colocam 

um índice remissivo direcionando para as páginas em que estão as informações solicitadas 

pelo GRI. 

Entretanto, essa característica também dificulta a análise do relatório. As informações 

são pouco padronizadas devido ao grande número de indicadores descritivos e à falta de 

informações sobre as grandezas a serem utilizadas nas informações quantitativas (por 

exemplo, um indicador pede o número de empregados por faixas etárias, mas não diz quais os 

intervalos, então, as empresas definem intervalos diferentes, prejudicando a comparabilidade 

entre empresas e entre períodos). 

O processo de desenvolvimento do relatório GRI significou uma oportunidade para 

diferentes grupos promoverem suas agendas se apropriando desses conceitos. Cada vez mais 

companhias têm adotado a metodologia GRI em todo o mundo para preparar seus relatórios 

de sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, o nível de compromisso com os pressupostos do 

desenvolvimento sustentável é baixo. Consequentemente, as diretrizes desenvolvidas pela 

GRI são usadas como uma ferramenta para legitimação das ações e decisões das empresas 

(MONEVA; ARCHEL; CORREA, 2006, p. 134). 

É importante ressaltar a proximidade do GRI com a contabilidade. As normas 

contábeis do International Accounting Standards Board (IASB) são citadas como referências 

em diversos indicadores, e alguns princípios do desenvolvimento do relatório fazem parte da 

estrutura conceitual da contabilidade (relevância e materialidade, por exemplo). 

Além disso, vem sendo discutido um relatório 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). 
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3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ESTRUTURAS DA DVA E DO EC1/GRI 

 

 

3.1 O Indicador EC1/GRI 

Os indicadores de desempenho do grupo “Econômico” são diferenciados entre os 

aspectos: (i) Desempenho Econômico; (ii) Presença no Mercado e (iii) Impactos Econômicos 

Indiretos. O indicador EC1 é um indicador essencial do aspecto Desempenho Econômico. É 

definido como 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, 2006a, p. 27) 

Segundo o Protocolo de Indicadores (GRI, 2006b), esses indicadores com aspecto 

“Desempenho Econômico”, abordam os impactos econômicos diretos das atividades da 

organização e o valor econômico agregado por essas entidades. A relevância que se encontra 

no indicador EC1 consiste no fato de fornecer uma indicação básica de como a organização 

gerou riqueza para seus stakeholders. A estrutura sugerida para este indicador, chamada 

tabela de Valor Econômico Gerado e Distribuído (EVG&D), fornece o perfil econômico da 

entidade (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Estrutura sugerida para tabela de Valor Econômico Gerado e Distribuído (EVG&D) 

Componente Comentário 

Valor econômico direto gerado  

a) Receitas Vendas líquidas mais receitas provenientes de 

investimentos financeiros e venda de ativos 

Valor econômico distribuído  

b) Custos operacionais Pagamento para fornecedores, investimento não 

estratégicos, royalties e pagamento de facilitação 

c) Salários e benefícios de empregados Total da folha de pagamento para empregados 

(pagamentos atuais e não as obrigações futuras) 

d) Pagamento para provedores de capital Todos os pagamentos financeiros feitos aos 

provedores de capital da organização 

e) Pagamento ao governo (por país) Impostos Brutos 

f) Investimentos na comunidade Contribuições voluntárias e investimento de fundos na 

comunidade como um todo (inclui doações) 

Valor econômico acumulado (calculado como Valor 

econômico gerado menos Valor econômico 

distribuído) 

 

Investimentos, hipotecas, etc. 

Fonte: GRI, 2006a, p.5. 

 

De acordo com o Protocolo (GRI, 2006b, p. 4-6), as linhas da tabela EVG&D, em 

suma, devem conter:  

a) Receitas:  

 As vendas líquidas correspondentes às vendas brutas ou serviços menos devoluções, 

abatimentos e descontos; 

 As receitas de investimentos financeiros incluem juros sobre empréstimos financeiros 

e rendimentos provenientes de participação de capital; 

 As receitas de vendas de ativos físicos e intangíveis. 

b) Custos operacionais: 

 Pagamentos em dinheiro feitos fora da organização referentes a materiais, 

componentes de produtos, instalações e serviços adquiridos.  

c) Salários e benefícios de empregados:  

 Total da folha de pagamento significa os salários de empregados, incluindo valores 

pagos a instituições do governo em nome dos empregados. Não empregados que 
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trabalham em um cargo operacional geralmente não deverão ser incluídos aqui, mas 

em Custos Operacionais como um serviço adquirido; 

 O total de benefícios inclui contribuições regulares, assim como outros auxílios aos 

empregados, cooperativas de crédito, vale transporte, bolsas de estudo e indenização 

por demissão. Eles não incluem treinamento, custo de equipamentos de proteção ou 

outros itens de custos diretamente relacionados ao cargo do empregado. 

d) Pagamento para provedores de capital: 

 Dividendos dos acionistas; 

 Pagamentos de juros a instituições financeiras. 

e) Pagamentos ao governo: 

 Todos os impostos da empresa e respectivas multas pagas em nível internacional, 

nacional e local. 

f) Investimentos na comunidade: 

 Doações voluntárias e investimento de recurso na comunidade, sendo os benefícios 

externos à empresa. Os valores incluídos deverão representar as despesas reais no 

período coberto pelo relatório e não as obrigações. 

Visto o que cada linha da tabela EVG&D deve conter, é notória a existência de 

algumas semelhanças com a Demonstração do Valor Adicionado e algumas diferenças que 

serão abordadas posteriormente. 

 

3.2 Estrutura da DVA no Brasil 

A Lei Ordinária no 11.638 de 28/12/2007 obriga todas em empresas de capital aberto a 

divulgarem, partir de 2008, a DVA juntamente com as outras demonstrações contábeis. O 

CPC 09, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e adotado pela Comissão 

de Valores Mobiliários, regulamenta a DVA e sugere a estrutura exposta no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Modelo de Demonstração do Valor Adicionado para empresas em geral 

 

DESCRIÇÃO 

Em milhares 

de reais 

20X1 

Em milhares 

de reais 

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 ao 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   
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8.2) Impostos, taxas e contribuições    

8.2.1 – Federais   

8.2.2 – Estaduais   

8.2.3 – Municipais   

8.3) Remuneração de capital 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 para consolidação)   

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7 

FONTE: CPC, 2008, p. 16 

  

A primeira parte da DVA vai até o item 7, Valor Adicionado Total a Distribuir, e 

consiste na apuração do valor adicionado, que corresponde a riqueza gerada pela entidade. De 

acordo com o CPC 09, os itens seguintes afetam a apuração desse valor. 

 A Receita é composta pela venda de mercadorias, produtos ou serviços que a empresa 

gerou em um determinado período, ou seja, o faturamento bruto incluindo os impostos. 

 Insumos adquiridos de terceiros são aqueles utilizados para a produção do produto. Neste 

valor, são incluídos todos os gastos com terceiros relativos aos produtos fabricados, seja 

uma mercadoria ou um serviço (como energia elétrica), por seu valor de aquisição, isto é, 

sem descontar os benefícios tributários aproveitados posteriormente. 

 O valor adicionado bruto é a receita bruta deduzida da aquisição de insumos. 

 A depreciação, amortização e exaustão deve representar o desgaste de todos os ativos que 

a entidade possui, inclusive os valores que são somados ao custo do produto na DRE. 

 O valor adicionado líquido produzido pela entidade corresponde ao valor adicionado bruto 

deduzido das depreciações, amortizações e exaustões. 

 O valor adicionado recebido em transferências está representado por valores de 

equivalências patrimoniais, receitas financeiras e outras riquezas geradas por outras 

entidades e recebidas pelas empresas. 

 Por fim, o valor adicionado total a distribuir é a soma do valor adicionado líquido 

produzido pela entidade com o valor adicionado recebido em transferência. 

Já a segunda parte da DVA, que se inicia no item 8, Distribuição do Valor Adicionado, 

corresponde à distribuição da riqueza apurada no item 7 aos fatores de produção, capital e 

trabalho, e a transferência de valor ao governo.  De acordo com o CPC 09, os seguintes 

grupos recebem a distribuição desse valor: 

 os colaboradores, que representam a mão de obra necessária para que produtos e serviços 

sejam gerados e vendidos, isto é, representam a remuneração do trabalho na empresa; 

 os financiadores, que representam o capital de terceiros a serviço da empresa para seu 

funcionamento, isto é, o valor de juros e aluguéis; 

 os acionistas, que representam a remuneração do capital próprio; 

 o governo, que ao contrário dos outros grupos, não percebe remuneração e sim uma 

transferência de valor adicionado medida por todos os impostos, taxas e contribuições 

geradas pelas atividades da empresa. 

Como colocado anteriormente, a DVA e o indicador EC1/GRI possuem uma grande 

semelhança em suas estruturas, porém não geram as mesmas informações. Nas demonstrações 

obrigatórias das companhias de capital aberto deve haver a DVA. Já nos Relatórios de 

Sustentabilidade que adotam o modelo GRI, deve haver o indicador EC1. 
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3.3 Comparação da DVA com o indicador EC1/GRI 

Partindo do pressuposto que as demonstrações são baseadas em um mesmo conceito 

econômico, elas deveriam ser iguais. Mas não são. Assim, a comparação das estruturas será 

realizada por destaque das diferenças entre elas. 

A DVA é uma reorganização da DRE, logo é possível uma conciliação entre as 

demonstrações. O EC1, isto é, a tabela EVG&D não viabiliza essa conciliação. Não apresenta 

todos os itens de resultado da empresa. Por exemplo, não há espaço na tabela para as 

provisões de perdas em ativos. O conceito econômico de valor adicionado bruto também não 

prevê tais provisões. A DVA mostra o valor adicionado bruto e o valor adicionado líquido das 

perdas pela depreciação. 

Para elaboração da tabela EVF&D, conforme o protocolo: 

Os dados da tabela EVG&D deverão ser compilados, sempre que possível, de dados 

apresentados nas demonstrações financeiras ou de lucros e perdas (L&P) auditadas 

da organização ou nos seus relatórios de gestão auditados internamente. Recomenda-

se, também, que os dados de valor econômico sejam apresentados em um regime de 

competência de exercícios em uma tabela que inclua os componentes básicos das 

operações globais da organização mencionados na tabela abaixo. Os dados também 

poderão ser apresentados em um regime de caixa, quando justificável, e divulgados 

em uma tabela que inclua os componentes básicos, conforme elencados [na Tabela 

EvG&D] (GRI, 2006b, p. EC4) 

Entretanto, o mesmo protocolo prevê para a compilação da tabela a informação de 

valores pagos (“pagamentos em dinheiro [...] referentes a materiais [...]”; “pagamentos de 

juros [...]”, “pagamentos ao governo”), podendo confundir o elaborador sobre a adoção de 

regime de caixa ou competência. 

O EC1 considera que o valor econômico é gerado pelas receitas e as distribuições 

ocorrem pelas despesas ou saídas de recursos. A proposta da DVA baseia-se no conceito 

econômico de valor adicionado. Disso decorrem algumas diferenças importantes entre os 

modelos. 

Uma diferença é a classificação, pelo indicador EC1/GRI, dos fornecedores entre os 

stakeholders que “recebem” a distribuição de valor. Para se calcular o valor adicionado, 

conforme o conceito econômico, é necessário deduzir o valor referente a insumos adquiridos 

para o processo produtivo. Logo, ao contrário da DVA, o EC1/GRI não destaca o valor 

econômico, como é objetivo do indicador. 

Outra diferença está relacionada ao grupo das receitas: no EC1 inclui-se as receitas 

financeiras entre as receitas que geram valor. Na DVA, as receitas financeiras compõem as 

transferências de valor adicionado recebidas, coerente com o conceito econômico de valor 

adicionado. 

Ainda, o grupo de custos operacionais inclui pagamentos que não se configuram como 

consumo intermediário na formação de valor adicionado, como é o caso de aluguel (na 

economia, remuneração pelo uso da terra/capital). 

A distribuição de valor para remunerar o capital ocorre nos dois demonstrativos 

(apesar da diferença do aluguel), mas a DVA separa distribuição para capital de terceiros e 

distribuição de capital próprio. O EC1 prevê uma linha para provedores de capital. 

A distribuição de valor para a comunidade também é uma diferença. No padrão GRI, a 

tabela EVF&D prevê uma linha de valor distribuído para a comunidade. A estrutura de DVA 

do CPC 09 não possui uma linha de distribuição para os investimentos em comunidade. Esses 

valores são incluídos nos insumos adquiridos de terceiros. 

Desta forma, fica evidente que quando a empresa indica a DVA como resposta ao 

indicador EC1, ela deixa de atender as diretrizes apresentadas, pois há diversas divergências 
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entre os modelos. Entretanto, questiona-se qual o modelo mais adequado para mostrar o 

impacto das atividades da empresa na economia em termos de valor econômico.  

Por fim, o Quadro 3 sintetiza as diferenças conceituais entre EC1/GRI e a DVA. 

 
Quadro 3: diferenças conceituais entre EC1 e DVA 

EC1/GRI DVA 

Sugere o uso do regime de competência, mas permite 

o uso do regime de caixa quando justificável. 

Conciliação com a DRE impõe sempre o uso do 

regime de competência. 

Valor econômico gerado inclui somente receitas. Valor adicionado bruto é a receita deduzida os 

insumos. 

Receitas financeiras como parte das receitas que 

compõem o valor adicionado gerado. 

Receitas financeiras como transferência recebida de 

valor adicionado. 

Insumos como parte da distribuição de valor 

adicionado. 

Insumos como parte da composição do valor 

adicionado. 

Aluguéis entre os custos operacionais. Aluguéis como distribuição de valor adicionado. 

Não há distinção entre capital de terceiros e capital 

próprio. 

Há distinção entre capital de terceiros e capital 

próprio. 

Destaque de investimentos na comunidade Não há destaque de investimentos na comunidade. 

 

 

4 ANÁLISE DA ADOÇÃO DA DVA COMO RESPOSTA AO EC1/GRI 

A pesquisa de campo proposta nesta pesquisa tem por objetivo analisar a adoção da 

DVA como resposta ao indicador EC1 pelas empresas de capital aberto no Brasil que 

divulgam relatório de sustentabilidade pelo modelo GRI. 

Para compor a amostra, este estudo listou as empresas de capital aberto no Brasil que 

apresentaram relatório de sustentabilidade nos moldes GRI referente ao ano 2011. Das 528 

empresas com ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, apenas 71 relatórios de 

sustentabilidade foram divulgados no endereço eletrônico das companhias. Das 71 empresas 

analisadas, 51 apresentam o modelo GRI em seus relatórios de sustentabilidade (71,83%). 

Mas nem todas divulgam o indicador EC1. Desse modo, para cada relatório GRI encontrado, 

o roteiro exposto no Quadro 4 foi utilizado para comparar as estruturas estudadas. 

 
Quadro 4: Roteiro de análise do indicador EC1 para as empresas brasileiras 

1. A empresa divulga EC1 conforme índice remissivo GRI? 

a. SIM 

b. NÃO (Parar a análise da empresa) 

2. A página indicada na linha do indicador EC1 contém a Demonstração do Valor Adicionado? 

a. SIM (Parar a análise da empresa) 

b. NÃO 

3. Há informação de receita? 

a. SIM 

i. O valor é o mesmo da receita divulgada na DVA (ou receita na DVA + Receita 

Financeira na DVA)? 

1. SIM 

2. NÃO 

b. NÃO (EC1 não foi divulgado conforme GRI) 

4. Há informação de custos operacionais? 

a. SIM 

i. O valor é o mesmo do valor dos insumos adquiridos divulgado na DVA? 

1. SIM 

2. NÃO 

b. NÃO (EC1 não foi divulgado conforme GRI) 

5. Há informação de Salários e Benefícios de Empregados? 

a. SIM 
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i. O valor é o mesmo do valor da distribuição aos empregados divulgado na DVA? 

1. SIM 

2. NÃO 

b. NÃO (EC1 não foi divulgado conforme GRI) 

6. Há informação de pagamentos para provedores de capital? 

a. SIM 

i. O valor é o mesmo da soma da distribuição para capital de terceiros e para acionistas 

divulgada na DVA? 

1. SIM 

2. NÃO 

b. NÃO (EC1 não foi divulgado conforme GRI) 

 

7. Há informação de pagamentos ao governo? 

a. SIM 

i. O valor é o mesmo da soma das transferências para governo divulgada na DVA? 

1. SIM 

2. NÃO 

b. NÃO (EC1 não foi divulgado conforme GRI) 

 

8. Há informação de investimentos na comunidade? 

a. SIM  

i. Anotar o título utilizado e quaisquer informações adicionais sobre esta linha. 

b. NÃO (EC1 não foi divulgado conforme GRI) 

 

Para responder às perguntas dos quadros 4, inicialmente, foram utilizados mecanismos 

de busca nos Relatórios de Sustentabilidade das empresas selecionas. As buscas foram feitas a 

partir de palavras-chave, como: “global reporting initiative”, “GRI”, “EC1”, “EC 1”, “índice 

remissivo”, “indicador econômico”, “indicadores econômicos”, “valor econômico gerado” e 

“valor adicionado”. A utilização destas palavras-chave tornou a busca pelas repostas mais 

padronizada. Depois de encontradas as palavras-chaves, as informações foram analisadas para 

responder às perguntas. 

 

4.1 Análise dos Resultados 

Dentre as 51 empresas que utilizam o modelo GRI em seus relatórios de 

sustentabilidade, observa-se que somente 5 empresas delas não divulgam o EC1 conforme 

seus índices remissivos. Já as demais, 93,9% (46 empresas), apresentam uma ou mais páginas 

que indicam o EC1.  

Observa-se que o percentual de empresas que divulgam a DVA como resposta do EC1 

é relevante. Das 46 empresas que apresentam o EC1, 18 delas (39,13%) apontam para a DVA 

na linha de localização do indicador no índice remissivo exigido pelo GRI. 

Outros padrões conhecidos no estudo das demonstrações contábeis foram utilizados 

como resposta ao indicador EC1. Das empresas que não apresentam a DVA como resposta ao 

EC1 (28 empresas, 60,87%), 1 (3,57%) delas apresenta a metodologia EBITDA, 3 (10,71%) 

delas a tabela ANEEL, 4 (14,29%) delas apresentam o Balanço Social baseado no modelo 

IBASE e 1 (3,57%) delas apresenta muitas páginas de informações financeiras descritivas, 

mas não as informações do EC1. As outras 19 (67,86%) empresas apresentam outro modelo, 

inclusive a tabela sugerida no protocolo (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribuição dos modelos como resposta ao EC1/GRI 

 
 

Assim, apenas 19 empresas tiveram as informações analisadas pelas questões de 3 a 8 

do roteiro apresentado no Quadro 4, pois são as empresas que usam modelos particulares de 

EC1 e que podem estar atendendo, de fato, às diretrizes do indicador. O Gráfico 2 resume as 

respostas encontradas. 

 
Gráfico 2. Análise das questões 3 a 8 do roteiro proposto 

 
 

Para esse grupo, inicialmente foi analisado se as empresas divulgam valores de receita. 

Das 19 empresas, apenas 4 delas (21,05%) apresentam informação de receita, e 15 delas 

(78,95%) não apresentam esta informação, isto é, divulgam apenas informações sobre a 

distribuição do valor adicionado. Isso mostra que 15 empresas do grupo analisado não 

atendem às diretrizes GRI para o EC1. Ainda, observou-se que das 4 empresas que 

apresentam receita, uma delas apresenta o mesmo valor da DVA, o que evidencia que a 

receita não foi calculada conforme as diretrizes GRI (com receitas financeiras no grupo das 

receitas).  

Em seguida, analisou-se a segunda linha solicitada no indicador, custos operacionais. 

Das 19 empresas, observou-se que 4 delas (21,05%) apresentam informação de custos, e 15 
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delas (78,95%) não apresentam esta informação, exatamente como ocorreu com informação 

divulgada sobre as receitas. As mesmas empresas que apresentam receita, também apresentam 

custos. Dentre as 4 empresas que apresentam custos, todas apresentam valores diferentes dos 

insumos apresentados na DVA. 

 Seguindo a ordem estabelecida pelas diretrizes do EC1, foram analisadas em seguida 

as informações que, na DVA, constituem a distribuição do valor adicionado. Foi possível 

notar que no grupo de 19 empresas, as 15 que não apresentam receitas e custos, apresentam a 

informação com o rótulo “distribuição do valor adicionado”. 

No grupo analisado, nota-se que 17 empresas (89,46%) apresentam informações de 

salários e benefícios de empregados. Dessas, 6 (35,29%) delas apresentam o mesmo valor 

divulgado na DVA, já 11 delas apresentam valores diferentes. 

 Das 19 empresas, 18 (94,74%) apresentam informação de pagamentos de provedores 

de capital. Por pagamentos de provedores de capital entende-se a soma de aluguéis 

(remuneração da terra como fator de produção), juros e dividendos (remuneração do capital 

de terceiros e capital próprio, respectivamente). Essa informação mostra o mesmo valor da 

DVA em 8 empresas (44,44%), enquanto 10 apresentam valores diferentes dos divulgados na 

DVA. 

Ainda dentre as 19 empresas, 18 (94,74%) apresentam informação de pagamentos ao 

governo. Dessas, 7 (38,89%) delas apresentam o valor igual a soma das transferências para 

governo na DVA, e 11 não apresentam o mesmo valor. 

Por fim, analisando as informações sobre os valores de salários e benefícios de 

empregados, pagamentos de provedores de capital, distribuição para capital de terceiros e para 

acionistas e pagamentos ao governo, cerca de 40% das empresas divulgam exatamente os 

mesmos valores dos divulgados na DVA. Isto deixa evidente de essas empresas divulgam 

como resposta ao indicador EC1, a distribuição da DVA, adotando portanto o regime de 

competência para compilação do EC1. 

 O indicador EC1 em seu conceito define que deve haver uma linha que demonstre os 

investimentos realizados na comunidade. Porém, essa linha, na maioria das vezes, não é 

divulgada. Notou-se que das 19 empresas analisadas, 13 (68,42%) não indicam essa linha de 

investimentos e apenas 6 (31,58%) a apresentam. Todavia, não necessariamente apresentam 

informações sobre os investimentos. Das 6 empresas que apresentam a referida linha, 3 

detalham mais essas informações. Os detalhes das informações apresentadas estão expostas 

no Quadro 8. Vale notar que o uso de incentivos fiscais, nesse caso, muda a distribuição de 

valor para o governo. De fato, esses investimentos incentivados são tributos redirecionados 

para projetos sociais. 
 

Quadro 8: Transcrição das informações adicionais sobre os investimentos em comunidade 

VALE “Em 2011, a Vale aplicou US$ 457,2 milhões em ações de infraestrutura, educação, 

esporte, cultura, geração de renda, saúde e estímulo ao fortalecimento do_capital 

social, por meio de programas da_Fundação Vale, parcerias com o poder_público, 

patrocínios e doações, no Brasil e no exterior. Do total aplicado_em 2011, 89% 

são voluntários e_11%,_obrigatórios.” 

REDECARD “Em 2011, os investimentos na comunidade significaram 0,69% do valor 

adicionado distribuído e o valor econômico direto gerado foi de R$373.811 mil.” 

SABESP "Investimentos na Sociedade – Compostos por apoio institucional, apoio de eventos, 

recepção, exposição e incentivos fiscais distribuídos nas áreas de educação, cultura, 

saúde, esporte, combate à fome e segurança alimentar." 

 

 Constata-se que, do total de 46 empresas que declaram divulgar o EC1 conforme o 

modelo GRI, 24 adotam a DVA como resposta (18 usam a DVA completa e 6 usam as 

informações de distribuição do valor adicionado) e apenas 6, aparentemente, seguem as 
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diretrizes GRI em sua totalidade. Diz-se aparentemente, porque não há auditoria dos valores 

apresentados.  
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa tinha por objetivos comparar as estruturas propostas para a DVA e para 

o EC1/GRI e analisar o uso da DVA como resposta ao indicador EC1 do modelo GRI de 

relatório social. Foi utilizada análise documental para comparação das referidas estruturas e 

pesquisa de campo para verificar a adoção da DVA em resposta ao EC1. 

Constatou-se que o modelo do EC1 difere em sua estrutura do modelo da DVA, 

contudo suas diretrizes não são suficientemente claras. As diretrizes do EC1 misturam os 

conceitos de valor econômico com os conceitos de apuração do resultado para os sócios 

(DRE). A intenção pode ser evidenciar como a receita obtida é distribuída entre os diversos 

grupos de stakeholders. Mas a forma colocada no protocolo de compilação é confusa e 

prejudica a comparabilidade da informação. 

Nota-se ainda que, conceitualmente, se a DVA evidenciasse os investimentos na 

comunidade, ela atenderia plenamente ao objetivo proposto pelo EC1. Pois o conceito 

econômico de valor adicionado é evidenciado pela DVA e os grupos de stakeholders, com 

exceção de comunidade, já estão contemplados com informação dos valores a eles destinados.  

Dentre as empresas analisadas no Brasil, apenas 13% daquelas que declaram o EC1 

seguem suas diretrizes para compilação (lembrando que não há auditoria da Tabela EVG&D). 

O uso da DVA ou de suas informações como resposta ao indicador é prática comum, 52% das 

empresas que divulgam o EC1. A maioria aponta a própria demonstração como resposta ao 

indicador (18 empresas), outras 6 empresas usam as informações de distribuição de valor 

adicionado. 

Dentre as 19 empresas que não adotam modelos padronizados no Brasil, é baixa a 

divulgação de valores de receita e custos, apenas 21% para ambos os valores. Essa escassez 

de informação de receita e custos mostra de que as empresas apenas apresentam a distribuição 

de valor, e deixam de apresentar como estes valores foram gerados. Isso pode ser resquício do 

modelo Ibase, que trazia a informação de Valor Adicionado e sua distribuição entre 

empregados, tributos, acionistas e terceiros. 

Como conclusão desta pesquisa, entende-se que a DVA responderia melhor aos 

objetivos do indicador EC1 que a tabela proposta no protocolo de compilação do indicador. 

Ainda que a DVA não seja uma demonstração adotada internacionalmente, como é o modelo 

GRI. 

Para pesquisas futuras, especialmente considerando já o projeto piloto do Reporte 

Integrado em andamento, sugere-se a avaliação da relação de outros indicadores GRI com as 

informações da Contabilidade Financeira. 
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