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Resumo
O objetivo desta pesquisa é analisar a geração e a distribuição da riqueza criada pelas empresas
listadas  na  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM),  utilizando-se  os  dados  contidos  em suas
Demonstrações do Valor Adicionado (DVAs), no período compreendido entre os anos de 2009 a
2017, período em que os efeitos da Lei nº 11.638/2007 sobre a divulgação obrigatória da DVA
podem ser observados. Para a consecução do objetivo, foi desenvolvido especificamente para esta
pesquisa  um  software  que  permitiu  a  coleta  dos  dados  disponibilizados  pelo  órgão  regulador.
Partindo de uma população que variou entre 606 e 711 empresas cadastradas que enviaram dados à
CVM no período, obteve-se uma amostra que variou entre 596 a 682 empresas. Os dados foram
analisados de forma global e setorial,  utilizando-se os critérios de classificação da B3. Entre as
observações, destacam-se a participação do governo na distribuição do valor adicionado, com uma
média de 40,94% do valor distribuído, e ainda os efeitos da crise de 2014/2017 na remuneração de
capitais  de  terceiros.  São  também objeto  de  destaque  as  agruras  enfrentadas  pelos  setores  de
Petróleo  e  Gás,  Telecomunicações  e  Utilidade  Pública  e  os  efeitos  da  crise  sobre  a  geração e
distribuição do valor adicionado destes setores.
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ANÁLISE DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO DAS 

EMPRESAS REGISTRADAS NA CVM NOS ANOS DE 2009 A 2017 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar a geração e a distribuição da riqueza criada pelas empresas 

listadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), utilizando-se os dados contidos em suas 

Demonstrações do Valor Adicionado (DVAs), no período compreendido entre os anos de 2009 

a 2017, período em que os efeitos da Lei nº 11.638/2007 sobre a divulgação obrigatória da DVA 

podem ser observados. Para a consecução do objetivo, foi desenvolvido especificamente para 

esta pesquisa um software que permitiu a coleta dos dados disponibilizados pelo órgão 

regulador. Partindo de uma população que variou entre 606 e 711 empresas cadastradas que 

enviaram dados à CVM no período, obteve-se uma amostra que variou entre 596 a 682 

empresas. Os dados foram analisados de forma global e setorial, utilizando-se os critérios de 

classificação da B3. Entre as observações, destacam-se a participação do governo na 

distribuição do valor adicionado, com uma média de 40,94% do valor distribuído, e ainda os 

efeitos da crise de 2014/2017 na remuneração de capitais de terceiros. São também objeto de 

destaque as agruras enfrentadas pelos setores de Petróleo e Gás, Telecomunicações e Utilidade 

Pública e os efeitos da crise sobre a geração e distribuição do valor adicionado destes setores. 

 

Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado; Comissão de Valores Mobiliários; B3; 

Empresas Brasileiras; Crise de 2014/2017 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Luca (1996), a contribuição econômica e social das empresas dificilmente 

encontra representação nos demonstrativos contábeis tradicionais. De forma geral, estes 

possuem um viés financeiro-econômico, marginalizando as informações de cunho social que, 

quando presentes, são dispostas com pouco ou nenhum destaque.  

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) identifica a década de 

1990 como o período em que diversas organizações surgiram e se consolidaram para promover 

a temática da responsabilidade social empresarial. Foi então que se consolidou, sob diversas 

influências nacionais e internacionais, a necessidade da elaboração e publicação do Balanço 

Social na cultura empresarial brasileira (Ibase, 2008). 

O surgimento da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), que compõe o Balanço 

Social, ofereceu um instrumento, ainda que com suas limitações e desvantagens (Cosenza, 

2003; Morley, 1979; Siqueira, 2007), das entidades que reportam informações evidenciarem 

sua contribuição para a sociedade em termos econômicos. 

São inúmeros os estudos conduzidos com o intuito de aferir a eficácia informativa da 

DVA, em especial no exterior (Cosenza, 2003; Haller & van Staden, 2014; Haller, van Staden, 

& Landis, 2018; Nossa, Teixeira, & Fiório, 2008; Siqueira, 2007; van Staden, 2004b). No 

Brasil, seu poder informacional é aceito e pouco discutido, concentrando-se as pesquisas em 

sua utilização como indicador de desempenho (Luca, Cunha, Ribeiro & Oliveira, 2009). 

A DVA é um demonstrativo contábil importante por suas características 

socioeconômicas, por evidenciar performance empresarial (Silva, Souza, Miranda, Lagiola & 

Ramos, 2001), assim como contribuição para o social (Machado, Morch, Vianna, Santos & 

Siqueira, 2009; Siqueira, 2007). 

No Brasil, o marco legal da DVA é a promulgação da Lei nº 11.638/2007, que tornou a 

sua divulgação obrigatória para as companhias abertas. Os princípios que norteiam a sua 

elaboração foram estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis em outubro do ano 

seguinte, através do Pronunciamento Técnico CPC 09. Os primeiros demonstrativos sob as 

orientações dessa normatização só seriam divulgados a partir do ano de 2009. 
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Dessa forma, uma análise das DVAs divulgadas pelas companhias abertas brasileiras 

desde que os efeitos da Lei nº 11.638/2007 foram efetivamente postos em prática torna-se uma 

questão relevante a ser respondida. A forma como foi evidenciada a criação e distribuição de 

riqueza por essas companhias, que são verdadeiros motores da economia brasileira, a partir de 

2009, pela primeira vez sob princípios estabelecidos, com regras definidas para a elaboração do 

demonstrativo contábil, torna-se matéria relevante de pesquisa. 

 Destas observações, surge a questão de pesquisa que este artigo objetiva responder: 

como a riqueza foi gerada e distribuída pelas empresas listadas na CVM ao longo dos anos de 

2009 a 2017? 

A importância dessa pesquisa se ampara, inicialmente, em uma lacuna observada nas 

produções acadêmicas na área das Ciências Contábeis.  Não obstante a existência de trabalhos 

com temáticas de estudo similares, estes não englobam, em termos de horizonte temporal e 

amostragem, um detalhamento da geração e distribuição do valor adicionado, da forma aqui 

pretendida. Nesse sentido, justifica-se a elaboração dessa pesquisa, na medida em que visa 

contribuir para a produção de conhecimento específico, para o fomento dos debates e discussões 

acadêmicos, promovendo dessa forma o fortalecimento da área. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 VALOR ADICIONADO 

De acordo com Luca, Cunha, Ribeiro & Oliveira (2009, p. 22), “o conceito de Valor 

Adicionado (ou valor agregado) é utilizado na macroeconomia para avaliação do chamado 

Produto Nacional Bruto (PNB). Samuelson & Nordhaus (2009, p. 370-371) definem PNB como 

“a soma, em valores de mercado, de todos os bens e serviços finais produzido em um país em 

um determinado período de tempo”.  

Samuelson & Nordhaus (2009) apresentam o problema das múltiplas contagens: para 

que o cômputo do PNB possa ser efetuado de forma correta, apenas os serviços e bens finais – 

destinados ao consumo ou investimento – devem ser considerados. Todos os produtos e serviços 

intermediários - que são utilizados para que outros produtos ou serviços possam ser 

produzidos/prestados – devem ser excluídos do cálculo 

Na apuração do PNB, as contagens múltiplas são eliminadas através do uso do valor 

adicionado. Em cada etapa da produção de determinado bem ou serviço, apenas o valor 

adicionado ao bem ou serviço é considerado parte do PNB. Dessa forma, valor adicionado, em 

termos econômicos, é a diferença entre a produção de uma empresa e as aquisições de produtos 

e serviços de outras empresas. Portanto, dispêndios com salários, juros e dividendos são 

inclusos ao valor adicionado, ao passo que insumos como aço e eletricidade - no caso do 

automóvel – são excluídos do valor adicionado (Samuelson & Nordhaus, 2009). 

De acordo com Dolabella (1992, p. 48), a DVA é um “demonstrativo contábil que 

evidencia o montante do valor adicionado de uma empresa” em um determinado período de 

tempo. O demonstrativo também tem por objetivo colocar em evidência de que forma esse valor 

é dividido a cada participante da atividade empresarial, sejam eles à força de trabalho (na forma 

de salários, encargos e outros benefícios), governo (na forma de taxação das atividades 

empresariais), capitais de terceiros (na forma de juros e aluguéis que são pagos pela empresa), 

e capitais próprios (na forma de Dividendos e assemelhados).  

No entendimento de Cosenza (2003),  a DVA é um demonstrativo contábil que surgiu 

para atender às necessidades de usuários atípicos aos demonstrativos contábeis tradicionais. 

Esses demonstrativos, por sua vez, destinam-se a atender demandas de caráter 

predominantemente corporativo e fiscal. Nesse sentido, a DVA se coloca como um instrumento 

complementar às informações que estão dispostas nos demais demonstrativos, uma vez que 

apresenta informações de caráter econômico e financeiro que podem ser interpretadas até 

mesmo por usuários não familiarizados com a linguagem tipicamente utilizada nas práxis 
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contábeis.  

Internacionalmente, Galizzo e Mcleay (1989, p. 503-504), bem como Riahi-Belkaoui 

(2010) identificam como um dos marcos para as discussões acadêmicas voltadas à DVA a 

publicação, no ano de 1975, do  discussion paper intitulado The Corporate Report pelo 

Accounting Standards Steering Committee (ASSC) da Inglaterra. 

No Brasil, Luca, Cunha, Ribeiro & Oliveira (2009), apontam a década de 1980 como o 

nascedouro das discussões acadêmicas acerca da DVA como instrumento de cálculo e 

divulgação da geração e distribuição de riqueza pelas empresas. No ano de 1989, coube ao 

Professor Dr. Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo o pioneirismo da publicação do primeiro artigo sobre o assunto, 

intitulado ‘Uma nova demonstração contábil: a do “valor adicionado”’. 

O marco legal definitivo da DVA foi apenas estabelecido em 28 de dezembro de 2007, 

com a promulgação da Lei nº 11.638. Desde então a DVA passaria a constar no rol dos 

demonstrativos contábeis de divulgação obrigatória para as sociedades anônimas brasileiras 

abertas. Posteriormente, esse demonstrativo teve seus critérios para elaboração e divulgação 

explicitado por intermédio do Pronunciamento Técnico CPC 09, emitido pelo CPC, em 30 de 

outubro de 2008. Em seguida, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou o uso do 

pronunciamento obrigatório para as companhias sob a sua tutela, por intermédio da Deliberação 

nº 557, de 12 de novembro de 2008.  

 

2.2 ESTUDOS ANTERIORES 

Internacionalmente, segundo Luca, Cunha, Ribeiro & Oliveira (2009), as pesquisas 

empíricas sobre a DVA seguem, em termos gerais, três vertentes: I) investigação acerca da 

utilidade informacional do demonstrativo; II) a forma de elaboração, divulgação e cálculo de 

seus componentes nas mais variadas nações; e III) estabelecimento de comparações do valor 

adicionado entre diferentes setores de atividade econômica de uma nação, ou entre variadas 

nações. 

Na primeira vertente, destacam-se estudos de Van Staden (2004a, 2004b) e Haller & 

Van Staden (2014) que respectivamente: 

• Investigam os aspectos motivacionais da divulgação voluntária da demonstração 

do valor adicionado em uma economia emergente (caso da África do Sul), onde em 

levantamento realizado junto aos sindicatos de trabalhadores se descobriu que quase 

nenhum uso é feito por estes das informações do demonstrativo, o que indica que as 

divulgações voluntárias não necessariamente satisfazem às necessidades informacionais 

de seu público alvo, entre outras conclusões (van Staden, 2004a); 

• Buscam estabelecer, fazendo uso da experiência e exemplo da África de Sul – 

um dos países onde a divulgação da DVA é mais difundida no mundo - se a 

demonstração do Valor Adicionado é um demonstrativo digno de consideração e 

divulgação por companhias de outros países. Fazendo uso de levantamentos, o autor 

observou que, apesar de as empresas terem em mente o seu corpo funcional quando 

publicam a DVA, pouco ou nenhum uso das informações é feito por este corpo. Isso se 

deve principalmente, na opinião do autor, pela falta de regulação acerca da divulgação 

do demonstrativo que cria inconsistências nas informações reportadas, o que leva os 

usuários a desconfiarem da imparcialidade do demonstrativo (van Staden, 2004b); 

• Propõem a utilização da Demonstração do Valor Adicionado como um 

instrumento que poderia auxiliar a implementação do conceito de Integrated Reporting 

na prática corporativa. Os autores baseiam o argumento numa extensa revisão da 

literatura e estudos empíricos publicados ao longo dos últimos 50 anos sobre Valor 

Adicionado e DVA, propondo um design para a DVA seccionado em duas partes (a 

exemplo do modelo brasileiro), uma vez que esse modelo apresentaria dados muito mais 
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relevantes para a tomada de decisões do que a simples exibição de uma DRE 

reestruturada. Os autores ainda reconhecem que a DVA possui suas limitações, uma vez 

que apresenta informações que são apenas de cunho monetário, e não evidencia as 

mudanças nos recursos naturais (Natural Capital) e as suas inter-relações com outros 

capitais (Haller & Van Staden, 2014); 

Por fim, nas segunda e terceira vertentes, dá-se ênfase aos trabalhos de Mcleay (1983), 

Haller e Stolowy (1999) e ainda, Haller, Van Staden e Landis (2018), que por sua vez: 

• Evidenciam, utilizando exemplos de empresas alemãs e britânicas, os efeitos das 

diferentes percepções de criação de valor na elaboração das Demonstrações de Valor 

Adicionado. Através do método comparativo, o autor observou que as práticas para o 

cálculo do valor adicionado entre as companhias de um mesmo país diferiam entre si, 

bem como as práticas entre as nações (McLeay, 1983); 

• Com o objetivo de estabelecer um panorama comparativo dos diferentes usos do 

valor adicionado nas diversas áreas da contabilidade na Alemanha e França, os 

pesquisadores utilizaram DVAs e dados referentes ao valor adicionado (quando não 

disponível a DVA) das 100 maiores companhias de ambos os países. Os pesquisadores 

concluíram que, apesar da existência de diversas convergências, a pesquisa demonstrou 

diferenças consideráveis, em especial na definição do termo valor adicionado e seu uso 

em diferentes contextos, em especial na divulgação de informações financeiras (Haller 

& Stolowy, 1999); 

• Em um estudo comparativo abrangente, os autores buscaram investigar o uso, 

aplicação e apresentação das informações sobre valor adicionado em relatórios de 

sustentabilidade corporativos. Este serve como um instrumento que permite, a seus 

diferentes usuários, mensurar o grau de equidade/imparcialidade distribucional (do 

inglês distributional fairness) da riqueza gerada. Os autores adotaram um critério de 

classificação que previu 3 modelos, que elencam e agrupam as diferentes práticas 

adotadas internacionalmente para a mensuração do valor adicionado. Utilizando uma 

amostra extraída dos bancos de dados da Global Reporting Iniciative (GRI), 

compreendendo companhias alemãs, italianas, do Reino Unido e da África do Sul, os 

autores analisaram as observações com o intuito de determinar se as informações 

presentes eram úteis – sendo esse critério atingido se estas se apresentassem 

comparáveis, verificáveis e compreensíveis. Os autores se depararam com uma massa 

confusa de terminologias e conceitos (do inglês clutter), em alguns casos não 

conseguindo traçar nem de maneira parcial a origem das informações contidas nas 

DVAs em relação às DREs, o que revela um descasamento com as orientações da GRI. 

Em suas conclusões, os autores afirmam que os resultados sugerem que as companhias 

fazem uso de técnicas de ofuscação na divulgação do valor adicionado, sendo estas I) 

não o divulgam; II) divulgam informações que são conceitualmente prejudicadas, não 

se adequando ao modelo proposto e prejudicando a sua comparabilidade; III) divulgam 

informações que se encontram em formatos distintos, não sendo consistentes e 

comparáveis; e IV) divulgam informações que não são verificáveis, por intermédio da 

reconciliação com as DREs (Haller et al., 2018).   

Luca (1996) e Luca, Cunha, Ribeiro & Oliveira (2009)  propõem uma metodologia para 

a mensuração da fatia do PIB que é representada pelas chamadas Unidades Institucionais 

(classificação dada às empresas pela metodologia do IBGE). Para tanto, a DVA serviria como 

uma base de dados, que submetida a alguns ajustes nos critérios de cálculo do valor adicionado, 

atuaria como fator de redução das estimativas aleatórias utilizadas na metodologia do IBGE. 

Ademais, a DVA ainda seria como instrumento que possibilitaria o cálculo do Produto Interno 

Líquido, uma vez que os valores de depreciação se encontram evidenciados. Finalmente, a DVA 

serviria ainda como facilitadora dos processos de obtenção de PIBs regionais e setoriais, 
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tornando desnecessária a espera pela consolidação de informações. 

Em estudo que buscou investigar a correlação entre a lucratividade e a distribuição do 

valor adicionado aos agentes participantes, Scarpin et al. (2014) extraíram indicadores das 

informações de empresas listadas no Ranking Maiores & Melhores referentes aos quatriênio 

2007-2010. De uma população de 708 empresas, foi obtida uma amostra de 450, que foram 

separadas em 8 setores. Observadas as relações entre Lucro Líquido Legal, Riqueza Criada, 

Número de Empregados, Riqueza criada por empregado e Salários e Encargos, os pesquisadores 

constataram que existiu forte correlação entre os indicadores para todos os setores estudados. 

Guesser, Fedrigo & Einsweiller (2018) realizaram estudo que classificou os aspectos 

sociais, financeiros e econômicos da criação e distribuição de valor de 23 companhias abertas 

catarinenses listadas na B3. Para tal propósito, foram analisadas as DVAs emitidas por essas 

companhias nos períodos de 2010 a 2015. O estudo observou que as companhias contribuíram, 

em média, para a formação de 13,27% do PIB do estado de Santa Catarina no quinquênio 2010-

2014 – a contribuição referente ao ano de 2015 não foi possível de aferição pelo fato de o PIB 

estadual não ter sido divulgado antes da conclusão do estudo. Na distribuição dos valores 

gerados, no sexênio 2010-2015 predominou a remuneração da força de trabalho, recebendo em 

média 41,31% da riqueza distribuída, seguida de governo (22,38%), capitais de terceiros 

(18,87%) e capitais próprios (15,99%). 

 Cunha (2002) descreve a analisa a geração e distribuição de valor de 198 Companhias 

(dados extraídos do Ranking Maiores & Melhores Exame/FIPECAFI), divididas em 3 setores 

(indústria, comércio e serviços) e 25 ramos de atividade (não contemplados setores financeiro 

e de seguros). O corte temporal abrange o período de 1996-2000, sendo os valores pareados 

com o Dólar Americano e corrigidos pelo IGP-M. Foi observada tendência ascendente no 

montante de riqueza adicionada produzida pelas empresas, e tendência decrescente na 

participação dos empregados na distribuição da riqueza produzida. Em termos de carga 

tributária o setor de serviços aparece como o menos tributado ao longo do corte temporal, e 

ainda como o que, percentualmente, mais destina recursos à força de trabalho.  

Santos & Hashimoto (2003) investigaram a real carga tributária suportada pelas 

empresas através da distribuição de valor ao governo. Utilizam uma amostra variável ao longo 

do período quinquenal da pesquisa, partindo de 499 empresas em 1996 e chegando a 1.017 em 

2001. Os dados utilizados foram extraídos do banco de dados da FIPECAFI. A segmentação 

utilizada abrangeu os setores industriais, comerciais, de serviços e bancário. As observações 

indicam que a real carga tributária suportada pelas empresas foi maior do que a anunciada pelo 

governo. Destaca-se também o fato de o setor bancário ser o menos tributado da análise. 

 Scherer (2006) analisou a relevância do Valor Adicionado Líquido divulgado na DVA 

para os investidores da B3. O autor fez uso de uma amostra de 284 companhias não-financeiras, 

da qual foram extraídas 459 observações. Os dados foram extraídos do banco de dados da 

FIPECAFI, com corte temporal compreendendo os anos de 2000-2004. Foi feito uso de 

regressão linear, utilizando como variável dependente o preço das ações das empresas, e como 

variáveis independentes o valor adicionado líquido para distribuição por ação, o lucro líquido 

por ação e o patrimônio líquido por ação. Os resultados observados indicaram relevância do 

valor adicionado líquido para a formação do preço das ações. Entretanto, é notável o baixo 

poder explicativo (evidenciado pelo R² apurado tanto para ações ordinárias quanto 

preferenciais), o que confirma as hipóteses formuladas por Brown, Lo & Lys (1999). Também 

é digna de nota a variação desse poder explicativo quando as empresas foram separadas por 

nível de governança (o poder explicativo amplia-se quando o nível de governança é superior). 

 Braga (2011) apresenta um comparativo da geração e distribuição de riqueza entre 

empresas estatais e privadas brasileiras, utilizando uma amostra de 10 empresas para cada 

grupo, sem especificar setores de atividade. Dados referentes ao quinquênio 2002-2006 foram 

extraídos do Ranking Maiores & Melhores Exame/FIPECAFI). O autor observou não haver 
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diferença significante entre empresas privadas e públicas para o grupo Empregados em 4 dos 

cinco períodos analisados. O ano de 2002 apresentou diferença significante para o grupo 

Financiadores e Acionistas. 

Miranda, Silva, Ramos & Souza, (2009) descreveram e analisaram a distribuição de 

valor de 15 empresas do setor elétrico brasileiro. A amostra utilizada, compreendendo o triênio 

199-2000, foi retirada de uma população de 70 empresas, sendo os dados obtidos da CVM, 

sítios das empresas e do jornal Gazeta Mercantil. As empresas foram ainda classificadas por 

região geográfica. Os dados indicaram uma participação ínfima dos acionistas na distribuição 

de riqueza durante o período observado (1% em média). Destaca-se também o alto valor de 

participação do governo na distribuição (45% em 1999 e 54% em 2000). 

Machado et al. (2009) realizaram comparação das diferenças entre empresas do setor 

elétrico, públicas e privadas, especificamente na distribuição de valor adicionado ao corpo 

funcional, número de funcionários e remuneração média per capita. A população foi obtida a 

partir de uma relação de empresas mantida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

sendo os dados financeiros extraídos de jornais, sítios e CVM. As amostras variam entre 45 a 

54 empresas entre os anos observados (2004-2007). Os resultados indicaram uma maior 

distribuição da riqueza gerada para o corpo funcional nas empresas estatais nos dois últimos 

anos do quadriênio, fato que é devido simultaneamente a remunerações maiores e número 

superior de funcionários. As empresas privadas apresentaram um desempenho superior, 

produzindo maior valor adicionado em relação ao valor distribuído aos funcionários. 

Klöppel, Schnorrenberger & Lunkes (2013) analisaram a geração e distribuição de valor 

de 36 empresas listadas na B3 divididas em 5 setores econômicos (Construção e Transportes, 

Financeiro e Outros, Materiais Básicos, Telecomunicações e Utilidade Pública) durante o 

quadriênio 2007-2010. Na geração de valor, destacaram-se os setores de Construção/ 

Transportes e Financeiro/Outros (respectivamente, menor e maior valor adicionado com a 

atividade fim). Na distribuição, destacaram-se a fatia de valor adicionado destinada ao governo 

no setor de Telecomunicações (60,1% no período), e o fato de os setores mais tributados serem 

os que menos destinaram recursos à força de trabalho. 

Wink (2014) descreveu e analisou a distribuição de valor de 50 companhias, 

segmentadas em 17 setores de atividade. Os dados foram extraídos do Ranking Maiores & 

Melhores Exame/FIPECAFI, compreendendo o quinquênio 2008-2012. O autor observou 

crescimento da participação da força de trabalho na distribuição da riqueza (assim como do 

número total de funcionários para o coletivo da análise - não foi feita uma análise para aferir se 

houve crescimento do valor adicionado per capita). Houve predominância da distribuição aos 

capitais em detrimento do pessoal em 32 das 50 companhias analisadas. 

Belli, Poker Junior & Milani Filho (2015) realizam comparação e análise da geração e 

distribuição de valor adicionado de companhias abertas de diferentes setores durante o período 

compreendido entre os anos de 2000 a 2009. Para tanto, utilizaram uma amostra composta pelas 

23 maiores empresas de capital aberto à época dos estudos, usando como parâmetro de 

comparação as DVAs da empresa Petrobrás S.A. Dentro das limitações do estudo, concluiu-se, 

com significância estatística, que a Petrobrás S.A. suporta taxação superior à média do grupo 

de controle, remunerando força de trabalho, bem como capitais próprios e de terceiros em 

proporção semelhante ao grupo de controle observado. 

Machado, Macedo & Machado (2015) analisaram a relevância do conteúdo informativo 

da DVA. Foi utilizada uma amostra com corte temporal compreendendo os anos de 2005 a 2011 

e um total de 711 companhias não-financeiras, extraindo-se os dados do Ranking Maiores & 

Melhores Exame/FIPECAFI. Foi feito uso de regressão linear, utilizando como variável 

dependente o preço das ações das empresas (medido pelo preço da ação no dia 30 de abril 

seguinte ao encerramento do exercício), e como variável independente o valor da riqueza gerada 

por ação (RCPA - obtida dividindo-se o valor adicionado gerado pelo número de ações da 
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empresa). Foram também inclusas no estudo variáveis de controle com o intuito de confirmar 

o poder preditivo da RCPA. As evidências observadas sugerem que a DVA é relevante em seu 

conteúdo informacional, conseguindo explicar a precificação das ações. Os autores afirmaram 

ainda que é possível ser levantada a hipótese de que a DVA apresenta conteúdo útil ao 

investidor, sugerindo a elaboração de novos estudos sobre o conteúdo informacional, onde o 

número de observações seja ampliado e novas variáveis de controle sejam introduzidas. 

Ao realizar a revisão bibliográfica para a elaboração deste artigo, verificou-se a ausência 

de trabalhos – sejam eles artigos publicados em periódicos, monografias, dissertações ou teses 

– que forneçam um detalhamento da riqueza produzida e distribuída por empresas brasileiras, 

nos cortes temporais e amostrais que se pretende utilizar neste artigo. Não obstante, conforme 

elencado, a produção internacional e brasileira na área é volumosa e a Demonstração do Valor 

Adicionado é abordada em uma miríade de estudos com objetivos diferentes (Luca et al., 2009).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A Comissão de Valores Imobiliários (CVM) disponibiliza ao público geral um sistema 

de download múltiplo das informações remetidas periodicamente pelas companhias de capital 

aberto. Para possibilitar a coleta dos dados, foi desenvolvido um software que permite a 

obtenção dos arquivos de forma automatizada.  

Os arquivos recebidos foram mapeados, selecionando-se as informações necessárias à 

pesquisa, tais como Razão Social das Empresas, Código CVM, protocolos e datas de entrega 

dos documentos, valores e descrições das contas dos demonstrativos, entre inúmeras outras 

informações. As informações foram extraídas e armazenadas em um banco de dados que 

permitisse a sua manipulação. 

Para permitir a comparação entre empresas de diferentes ramos de atuação, adotou-se 

um plano de contas que permitisse comparar empresas que publicam DVAs fazendo uso de 

modelos diferentes, padronizando desta forma a apresentação dos demonstrativos (Matarazzo, 

2010). 
Tabela 1: Plano de contas DVA unificado 

1   Receitas  12     Distribuição do valor adicionado 

  01.01 Vendas de mercadorias, produtos e serviços    12.01   Pessoal 

  01.02 Intermediação financeira      12.01.01 Remuneração direta 

  01.03 Receitas com operações de seguros      12.01.02 Benefícios 

  01.04 Outras receitas      12.01.03 FGTS. 

  01.04 Receitas refs. a construção de ativos próprios      12.01.04 Outros 

  01.05 Provisão/reversão de créds. Liqu. duvidosa    12.02   Impostos, taxas e contribuições 

2   Despesas de intermediação financeira      12.02.01 Federais 

3   Variações das provisões técnicas      12.02.02 Estaduais 

4   Receita operacional líquida      12.02.03 Municipais 

5   Benefícios e sinistros    12.03   Remuneração de capitais de terceiros 

6   Insumos adquiridos de terceiros      12.03.01 Juros 

  06.01 Custos prods., mercs. e servs. Vendidos      12.03.02 Aluguéis 

  06.02 Materiais, energia, servs. De terceiros e outros      12.03.03 Outras 

  06.03 Perda/recuperação de valores ativos    12.04   Remuneração de capitais próprios 

  06.04 Outros      12.04.01 Juros sobre o capital próprio 

7   Valor adicionado bruto      12.04.02 Dividendos 

8   Retenções      12.04.03 Lucros retidos / prejuízo do período 

  08.01 Depreciação, amortização e exaustão      12.04.04 Part. Não controlad. nos lucros retidos 

  08.02 Outras    12.05   Outros 

9   Valor adicionado líquido produzido      
10   Valor adicionado recebido em transferência      
  10.01 Resultado de equivalência patrimonial      
  10.02 Receitas financeiras      
  10.03 Resultado operações resseguros cedidos      
  10.04 Resultado operações cosseguros cedidos      
  10.05 Outros      
11   Valor adicionado total a distribuir      

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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A utilização desse plano de contas ocasiona duas situações: i) elimina-se o problema da 

análise de planos de contas excessivamente detalhados e com nomenclaturas por vezes distintas 

para contas que registram os mesmos eventos, e ii) a falta de detalhamento no preenchimento 

por algumas companhias das subcontas faria com que os resultados globais fossem diferentes 

do somatório de suas subcontas. Isto não é impeditivo para a realização das análises da 

composição das contas, desde que sejam detalhadas nestas a ausência dos valores nas subcontas.  

Também foi observado que o sistema da CVM permite que, individualmente, as 

subcontas apresentem somatório maior que o valor de sua conta imediatamente superior. Tal 

fato gerou percentuais por vezes superiores a 100% nos somatórios dos detalhamentos, o que 

também é fruto de erros de arredondamento, visto que todos os demonstrativos foram colocados 

na escala de R$1.000,00 e algumas empresas publicam os seus demonstrativos em base unitária. 

O algoritmo de seleção dos dados buscava os demonstrativos mais atuais, prevendo as 

republicações ou retificações dos demonstrativos apresentado à CVM. Foi realizado um teste 

de amostragem no site da CVM com o intuito de verificar se os dados extraídos correspondiam 

aos divulgados diretamente no site da Comissão. Foram coletadas as demonstrações individuais 

e consolidadas de todas as companhias. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

As tabelas com os dados foram exportadas para o Microsoft Excel, de onde foram 

removidos os demonstrativos com valores zerados, considerados não apresentados, fazendo uso 

dos demonstrativos individuais quando os consolidados não se encontravam presentes.  

Cientes do fato de que tal prática pode levar a duplas contagens, nos casos em que 

companhias listadas detêm controle acionário de outras companhias listadas, versões futuras do 

software podem coletar dados da composição acionária das companhias, cruzando-os dados e 

removendo as eventuais duplas contagens encontradas. 

Outras considerações são devidas: a listagem de empresas da B3 utilizada é do ano de 

2017, e é possível que nos anos iniciais do corte temporal dos dados estas empresas constantes 

não fizessem parte da amostra de empresas listadas. Na descrição da população e amostra, fica 

evidente que a quantidade de empresas listadas cresce ao longo do período analisado, enquanto 

a quantidade de empresas não listadas cai.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Após o tratamento dos dados e exclusões realizadas, chegou-se às seguintes 

características: 
Tabela 2: Dados referentes à População/Amostras 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

População 650 711 695 681 671 669 653 628 606 

Consolidadas 337 368 332 344 340 336 324 329 317 

Individuais 280 314 305 302 299 293 293 284 279 

( - ) Não publicadas 33 29 58 35 32 40 36 15 10 

Total da amostra 617 682 637 646 639 629 617 613 596 

Quantidade de empresas por setor/ano 

Bens industriais 55 58 57 59 61 66 67 67 67 

Consumo cíclico 69 70 67 73 75 78 78 80 79 

Consumo não cíclico 17 18 17 16 17 18 18 19 19 

Financeiro e outros 98 105 100 105 105 106 108 110 109 

Materiais básicos 30 31 29 31 29 28 29 32 32 

Petróleo gás e biocombustíveis 7 8 9 9 10 11 11 11 11 

Saúde 12 14 14 14 14 17 18 18 19 

Tecnologia da informação 4 6 6 7 7 7 7 7 7 

Telecomunicações 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Utilidade pública 51 62 49 58 59 61 58 65 63 

Total de empresas listadas 348 377 353 377 382 397 399 414 411 

Total de empresas não listadas 269 305 284 269 257 232 218 199 185 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS GLOBAIS 

Analisa-se os dados globais considerando-se a composição das receitas, dos insumos 

adquiridos de terceiros, do valor adicionado distribuído, bem como das contas participantes da 

distribuição (pessoal, impostos, capitais próprios e de terceiros). 

 
Tabela 3: Composição global das receitas 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VENDAS DE 

MERCADORIAS, 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

76,76% 77,27% 75,32% 76,98% 76,98% 76,48% 76,62% 76,01% 79,67% 

INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA 
12,90% 15,62% 18,81% 17,23% 16,22% 17,87% 19,40% 21,07% 17,79% 

OPERAÇÕES DE 

SEGUROS 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,12% 0,13% 0,16% 

OUTRAS RECEITAS 8,10% 4,56% 2,88% 2,81% 3,34% 3,16% 2,71% 2,81% 2,81% 

CONSTRUÇÃO DE 

ATIVOS PRÓPRIOS 
4,85% 4,79% 5,23% 5,89% 5,88% 4,81% 4,21% 3,03% 2,30% 

PROVISÃO/REVERSÃO 

DE CRÉDS. LIQUIDAÇÃO 

DUVIDOSA 

-2,61% -2,23% -2,25% -2,99% -2,50% -2,49% -3,08% -3,08% -2,76% 

VALORES EM CONTAS 

NÃO CAPTURADAS 
0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,07% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Destaca-se, entre os dados apresentados na Tabela 3, o acréscimo observado nos anos 

de 2015 e 2016 da participação global das receitas de intermediação financeiras. Tal fato deve-

se, provavelmente, aos reflexos da crise brasileira de 2014/2017, que obrigou muitas 

companhias, principalmente do setor elétrico, a buscar recursos junto aos intermediadores 

financeiros para poderem manter as suas atividades (Barbosa Filho, 2017). 

A participação das operações de seguros na composição das receitas manteve-se 

insignificante - uma vez que o cálculo utilizado prevê duas casas decimais - até o ano de 2014, 

quando a resseguradora IRB Brasil Resseguros S/A obteve registro na CVM. A companhia 

abriu seu capital em 2017. 
 

Tabela 4: Composição global dos insumos adquiridos de terceiros 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CUSTOS PRODS., 

MERCS. E SERVS. 

VENDIDOS 

49,97% 47,70% 54,59% 52,09% 58,49% 59,44% 59,73% 62,40% 64,69% 

MATERIAIS, ENERGIA, 

SERVS. DE TERCEIROS 

E OUTROS 

37,69% 39,70% 35,17% 36,53% 30,88% 27,34% 23,74% 24,36% 24,38% 

PERDA/RECUPERAÇÃO 

DE VALORES ATIVOS 
0,78% 0,22% 0,44% 1,72% 1,28% 3,69% 6,93% 2,60% 0,74% 

OUTROS 11,51% 12,38% 9,80% 9,66% 9,35% 9,53% 9,59% 10,49% 10,18% 

VALORES EM CONTAS 

NÃO CAPTURADAS 
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,15% 0,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Vale ressaltar, entre os dados apresentados na Tabela 4, a redução da participação da 

conta Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outros, observada a partir de 2014, o que pode 

indicar uma alteração no perfil dos custos das companhias em virtude dos desafios impostos 

pela crise de 2014/2017. 
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Tabela 5: Composição global da distribuição do valor adicionado 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PESSOAL 18,30% 19,01% 20,16% 23,79% 25,16% 24,67% 25,70% 23,59% 22,92% 

IMPOSTOS, TAXAS E 

CONTRIBUIÇÕES 
42,77% 42,37% 38,85% 42,13% 41,81% 40,72% 37,16% 41,96% 40,69% 

REMUNERAÇÃO DE 

CAPITAIS DE TERCEIROS 
13,30% 13,83% 17,67% 18,89% 21,56% 22,27% 37,28% 23,20% 22,65% 

REMUNERAÇÃO DE 

CAPITAIS PRÓPRIOS 
24,36% 24,13% 22,54% 14,58% 10,74% 11,78% 0,17% 11,22% 13,31% 

OUTROS 1,26% 0,66% 0,78% 0,62% 0,73% 0,57% -0,31% 0,03% 0,43% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

São dignas de nota, entre os dados observados na Tabela 5, a carga tributária suportada 

pelo conjunto global das empresas, o que corrobora os estudos de Santos & Hashimoto (2003), 

bem como a participação dos capitais de terceiros no ano de 2015, acima da média do período 

(21,18%), indicando um fluxo distinto de distribuição de valores. 

 
Tabela 6: Composição global da remuneração de pessoal 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

REMUNERAÇÃO DIRETA 63,30% 65,74% 65,07% 67,39% 66,86% 66,87% 67,85% 66,62% 66,77% 

BENEFÍCIOS 14,30% 15,01% 14,48% 14,93% 15,62% 16,62% 16,41% 18,71% 17,88% 

F.G.T.S. 5,54% 5,08% 5,38% 5,10% 5,05% 3,77% 4,06% 4,02% 4,23% 

OUTROS 7,82% 6,50% 6,55% 3,52% 3,84% 4,83% 4,12% 4,30% 4,66% 

VALORES NÃO 

DIVULGADOS 
9,04% 7,67% 8,52% 9,06% 8,62% 7,90% 7,57% 6,35% 6,46% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os dados referentes à remuneração de pessoal no período, observados na Tabela 6, 

indicam uma tendência estável na composição da distribuição da remuneração. Predomina a 

remuneração direta, que segundo Luca et al. (2009, p. 46), inclui “os valores das contribuições, 

taxas e impostos devidos pelos funcionários ao governo, que tem a empresa como intermediária 

na arrecadação”.  

 
Tabela 7: Composição global dos impostos, taxas e contribuições 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FEDERAIS 52,16% 54,00% 54,51% 53,93% 48,37% 47,98% 49,62% 53,59% 53,36% 

ESTADUAIS 39,42% 37,28% 34,99% 37,54% 37,58% 40,96% 48,00% 39,26% 39,54% 

MUNICIPAIS 1,25% 1,40% 1,88% 1,75% 1,96% 2,11% 2,54% 2,01% 2,24% 

VALORES NÃO 

DIVULGADOS 
7,18% 7,32% 8,62% 6,78% 12,09% 8,95% -0,16% 5,14% 4,85% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Tomados de forma global, a composição dos impostos, taxas e contribuições indica uma 

baixa participação dos serviços na arrecadação efetuada pelas empresas, uma vez que o imposto 

sobre Serviços (ISS) tem sua arrecadação sob a responsabilidade dos municípios. Se 

considerássemos o conjunto de empresas como uma só, a receita com a prestação de serviços 

sujeitos à arrecadação municipal não seria considerável. 
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Tabela 8: Composição global da remuneração de capitais de terceiros 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JUROS 63,74% 61,30% 58,24% 59,16% 56,50% 59,15% 60,81% 73,02% 66,07% 

ALUGUÉIS 25,49% 20,62% 16,74% 19,14% 20,04% 19,32% 13,79% 20,77% 20,39% 

OUTRAS 7,67% 11,15% 13,34% 9,98% 8,74% 9,31% 8,24% 5,90% 5,69% 

VALORES NÃO 

DIVULGADOS 
3,09% 6,94% 11,68% 11,72% 14,72% 12,22% 17,16% 0,30% 7,86% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A composição global dos capitais de terceiros apresentou um crescimento da conta juros 

para os anos de 2016 e 2017 (conforme indicado pela Tabela 8). Observa-se também um 

crescimento da participação dos juros nos anos de 2013 a 2016, ao passo que os aluguéis 

crescem significativamente de 2015 para 2016. As causas podem ser diversas, e entre elas pode-

se citar uma política global de desinvestimento, os efeitos da inflação nos aluguéis e os efeitos 

da política monetária nos juros (Barbosa Filho, 2017; Garcia Costa, Campos, De Castro Júnior, 

& Júnior, 2016). 

É notável ainda, nos dados observados nas Tabelas 7 e 8, a incidência de valores não 

divulgados, indicando um baixo detalhamento na divulgação das informações, conforme 

descrito na metodologia. 

 
Tabela 9: Composição global da remuneração dos capitais próprios 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JUROS SOBRE O CAPITAL 

PRÓPRIO 
11,08% 14,62% 15,83% 21,66% 20,07% 15,82% 17,67% 17,19% 18,19% 

DIVIDENDOS 17,38% 17,23% 13,10% 16,89% 19,63% 17,27% 21,75% 18,78% 22,36% 

LUCROS RETIDOS DO 

PERÍODO 
62,00% 63,47% 67,91% 59,04% 56,21% 56,88% 55,47% 58,85% 52,95% 

PART. NÃO 

CONTROLADORES NOS 

LUCROS RETIDOS 

8,91% 4,21% 3,28% 2,66% 4,66% 3,15% 3,53% 4,39% 4,11% 

VALORES NÃO DIVULGADOS 0,63% 0,47% -0,12% -0,26% -0,58% 6,87% 1,57% 0,78% 2,39% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

De acordo com o exposto na Tabela 9, pode-se inferir que os detentores de ações 

receberam no período de 2009 a 2017, em média, 35,18% do valor destinado à remuneração 

dos capitais próprios, sendo 16,91% na forma de juros sobre o capital próprio e 18,27% na 

forma de dividendos.   

Se combinarmos esses dados com os dispostos na Tabela 5, pode-se também inferir que 

os investidores são destinatários, em média, de 5,19% de todo o valor adicionado produzido 

nesse período. Esse valor se constituiu com participações percentuais de 2,50% na forma de 

juros sobre o capital próprio, e os restantes 2,69% na forma de dividendos. 

A Tabela 9 indica ainda participação significativa dos lucros retidos em todo o período 

estudado. Poder-se-ia afirmar que a estrutura que predomina globalmente no período é de uma 

companhia de capital intensivo, onde grande parte dos lucros são reinvestidos para a 

manutenção das atividades. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS SETORIAIS 

Essa etapa conduz inicialmente a uma análise das participações setoriais globais, 

seguida de uma análise da composição da distribuição do valor adicionado para cada um dos 

dez setores utilizados na classificação da B3. Os critérios adotados preveem uma divisão dos 
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setores em subsetores, sendo estes ainda divididos em segmentos.   
 

Tabela 10: Participações setoriais nas receitas globais 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BENS INDUSTRIAIS 3,58% 3,47% 3,53% 3,89% 4,60% 4,64% 4,51% 4,42% 4,60% 

CONSUMO CÍCLICO 4,77% 5,18% 5,43% 6,27% 6,71% 6,21% 5,61% 5,50% 5,85% 

CONSUMO NÃO CÍCLICO 5,74% 6,87% 8,30% 6,17% 9,11% 10,63% 11,98% 13,10% 13,38% 

FINANCEIRO/OUTROS 18,26% 19,80% 20,28% 19,29% 19,28% 21,16% 21,92% 23,18% 20,84% 

MATERIAIS BÁSICOS 10,15% 11,76% 13,30% 13,38% 13,05% 9,65% 10,63% 10,59% 11,51% 

PETRÓLEO/GÁS 18,05% 17,13% 19,30% 20,44% 22,32% 24,93% 22,12% 18,61% 18,64% 

SAÚDE 0,65% 0,66% 0,85% 1,09% 0,97% 1,15% 1,13% 1,43% 1,48% 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
0,27% 0,26% 0,25% 0,27% 0,27% 0,20% 0,17% 0,16% 0,18% 

TELECOMUNICAÇÕES 3,02% 2,52% 3,45% 4,55% 4,70% 4,13% 3,76% 3,53% 3,55% 

UTILIDADE PÚBLICA 10,98% 12,06% 8,23% 11,55% 9,63% 10,84% 12,95% 15,01% 15,76% 

EMPRESAS NÃO 

LISTADAS 
24,51% 20,28% 17,07% 13,11% 9,36% 6,46% 5,21% 4,47% 4,21% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A Tabela 10 demonstra que os setores Financeiro e Outros, Petróleo e Gás, Materiais 

Básicos e Utilidade Pública são os que contribuem mais significativamente para as receitas 

globais. Existe uma significativa participação, com destaque para os anos de 2009 a 2012, de 

empresas não listadas na formação das receitas globais. A explicação para tal observação 

encontra-se descrita no item 3.1, procedimento de análise dos dados. 
 

Tabela 11: Participações setoriais na criação de riqueza 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BENS INDUSTRIAIS 3,90% 3,98% 3,95% 4,63% 5,68% 5,56% 6,28% 5,60% 5,30% 

CONSUMO CÍCLICO 3,59% 4,12% 4,33% 5,25% 6,38% 6,19% 5,77% 4,75% 5,25% 

CONSUMO NÃO CÍCLICO 3,42% 4,19% 5,03% 4,12% 8,69% 10,34% 13,24% 9,77% 9,63% 

FINANCEIRO/OUTROS 18,39% 18,14% 17,55% 19,18% 19,80% 21,48% 17,12% 20,12% 19,62% 

MATERIAIS BÁSICOS 7,10% 11,16% 13,03% 9,45% 11,34% 8,57% 4,05% 7,30% 10,25% 

PETRÓLEO/GÁS 18,13% 16,93% 20,15% 20,74% 18,15% 19,83% 19,34% 18,28% 19,44% 

SAÚDE 0,48% 0,52% 0,71% 0,88% 0,84% 1,09% 1,15% 1,33% 1,28% 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
0,23% 0,21% 0,22% 0,29% 0,28% 0,27% 0,27% 0,24% 0,23% 

TELECOMUNICAÇÕES 3,02% 2,99% 4,35% 6,56% 6,54% 5,82% 6,72% 4,92% 5,02% 

UTILIDADE PÚBLICA 14,26% 15,26% 10,81% 13,91% 11,16% 12,96% 19,78% 21,97% 18,98% 

EMPRESAS NÃO LISTADAS 27,49% 22,49% 19,86% 14,96% 11,12% 7,90% 6,29% 5,72% 4,99% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Percebe-se aqui, com base nos dados dispostos na Tabela 11, que os mesmos setores 

anteriormente mencionados são os responsáveis pela maior fatia do valor adicionado produzido, 
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o que indica que os itens redutores do valor adicionado (em especial despesas de intermediação 

financeira, insumos adquiridos de terceiros e retenções) se mantêm proporcionais às receitas. 

 
Tabela 12: Participações setoriais no valor adicionado distribuído a pessoal 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BENS INDUSTRIAIS 6,48% 6,21% 6,71% 7,06% 7,73% 8,18% 8,22% 7,38% 7,57% 

CONSUMO CÍCLICO 5,93% 6,19% 7,50% 8,26% 8,27% 8,60% 8,74% 8,37% 8,52% 

CONSUMO NÃO CÍCLICO 7,09% 9,10% 10,63% 7,52% 8,98% 10,44% 12,39% 13,68% 14,26% 

FINANCEIRO/OUTROS 25,25% 27,87% 27,23% 26,69% 27,01% 26,91% 27,69% 27,12% 27,82% 

MATERIAIS BÁSICOS 11,09% 10,76% 10,92% 12,34% 11,89% 10,79% 10,85% 10,51% 10,20% 

PETRÓLEO/GÁS 11,63% 10,88% 11,74% 11,90% 13,07% 14,40% 12,60% 13,20% 11,08% 

SAÚDE 0,84% 0,90% 1,32% 1,52% 1,35% 1,93% 1,75% 2,06% 2,18% 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
0,52% 0,52% 0,53% 0,68% 0,72% 0,59% 0,57% 0,54% 0,58% 

TELECOMUNICAÇÕES 1,57% 1,39% 1,72% 2,53% 2,80% 2,91% 2,89% 2,95% 2,83% 

UTILIDADE PÚBLICA 9,64% 9,80% 7,98% 9,29% 8,48% 8,22% 7,74% 9,46% 10,07% 

EMPRESAS NÃO LISTADAS 19,96% 16,38% 13,73% 12,19% 9,69% 7,04% 6,56% 4,74% 4,91% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os dados apresentados na Tabela 12 demonstram que são as empresas do ramo 

financeiro as que mais distribuem valor a seu corpo funcional. Essa pesquisa não dispõe de 

dados sobre o valor adicionado distribuído per capita, no entanto, os dados parecem indicar que 

são o setor Financeiro/Outros o que mais remunera diretamente a sociedade (em termos de 

participação percentual), colocando esses valores imediatamente em circulação na economia. 

 
Tabela 13: Participações setoriais no valor distribuído ao governo 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BENS INDUSTRIAIS 1,98% 2,43% 2,48% 2,83% 3,20% 3,25% 3,58% 2,78% 2,71% 

CONSUMO CÍCLICO 2,78% 3,13% 3,45% 3,78% 4,10% 4,03% 3,82% 2,94% 3,09% 

CONSUMO NÃO CÍCLICO 2,09% 2,52% 2,97% 2,29% 7,00% 7,95% 9,61% 6,36% 8,29% 

FINANCEIRO/OUTROS 12,84% 12,79% 10,44% 10,64% 9,89% 11,80% 0,16% 13,03% 12,02% 

MATERIAIS BÁSICOS 4,65% 5,65% 5,97% 4,19% 9,20% 5,34% -1,38% 6,13% 5,63% 

PETRÓLEO/GÁS 24,02% 22,28% 28,95% 28,07% 28,86% 31,22% 33,83% 24,34% 26,89% 

SAÚDE 0,38% 0,35% 0,49% 0,55% 0,64% 0,67% 1,00% 0,91% 0,96% 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
0,16% 0,16% 0,18% 0,18% 0,19% 0,16% 0,15% 0,13% 0,15% 

TELECOMUNICAÇÕES 4,70% 3,80% 6,72% 9,04% 9,03% 8,20% 8,85% 7,00% 6,71% 

UTILIDADE PÚBLICA 16,28% 19,76% 13,73% 19,30% 14,34% 17,42% 33,89% 31,02% 28,85% 

EMPRESAS NÃO 

LISTADAS 
30,12% 27,12% 24,64% 19,14% 13,55% 9,96% 6,50% 5,35% 4,70% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Os dados dispostos na Tabela 13 mostram um panorama da destinação do valor 

adicionado produzido que, corroborando os estudos de Santos & Hashimoto (2003), Miranda 

et al. (2009) mencionados anteriormente, apresenta uma destinação do valor adicionado 

produzido ao governo desproporcional à sua geração. Os setores de petróleo e gás e utilidade 

pública têm como maiores expoentes empresas públicas, e é notável o grau de tributação ao 

qual são submetidos.  

Destaca-se ainda a participação negativa do setor de materiais básicos em 2015, 

provavelmente devido às compensações de prejuízos devido à crise de 2014/2017. Uma análise 

específica para esse fenômeno deve ser proposta para estudos posteriores.  

 
Tabela 14: Participações setoriais no valor distribuído a capitais de terceiros 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BENS INDUSTRIAIS 7,53% 6,95% 5,91% 6,19% 7,39% 9,30% 9,39% 11,20% 9,68% 

CONSUMO CÍCLICO 5,39% 5,63% 5,70% 6,69% 6,64% 7,12% 5,11% 7,50% 6,79% 

CONSUMO NÃO CÍCLICO 6,34% 8,24% 8,44% 5,63% 9,28% 12,13% 11,87% 11,79% 9,23% 

FINANCEIRO/OUTROS 7,41% 5,14% 3,51% 4,95% 4,97% 4,86% 3,93% 4,85% 4,21% 

MATERIAIS BÁSICOS 5,62% 12,68% 18,77% 18,08% 20,39% 15,86% 21,82% 3,23% 13,45% 

PETRÓLEO/GÁS 10,75% 11,70% 16,43% 21,11% 20,66% 18,29% 18,73% 25,79% 25,40% 

SAÚDE 0,50% 0,83% 1,13% 1,10% 0,84% 1,20% 0,65% 1,08% 0,98% 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
0,17% 0,12% 0,13% 0,12% 0,14% 0,12% 0,13% 0,17% 0,13% 

TELECOMUNICAÇÕES 3,66% 2,85% 3,61% 6,32% 6,11% 6,95% 7,25% 6,75% 7,53% 

UTILIDADE PÚBLICA 19,54% 17,64% 12,52% 13,35% 10,97% 12,00% 14,31% 20,74% 16,24% 

EMPRESAS NÃO 

LISTADAS 
33,07% 28,21% 23,83% 16,47% 12,61% 12,18% 6,80% 6,90% 6,38% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

É evidenciado pelos dados da Tabela 14 o crescente endividamento do setores de 

Petróleo e Gás e Utilidade Pública, em especial frente às intervenções governamentais na matriz 

energética através da Nova Matriz Econômica (Barbosa Filho, 2017). 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Esse estudo teve como objetivo descrever, em termos de participação percentual, a 

geração e distribuição de valor adicionado pelas empresas registradas na CVM em um corte 

temporal de 2009 a 2017. Dentro de suas limitações, descritas na metodologia, acredita-se é de 

que os resultados encontrados e descritos ao longo dessa obra respondem de forma satisfatória 

à questão proposta. 

Ao longo do período observado, os dados globais indicaram uma participação média 

nas receitas das Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços da ordem de 76,90%. O setor 

Financeiro e Outros, que representou em média 27,39% do total de empresas listadas na B3, 

contribuiu em média com 17,43% da formação das receitas globais através dos Serviços de 

Intermediação Financeira.  

 Os Insumos Adquiridos de Terceiros foram compostos por 56,57% de Custos de 

Produtos, Mercadorias e Serviços, seguidos de 31,09% de Materiais, Energia e Serviços de 

Terceiros. 

 Destaca-se no perfil da composição da distribuição de Valor Adicionado global, a 
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distribuição média de 40,92% da riqueza produzida para o governo (participação superior à 

tributação média do PIB nacional). 

 Os efeitos da crise econômica de 2014/2017 são notáveis nas análises globais, nas 

participações setoriais, no todo global e setoriais, observando-se um aumento do endividamento 

provocado pela remuneração crescente de capitais de terceiros, pela diminuição da remuneração 

de capitais próprios na maioria e ainda pelo incremento da oneração tributária. 

 Onde ocorreram resultados positivos, o perfil global de distribuição da riqueza aos 

capitais próprios sugere uma política de reinvestimento de quase 60% da riqueza destinada a 

esse grupo. Os setores de Petróleo e Gás, Telecomunicações e Utilidade Pública não 

acompanharam esse desempenho global, ficando por demais onerados na distribuição de 

riqueza, em especial pelo governo e capitais de terceiros. 

Uma vez que a quantidade de dados é volumosa e a análise realizada é perfunctória, 

ficam as seguintes sugestões para estudos posteriores e providências a serem tomadas: 

• Submeter os dados obtidos para esta pesquisa a um tratamento e análise 

estatístico, com o intuito de se obterem descrições mais detalhadas, melhorando 

o entendimento acerca do conjunto de informações; 

• Investigar as variações anômalas encontradas e obter explicações sobre as suas 

causas. 

Quanto ao software desenvolvido, nossas sugestões para aprimoramento são as 

seguintes: 

• Obter um registro de patente do software desenvolvido; 

• Aprimorar os algoritmos de coleta de dados criados; 

• Desenvolver uma plataforma para que outros pesquisadores tenham acesso aos 

dados formatados, incluindo nesta plataforma ferramentas estatísticas, geração 

de gráficos e arquivos que possam ser exportados para outras plataformas; 

• Estender os mecanismos de coleta a outros provedores de informação similar, 

nacionais e internacionais, como B3, Securities Exchange Comission, 

Frankfurter Wertpapierbörse, permitindo o cruzamento de dados e comparações 

entre companhias. 
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Financiación y Contabilidad, 18(59), 503–511.  

Garcia Costa, C. H., Campos, R. S., De Castro Júnior, L. G., & Júnior, L. G. de C. (2016). 

Sensibilidade das políticas monetária, fiscal e cambial no combate à inflação no Brasil. 

RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 15(1), 115. 

https://doi.org/10.18593/race.v15i1.7597 

Guesser, A. P. G., Fedrigo, J., & Einsweiller, A. C. (2018). Demonstração do Valor 

Adicionado: a evolução e a distribuição da riqueza das empresas catarinenses listadas na 

BM&amp;FBovespa. Revista Ambiente Contábil, 10(1), 200–222. 

https://doi.org/10.21680/2176-9036.2018v10n1ID11276 

Haller, A., & Stolowy, H. (1999). Value Added in financial accounting: a comparative study 

between Germany and France.  

Haller, A., & van Staden, C. J. (2014). The value added statement: an appropriate instrument 

for Integrated Reporting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(7), 1190–

1216. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1307 

Haller, A., van Staden, C. J., & Landis, C. (2018). Value Added as part of Sustainability 

Reporting: Reporting on Distributional Fairness or Obfuscation? Journal of Business 

Ethics, 152(3), 763–781. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3338-9 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE). (2008). Balanço Social, dez 

anos: o desafio da transparência. (C. Torres, Ed.). Rio de Janeiro: Ibase.  

Klöppel, F., Schnorrenberger, D., & Lunkes, R. J. (2013). Análise da Geração e Distribuição 

da Riqueza Originada pelas Empresas que Compõem o Ibovespa por Meio da DVA. 

Revista Catarinense Da Ciência Contábil, 12(34), 23–39. https://doi.org/10.16930/2237-

7662/rccc.v12n34p23-39 

Luca, M. M. M. de. (1996). A contribuição da Demonstração do Valor Adicionado no 

processo de mensuração do PIB e em algumas análises macroeconômicas. Universidade 

de São Paulo. 

Luca, M. M. M. de, Cunha, J. V. A. da, Ribeiro, M. de S., & Oliveira, M. C. (2009). 

Demonstração do valor adicionado: do cálculo da riqueza criada pela empresa ao valor 

do PIB (2nd ed.). São Paulo: Editora Atlas S.A. 

Machado, E. A., Morch, R. B., Vianna, D. S. de C., Santos, R. dos, & Siqueira, J. R. M. de. 

(2009). Destinação de riqueza aos empregados no Brasil: comparação entre empresas 

estatais e privadas do setor elétrico (2004-2007). Revista Contabilidade & Finanças, 

20(50), 110–122. https://doi.org/10.1590/S1519-70772009000200008 

Machado, M. A. V., Macedo, M. A. da S., & Machado, M. R. (2015). Análise da Relevância 

do Conteúdo Informacional da DVA no Mercado Brasileiro de Capitais. Revista 

Contabilidade & Finanças, 26(67), 57–69. https://doi.org/10.1590/1808-057x201512240 

Matarazzo, D. C. (2010). Análise financeira de balanços: abordagem gerencial (7th ed.). São 

Paulo: Atlas. 

McLeay, S. (1983). Value added: A comparative study. Accounting, Organizations and 

Society, 8(1), 31–56. https://doi.org/10.1016/0361-3682(83)90013-2 

Miranda, L. C., Silva, A. P. F. da, Ramos, W. de J. O., & Souza, É. X. de. (2009). Análise 

financeira da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) das empresas do setor elétrico 

brasileiro. Contabilidade Vista e Revista, 13(3), 71–92.  

Morley, M. F. (1979). The Value Added Statement in Britain. The Accounting Review, 54(3), 



 
17 

 

618–629.  

Nossa, S. N., Teixeira, A. J. C., & Fiório, S. L. (2008). Uma abordagem epistemológica da 

pesquisa contábil sobre Balanço Social e Demonstração do Valor Adicionado. Revista de 

Educação e Pesquisa Em Contabilidade (REPeC), 1(2), 71–93. 

https://doi.org/10.17524/repec.v1i2.10 

Riahi-Belkaoui, A. (2010). Wealth and Value Added: Reporting, Analysis, Prediction, and 

Taxation. CreateSpace Independent Publishing Platform. 

Belkaoui/publication/308052419_Wealth_and_Value_Added/links/57d8320f08ae601b39

af9cda.pdf 

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). Economics. (D. Reiner, Ed.) (19th ed.). New 

York: McGraw-Hill.  

Santos, A. dos, & Hashimoto, H. (2003). Demonstração do valor adicionado: algumas 

considerações sobre carga tributária. Revista de Administração Da Universidade de São 

Paulo, 38(2), 153–164. 

Scarpin, J. E., Luca, M. M. M. de, Cunha, J. V. A. da, Dallabona, L. F., & Cardoso, V. I. da 

C. (2014). Valor Adicionado e Lucratividade das Empresas Listadas na Revista Exame 

Maiores e Melhores no Período de 2007-2010. Revista Evidenciação Contábil e 

Finanças, 2(2), 4–23. https://doi.org/10.18405/recfin20140201 

Scherer, L. M. (2006, November 29). Valor adicionado: análise empírica de sua relevância 

para as companhias abertas que publicam a demonstração do valor adicionado. 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

https://doi.org/10.11606/T.12.2006.tde-31012007-174441 

Silva, A. P. F. da, Souza, É. X. de, Miranda, L. C., Lagiola, U. C. T., & Ramos, W. de J. O. 

(2001). A Demonstração de Valor Adicionado como alternativa de medição do 

desempenho gerencial: um estudo comparativo entre demonstrações nacionais e 

internacionais. In 1o Seminário USP de Controladoria e Contabilidade (pp. 1–13). São 

Paulo: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade: EAC/FEA/USP.  

Siqueira, J. R. M. de. (2007). DVA: Vantagens e limitações de seu uso como instrumento de 

avaliação da estratégia social corporativa. Revista Del Instituto International de Costos, 

(1), 117–140.  

van Staden, C. J. (2004a). Aspects of the Motivation for Voluntary Disclosures: Evidence 

from the Publication of Value Added Statements in an Emerging Economy. SSRN 

Eletronic Journal, 1–20. https://doi.org/10.2139/ssrn.611321 

van Staden, C. J. (2004b). The Value Added Statement: Bastion of Social Reporting or 

Dinosaur of Financial Reporting? SSRN Eletronic Journal, 1–15. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.611302 

Wink, E. (2014). A distribuição de riqueza ao capital e ao trabalho em entidades brasileiras 

por meio da demonstração do valor adicionado - DVA - no período de 2008 a 2012. 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

 


