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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de verificar a relevância do valor adicionado em relação ao valor 

preditivo do lucro líquido para o mercado de capitais brasileiro, e assim contribuir para os 

recentes achados sobre o tema. Muitos estudos internacionais buscaram analisar a importância 

da DVA para o mercado de capitais, no entanto, a não obrigatoriedade desta demonstração 

contábil nesses países limitou os resultados obtidos até o momento. No Brasil, com a recente 

obrigatoriedade da Demonstração do Valor Adicionado, alguns estudos buscaram analisar sua 

relevância para os stakeholders, no entanto, a inconclusividade das pesquisas sobre o assunto 

abre espaço para diferentes discussões e abordagens sobre o tema. Este estudo utiliza uma 

amostra composta apenas por dados obtidos após a adoção do IFRS e após a obrigatoriedade 

da DVA no país, sendo a sua realização em cenário brasileiro justificada pela disponibilidade 

de dados auditados nas empresas. Os resultados apontaram para a relevância da DVA no 

mercado brasileiro, sugerindo ainda que o lucro líquido e a DVA são complementares no 

processo de análise do mercado, sendo que o modelo contendo ambas as variáveis (lucro 

líquido e valor adicionado líquido) previu melhor o comportamento do mercado frente aos 

modelos que continham as informações disponíveis isoladamente.   

 

Palavras-chave: Demonstração do valor adicionado, value relevance, lucro líquido. 

 

Área temática do evento: Contabilidade para usuários externos 

 

1 INTRODUÇÃO  
Entre os estudos de abordagem positiva em contabilidade estão aqueles que analisam a 

relação entre o conteúdo informativo das demonstrações contábeis e as variáveis de mercado. 

A informação contábil deve ter como perspectiva atender aos diversos tipos de usuários das 
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demonstrações financeiras, sendo a análise da reação do mercado frente às informações 

divulgadas uma das formas de se observar sua relevância. Estudos nessa linha são chamados 

de “value relevance”. Para Barth, Beaver e Landsman (2001), uma informação só tem 

utilidade e é considerada relevante quando possuir correlação com o valor de mercado da 

empresa. 

Muitos pesquisadores buscaram analisar a relevância da informação contábil para o 

mercado de capitais, mas Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) foram autores precursores 

desse tipo de análise. Apesar de grande parte dos estudos nessa linha focarem o lucro como 

sinônimo de informação relevante, estudos buscaram verificar a importância de outras 

variáveis contábeis e financeiras, como o valor adicionado exposto na Demonstração do Valor 

Adicionado (Bao & Bao, 1989, Karpik & Riahi-Belkaoui, 1989, Bannister & Riahi-Belkaoui, 

1991, Riahi-Belkaoui, 1993, Riahi-Belkaoui & Fekrat, 1994, Riahi-Belkaoui & Picur, 1994, 

Bao & Bao, 1996, Riahi-Belkaoui, 1997, Bao & Bao, 1998, e Riahi-Belkaoui, 1999). A DVA 

é uma demonstração que não divulga somente a parcela da riqueza que é destinada para os 

acionistas (como o lucro líquido), mas apresenta toda a destinação dos recursos gerados pela 

empresa aos seus demais stakeholders, sugerindo a disponibilização de uma informação mais 

completa para o mercado de capitais.  

Em alguns países, as pesquisas sobre esse tema encontram-se avançadas, embora a 

obrigatoriedade da DVA ainda não exista. Há registros de estudos empíricos sobre a 

relevância do valor adicionado e a sua capacidade preditiva frente a outras variáveis que são 

datados desde a década de 80 (Bao & Bao, 1989, Riahi-Belkaoui & Picur, 1994, Bao & Bao, 

1996, Riahi-Belkaoui, 1999). Entretanto, a maior parte destes estudos foi realizada em países 

onde a DVA não é oficial e, portanto, não é padronizada e muitas vezes nem auditada. Os 

estudos norte-americanos usam sempre o valor adicionado calculado com base no método 

aditivo, ou seja, a somatória da remuneração dos fatores, com valores obtidos em outras 

demonstrações contábeis.  

No Brasil, devido à obrigatoriedade da demonstração a partir da promulgação da lei 

11.638/07, os estudos de Barros et al. (2013), Martins, Machado e Callado (2014) e Machado, 

Macedo e Machado (2014) puderam ser desenvolvidos com dados nacionais e maior 

confiabilidade do conteúdo informacional. Dentre eles, Machado et al. (2014) atestaram a 

existência do valor incremental trazido pelas informações contidas na DVA para o mercado 

de capitais brasileiro, ratificando estudos anteriores que encontraram a existência de maior 

relevância do valor adicionado frente ao lucro líquido, assim como, indícios de que o primeiro 

representa uma melhor proxy para o resultado da empresa do que o próprio lucro do período. 

Ainda assim, Martins et al. (2014) refutaram esses resultados, afirmando que nenhum 

conteúdo informacional relevante e significativo foi encontrado na DVA.   

No entanto, esses estudos não consideraram alguns fatores importantes em suas 

análises, como a necessidade de uma variável de controle que permitisse capturar o impacto 

da obrigatoriedade da DVA no Brasil, uma vez que foram utilizados valores de “receita 

criada” (receita de vendas – custo do produto vendido – depreciação) disponibilizados 

espontaneamente pelas empresas para anos anteriores a 2008 (ano de aplicação da lei 

11.638/07) e que, portanto, não foram auditados. Outro aspecto que deveria ter sido analisado 

é o impacto ocasionado na contabilidade devido à adoção do IFRS no país. Com a 

normatização contábil e as mudanças na contabilização de alguns eventos, o preço das ações 

pode ter sofrido impacto das variações no lucro das empresas, especialmente em função da 

utilização de valor justo, enviesando assim os resultados obtidos por esses autores.  Desta 

forma, tendo como base as limitações e a forma de tratamento dos dados nos estudos 

anteriores, persiste o questionamento: o valor adicionado possui relevância de valor 

comparável ao lucro líquido? 



 
 

 

Assim, o objetivo deste trabalho é verificar a relevância do valor adicionado em 

relação ao valor preditivo do lucro líquido para o mercado de capitais brasileiro, buscando 

preencher as lacunas apresentadas anteriormente nos estudos nacionais e, utilizando-se, para 

tanto, uma amostra composta apenas por dados obtidos após a adoção do IFRS e 

obrigatoriedade da DVA no país. Além disso, a realização deste estudo em cenário brasileiro 

justifica-se, principalmente, pela disponibilidade de dados, existência de um modelo da 

demonstração contábil estruturado pelo CPC, além do fato de a DVA ser obrigatória e 

auditada no país, promovendo maior confiabilidade aos resultados obtidos.  

Os resultados finais apontaram para a relevância da DVA no mercado brasileiro, 

sugerindo ainda que o lucro líquido e a DVA são complementares no processo de análise do 

mercado, sendo que o modelo contendo ambas as demonstrações contábeis previu melhor o 

comportamento do mercado frente às informações disponíveis isoladamente.  

 

2 REFERENCIAL  

A partir do final dos anos 60, os estudos voltados à área contábil tomaram um novo 

posicionamento, que segundo Martins et al. (2014, p. 77), “ocasionaram uma verdadeira 

quebra de paradigma na pesquisa em contabilidade, no qual a antiga linha normativa, que até 

então era predominante nos estudos em contabilidade, começou a perder o posto para a nova 

abordagem positivista”. Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) foram alguns dos pioneiros nos 

estudos de relevância, e a partir de então muitas outras pesquisas passaram a ser motivadas 

pelo value relevance da informação contábil, como Belkaoui e Picur (1994) e Bao e Bao 

(1998), que buscavam analisar também a relevância do valor adicionado. 

Os estudos de value relevance do valor adicionado se justificam em função de o valor 

da riqueza criada pela empresa ser a base para o processo de definição de lucros. O referido 

processo inclui determination, management e smoothing. Earnings determination envolve 

encontrar a faixa de lucro da empresa considerada “aceitável” ou “desejável”. Earnings 

management é o processo de utilização deliberada dos padrões contábeis para chegar a um 

nível desejável de lucros. Finalmente, income smoothing é a redução deliberada da 

variabilidade dos lucros ao longo do tempo. A geração de riqueza precede earnings 

determination (Riahi-Belkaoui, 1999). 

A geração de riqueza é evidenciada na DVA pelo valor agregado bruto, que é 

calculado pela diferença entre receita e insumos adquiridos. Dessa forma, o valor adicionado 

possui menos componentes discricionários que o lucro líquido, justificando a hipótese de 

relevância do valor adicionado na determinação do valor da empresa.  

A DVA é uma demonstração que carrega uma informação diferente da informação 

apresentada pelo lucro líquido, já que apresenta uma abordagem mais ampla e não foca 

apenas um único usuário. Enquanto a DRE apresenta apenas a parcela do lucro destinada aos 

acionistas, a DVA divulga a destinação de toda a riqueza produzida no período e em que 

proporção ela foi alocada aos seus stakeholders. Desta forma, a DVA pode trazer informação 

complementar em relação ao lucro.  

 Assim, se “a utilidade das demonstrações financeiras depende, fundamentalmente, da 

relevância das informações que são divulgadas aos usuários”, de acordo com Machado et al. 

(2014), então é relevante verificar se as informações trazidas por esse demonstrativo podem 

influenciar o mercado financeiro em sua precificação.    

Em âmbito internacional, estudos atestaram a relevância da informação trazida pelo 

valor adicionado ao mercado de capitais (Bao & Bao, 1989 e 1998; Riahi-Belkaoui & Fekrat, 

1994; Riahi-Belkaoui & Picur, 1994; Bao & Bao, 1996; Riahi-Belkaoui, 1999). No entanto, 

estes foram realizados em um ambiente de não obrigatoriedade desta demonstração contábil, 

dificultando a obtenção dos dados e comprometendo a qualidade da informação utilizada. No 



 
 

 

Brasil, na última década, surgiram alguns estudos nesta mesma linha, a fim de analisar a 

reação do mercado frente à disponibilização de uma nova informação, que se tornou 

obrigatória a partir da exigência da elaboração da DVA pela lei 11.638/07 (Barros et al., 

2013; Martins et al., 2014; Machado et al., 2014). Esses estudos pretendiam avaliar a relação 

do mercado com a disponibilização compulsória desta nova informação. No entanto, ainda 

não houve consenso entre os autores com relação aos resultados obtidos.  

Barros et al. (2013) concluíram que o valor adicionado líquido para distribuição das 

companhias classificadas em níveis diferenciados de governança corporativa é relevante para 

o investidor. Segundo os autores, a provável explicação para a relevância do valor adicionado 

observado é que estas empresas contratualmente comprometem-se com a Bovespa em 

implementar medidas específicas que proporcionem transparência, dispersão do controle 

acionário e outras práticas, indicando sinalização positiva. 

Já Martins et al. (2014) analisaram a aditividade de value relevance da DVA de 

empresas brasileiras de capital aberto no período de 2008 e 2010. No entanto, concluíram que 

nenhum conteúdo informacional relevante foi encontrado. Segundo o autor, o resultado pode, 

possivelmente, ser explicado pelo fato de a DVA não apresentar informações novas em 

relação às demais demonstrações contábeis, sendo apenas uma forma de realocar informações 

já utilizadas na formação do lucro líquido. Entretanto, refutando o resultado anterior, 

Machado et al. (2014) sugeriram a existência de maior relevância do valor adicionado frente 

ao lucro líquido, assim como, afirmaram que o primeiro representa uma melhor proxy para o 

resultado da empresa do que o próprio lucro do período, de acordo com os resultados obtidos. 

É possível perceber a inexistência de estudos conclusivos sobre o comportamento 

preditivo e o value relevance de variáveis relacionadas ao valor adicionado, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional. Nesse contexto, a relevância da DVA para os stakeholders e a 

sua aditividade de valor para a informação contábil no Brasil, em um cenário atual de 

obrigatoriedade da publicação, torna-se o alvo principal desta pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo está pautado em uma análise empírica com abordagem quantitativa 

e foi desenvolvido em duas grandes etapas. Primeiramente foram analisados os principais 

estudos de value relevance de valor adicionado existentes na literatura, nacional e 

internacional, e que possuíam uma abordagem semelhante à pretendida nesta pesquisa. Em 

seguida, os modelos estatísticos encontrados na análise literária foram comparados.  

Ainda nessa etapa, foram coletadas também as informações necessárias para a fase 

final de tratamento dos dados. Assim, foram selecionadas, inicialmente, 126 empresas dentre 

a população de companhias abertas no Brasil (aproximadamente 24%). A seleção foi aleatória 

por meio de função do Microsoft Excel, buscando assim analisar um grupo de empresas para 

as quais os resultados pudessem ser generalizados, uma vez que, por meio do processo de 

aleatoriedade da amostra, cada empresa, dentre a população finita, tem igual chance de ser 

escolhida. O processo de seleção da amostra se deu pelo seguinte processo: 1) gerar número 

aleatório; 2) buscar empresa com o número gerado na lista numerada das companhias abertas; 

3) buscar informações: valor adicionado bruto; valor adicionado líquido; lucro líquido e 

patrimônio líquido. Os dados foram coletados diretamente das DVAs e DREs obtidas do 

banco de dados da BM&FBOVESPA, exceto no caso da variável “retorno da ação”, que foi 

obtida por meio da diferença de cotação no período T e T-1, sendo os valores coletados do 

banco de dados do Economática. 

Por fim, para a realização da segunda parte da pesquisa, desenvolveu-se um modelo 

estatístico que considerou algumas das variáveis encontradas na literatura e que, portanto, já 



 
 

 

foram utilizadas anteriormente. Entretanto, durante o desenvolvimento dessa etapa surgiu a 

necessidade de redução da amostra inicial, uma vez que metade das empresas analisadas não 

possuía liquidez na negociação de suas ações, inviabilizando a coleta dos valores das 

respectivas cotações no último dia de cada ano analisado. Assim, a amostra final foi composta 

por 62 companhias, o que representa 90% de significância em relação à população de 

empresas listadas na BMF&BOVESPA, e 186 observações, analisadas durante um período de 

três anos (2010, 2011, 2012). Vale ressaltar que o ano de 2010 foi tomado como inicial por 

ser o primeiro após a adoção do IFRS. As empresas utilizadas na amostra final e suas 

respectivas variáveis estão dispostas na  

Tabela 1. 

 

Tabela 1-Empresas que compõem a amostra. 

EMPRESAS 

ALPARGATAS S.A. IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A 

BANESTES S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. 

BMFBOVESPA S.A. JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. 

 

ELETROBRAS  

 

LAEP INVESTMENTS LTD. 

CETIP S.A. - MERCADOS  

ORGANIZADOS 

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A 

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-  

CEMIG 

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. 

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS LOJAS AMERICANAS S.A. 

CIA HERING LOJAS RENNER S.A. 

COPEL LUPATECH S.A. 

COPASA MG M.DIAS BRANCO S.A. 

CIA SANEAMENTO DO PARANA -SANEPAR MANGELS INDUSTRIAL S.A. 

CIELO S.A MARCOPOLO S.A. 

CONTAX PARTICIPACOES S.A MARISA 

CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. MINERVA S.A. 

CREMER S.A MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A 

CSU CARDSYSTEM S.A NATURA 

CYRELA BRAZIL ODONTOPREV S.A 

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. OI S.A. 

EMBRAER S.A. PETROBRÁS 

ETERNIT S.A POSITIVO INFORMATICA S.A. 

FERTILIZANTES HERINGER S.A. PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. 

FIBRIA CELULOSE S.A. RAIADROGASIL 

FINANCEIRA ALFA S.A. RANDON S.A. 

FORJAS TAURUS S.A RECRUSUL S.A. 

GERDAU S.A. SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 



 
 

 

GPC PARTICIPACOES S.A. SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES 

 

GRENDENE S.A. VALE S.A 

GUARARAPES CONFECCOES S.A. VALID SOLUÇÕES 

HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO WEG S.A. 

HERCULES S.A. WHIRLPOOL S.A. 

 

 

Os modelos utilizados encontram-se apresentados a seguir: 

 

Modelo 1: RA= A + LLp + Erro 

Modelo 2: RA=A +VALp +Erro  

Modelo 3: RA= A + LLp +VALp + Erro 

 

Onde: 

RA= Retorno da Ação (Preço no momento T – Preço no momento T-1); 

A= Constante; 

LLp= Lucro Líquido ponderado pelo Ativo Total, no momento T; 

VALp= Valor Adicionado Líquido ponderado pelo Ativo Total, no momento T. 

 

Os modelos foram adaptados tendo como fundamentação teórica, principalmente, os 

estudos desenvolvidos por Belkaoui e Picur (1994) e Machado et al. (2014). Ambos 

utilizaram a adição da variável “riqueza criada” (receita de vendas – custo do produto vendido 

– depreciação), relacionada à DVA, ao modelo inicial proposto, a fim de ratificar a geração de 

valor incremental da DVA ao incorporá-la ao modelo.  

No entanto, alguns pontos diferenciam o presente estudo dos anteriores. Entre eles, a 

utilização do retorno da ação como variável dependente, uma vez que o lucro do período sofre 

reflexo do resultado do período anterior e, portanto, julgou-se relevante a captura desta 

informação pelo modelo. Além disso, esta amostra se diferencia das demais, uma vez que os 

modelos foram aplicados para dados de 2010 a 2012 e neste período já havia a aderência às 

normas internacionais e a obrigatoriedade da DVA nas variáveis coletadas, logo, foi excluído 

o possível impacto da adoção das IFRS e da falta de padronização da DVA, o que tornou a 

amostra mais homogênea no que tange a caracterização das informações coletadas. Outra 

justificativa importante é quanto à utilização de apenas uma variável de controle: “lucro 

líquido”. Esta foi escolhida por ser o objeto contábil que mais se relaciona com a variável 

dependente utilizada: retorno da ação. Sendo assim, a variável de controle “patrimônio 

líquido” não foi utilizada concomitantemente, uma vez que o retorno da ação, calculado pela 

variação entre os preços da ação no ano x e no ano x-1, é, geralmente, decorrente do resultado 

da empresa no período, não do seu PL. 

Vale ressaltar que foi utilizada a ponderação das variáveis “lucro líquido” e “valor 

adicionado líquido” pelo ativo total de cada empresa com o intuito de reduzir o problema de 

escala encontrado na amostra, tendo em vista que além da existência de diferentes portes de 

companhias, também existia a diferença de escala entre as próprias variáveis, uma vez que a 

escala de “retorno da ação” é muito menor que a de VAL e LL. A opção pela utilização do 

ativo total para realizar a ponderação para reduzir a divergência de escala entre as variáveis se 

deu baseada no estudo de Daske, Hail, Leuz e Verdi (2012). 

 

4 RESULTADOS 



 
 

 

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva da amostra. É possível perceber que a 

mediana é significativamente inferior à média para as variáveis “retorno por ação” e “valor 

adicionado líquido ponderado”. No caso do “lucro líquido ponderado”, nota-se que a média 

foi negativa, isto porque as poucas empresas que apresentaram prejuízo tinham montantes 

bastante significativos quando comparados aos seus ativos, deslocando assim a média para 

baixo. Além disso, o desvio padrão apresentou-se maior para o retorno da ação.  

 

 Tabela 2-Estatística descritiva da amostra (62 companhias). 

 
 

Foram realizados testes de normalidade e colinearidade. Não existe problema de 

colinearidade entre as variáveis. Os dados não possuem distribuição normal, assim, optou-se 

por corrigir o problema da ausência de normalidade com o uso do logaritmo neperiano (ln) 

das variáveis do estudo e todo o procedimento realizado com os dados puros (não 

normalizados), inicialmente, foi repetido (doravante referenciados como “dados 

normalizados”).  

Para a análise dos modelos foi utilizado o método de regressão linear com dados em 

painel, uma vez que a mesma amostra foi analisada durante um período de três anos (2010, 

2011, 2012). Para tanto, foi preciso verificar se o melhor efeito a ser utilizado no modelo de 

painel deveria ser o fixo ou o aleatório, utilizando-se para isso o teste de Hausman. A Tabela 

3 mostra o resultado com a análise dos dados normalizados com o uso de ln. 

 

Tabela 3- Teste de Hausman com dados normalizados. 

 
 

Por meio da análise da Tabela 3 é possível verificar que o método mais apropriado 

para o tratamento dos dados em painel é caracterizado pela utilização de efeitos aleatórios. O 

teste de Hausman analisa a existência de correlação entre os regressores e o efeito individual, 

sendo que a hipótese nula (H0) sugere a não correlação. Se H0 é rejeitada, o mais apropriado 

é a utilização de efeito fixo, uma vez que existe correlação entre as variáveis, caso contrário, 

deve-se utilizar o efeito aleatório. Neste estudo, o valor p não foi significativo, não sendo 

rejeitada H0 e ratificando-se que o melhor estimador a ser utilizado, neste caso, é o de efeito 

aleatório. 

Após a realização dos testes estatísticos, foram analisadas algumas informações que 

direcionaram a análise final dos resultados obtidos. Na literatura, quando se pretende analisar 

a aditividade do valor incremental de uma variável em um modelo, utilizam-se como 

parâmetro comparativo os valores trazidos pelos critérios de Akaike e de Schwarz. Esses 

critérios mostram qual dos modelos em questão apresenta melhor adequação e informação 

Variável RA VALp LLp

Média 0,51 0,22 -0,02

Mediana 0,31 0,14 0,05

Mínimo -68,00 -0,91 -5,38

Máximo 37,18 2,32 0,62

Desvio padrão 11,05 0,32 0,51

Estatística descritiva

As estimativas GLS são consistentes

Qui-quadrado (2) 0,363429

0,83384

Teste de Hausman

Hipótese nula

Estatística de teste assintótica

com p valor



 
 

 

incremental em relação ao outro. Sendo assim, menores valores são preferíveis para a análise 

do poder explicativo das regressões, uma vez que se trata de uma medida de distância e, desta 

forma, quanto menor a distância, melhor o ajuste do modelo. Outra análise realizada foi 

quanto à significância das variáveis independentes, a fim de testar sua relevância individual 

para cada um dos modelos em questão. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para a regressão com base no modelo 1, 

apresentado na metodologia. É possível perceber que, para os dados puros, o “lucro líquido” é 

significante com 90% de confiança quando comparado à variável dependente, sendo, 

portanto, representativo para o modelo quando comparado isoladamente. Para os dados 

normalizados, o “lucro líquido” é significante com mais de 99% de confiança quando 

comparado à variável dependente, portanto, também representativo para o modelo quando 

avaliado isoladamente (Tabela 5). 

 

Tabela 4-Resultados obtidos para modelo 1.  

 
 

Tabela 5- Resultados obtidos para o modelo 1 com os dados normalizados. 

 
  

Já a Tabela 6 mostra como a variável relacionada à demonstração do valor adicionado 

se comporta quando comparada isoladamente à variável dependente. Por meio da análise é 

possível verificar que o VAL é significante com 99% de confiança, tanto usando dados puros 

quanto usando dados normalizados. Entretanto, com o uso dos dados puros, o resultado sugere 

uma explicação melhor do retorno com o uso da riqueza criada para o modelo, sendo esta 

variável mais explicativa que o lucro, tendo em vista que o valor de Akaike para o modelo 2 é 

menor que para o modelo 1. Já com o uso dos dados normalizados, há uma inversão e o 

modelo 1 se mostra melhor sob a ótica do mesmo critério (Tabela 7). 
 

Tabela 6-Resultados obtidos por meio do modelo 2. 

 
 

Tabela 7- Resultados obtidos por meio do modelo 2 com dados normalizados. 

  
 

 Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor

LLponderado 2,72761 1,52599 1,7874 0,0755 *

Critério de Schwarz 1428,802 Critério de Akaike 1422,351

Modelo 1: Efeitos Aleatórios

0,0002 ***

328,2062

3,8280,132126

Critério de Akaike

Coeficiente Erro padrão Razão-t p-valor

Ln do LLponderado

Critério de Schwarz

0,505775

333,3556

Modelo 1: Efeitos aleatórios (dados normalizados)

 Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor

VALponderado 10,8159 2,57396 4,202 4,12E-05 ***

Critério de Schwarz 1409,084 Critério de Akaike 1402,633

Modelo 2: Efeitos Aleatórios

0,0053 ***

361,4027

0,0441083

Critério de Akaike

2,8522

Coeficiente Erro padrão Razão-t p-valor

Ln do VALponderado

Critério de Schwarz

0,125805

366,6721

Modelo 2: Efeitos aleatórios (dados normalizados)



 
 

 

Para solucionar o problema de pesquisa proposto, foi necessário avaliar a informação 

conjunta dessas variáveis no modelo e, assim, verificar a reação do mercado frente a essas 

duas informações disponíveis. 

Quando inseridas ambas as variáveis no modelo, ratificou-se a relevância do valor 

adicionado líquido para a explicação do retorno da ação. Como é possível verificar por meio 

da Tabela 8, com o uso dos dados puros, a variável relacionada à DVA apresentou-se 

significativa com 99% de confiança, já o lucro líquido não apresentou significância quando 

analisado conjuntamente ao valor adicionado líquido no modelo. No entanto, com o uso dos 

dados normalizados, a variável relacionada à DVA apresentou-se significativa com 97% de 

confiança e a variável relacionada ao lucro com 99% de confiança (Tabela 9). Não obstante, 

nas duas análises, de acordo do os critérios de Akaike e Schwarz, o modelo 3 mostrou melhor 

que o modelo 1 (comumente utilizado), ou seja, a informação de valor adicionado melhora a 

explicação do retorno da ação. 

 

Tabela 8-Resultados obtidos para modelo 3.  

  
 

Tabela 9- Resultados obtidos para modelo 3 com dados normalizados. 

 
  

Assim, com base nos três modelos expostos acima, é possível perceber a relevância da 

variável incremental adicionada ao modelo, em comparação ao lucro líquido. Ainda, por meio 

das equações verificou-se que, pelo critério de Akaike e de Schwarz, o modelo que se 

apresentou mais explicativo é o de número 3, uma vez que quanto menor o valor encontrado, 

melhor o modelo. Portanto, a consideração da “riqueza criada” é importante para a análise do 

modelo de previsibilidade para o retorno das empresas. 

Sendo assim, por meio da realização de regressões com dados em painel com efeito 

aleatório, foi possível corroborar estudos que trazem a informação da Demonstração do Valor 

Adicionado como uma importante contribuição na predição do lucro e do valor das empresas. 

Isto se deu devido à comparação entre três modelos desenvolvidos para explicar o retorno da 

ação das companhias abertas brasileiras.  

O primeiro modelo foi baseado em uma das principais variáveis utilizadas como proxy 

para o desempenho da empresa, o lucro líquido. Já o segundo modelo levou em consideração 

apenas a informação da riqueza criada pelas entidades. O terceiro modelo foi baseado na 

relevância não só do lucro do período para o mercado, mas também do valor adicionado 

apresentado pelas companhias. Assim, este modelo apresentou significância, corroborando a 

importância do valor adicionado para o mercado de capitais brasileiro. A Tabela 10 sintetiza 

todos os resultados obtidos. 

 

 Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor

LLponderado 1,69427 1,49481 1,1334 0,2585

VALponderado 10,2958 2,61325 3,9399 0,0001 ***

Critério de Schwarz 1413,73 Critério de Akaike 1404,053

Modelo 3: Efeitos Aleatórios

0,022 **

0,0009 ***

324,7657

0,041946

Critério de Akaike

2,3287

Ln do LLponderado 0,452058 0,131197 3,4456

Coeficiente Erro padrão Razão-t p-valor

Ln do VALponderado

Critério de Schwarz

0,0976823

332,4898

Modelo 3: Efeitos aleatórios (dados normalizados)



 
 

 

Tabela 10- Comparação entre os resultados puros e normalizados. 

 
Legenda: s.s: sem significância 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a obrigatoriedade da Demonstração do Valor Adicionado no Brasil, muitos têm 

sido os estudos que buscam analisar sua relevância para o mercado de capitais. No entanto, a 

inconclusividade das pesquisas sobre o assunto abre espaço para diferentes discussões e 

abordagens sobre o tema, como, por exemplo, aplicação de diferentes metodologias, buscando 

encontrar a que melhor mensura o impacto dessa variável no preço das ações e no valor das 

empresas. Assim, a presente pesquisa pretendeu obter resultados mais precisos e condizentes 

com a realidade do mercado brasileiro ao discutir a relevância desta informação.  

Alguns diferenciais deste estudo estão relacionados à utilização do “retorno da ação” 

como variável dependente e à coleta de dados que se restringiu a informações obtidas a partir 

de 2010, período posterior à adoção do IFRS no país, homogeneizando, assim, a amostra 

estudada. Outra diferença abordada neste estudo foi quanto ao método estatístico empregado, 

sendo que para o tratamento dos dados foi utilizado o modelo de dados em painel com efeito 

aleatório (indicado pelo teste de Hausman). Essa metodologia permite analisar um mesmo 

conjunto de empresas em diferentes períodos, e possibilita a análise da existência de 

informação incremental de uma variável em relação à outra por meio do critério de Akaike e 

de Schwarz. 

Sendo assim, os resultados mostraram que a variável utilizada como proxy para 

riqueza criada é significativamente relevante para a explicação da variação no retorno das 

ações das companhias. Ainda, foi possível verificar que o lucro líquido e valor adicionado 

líquido apresentam relevância estatística quando analisados isoladamente nos modelos 1 e 2. 

No entanto, quando essas variáveis são analisadas conjuntamente no modelo 3, verifica-se que 

o poder explicativo do modelo, fornecido pelos critérios de Akaike e Schwars, apresenta-se 

como o melhor dentre os três modelos analisados, ratificando que a DVA traz informação 

adicional para o mercado. 

Neste contexto, é possível atestar a relevância da Demonstração do Valor Adicionado 

para explicar a variação no retorno das ações, assim como sua importância para o mercado 

brasileiro. No entanto, vale ressaltar que uma limitação dessa pesquisa é quanto ao número de 

empresas analisadas, que representa aproximadamente 12% do total de empresas listadas na 

bolsa, em função da inviabilidade de utilização da amostra inicial que era composta por 126 

empresas. Ainda assim, os resultados foram significativos e corroboraram os achados de 

Machado et al. (2014) que, embora tenham utilizado uma metodologia diferente, ratificaram a 

relevância da informação trazida pela DVA ao mercado de capitais brasileiro. No entanto, o 

estudo também contestou a existência de indícios de que o valor adicionado líquido apresenta-

se como melhor proxy para o retorno das ações que o próprio lucro líquido das empresas, 

como foi sugerido pelos autores. Apesar de sua relevância, a DVA deve ser vista como uma 

variável complementar ao lucro líquido na previsão de retorno para o mercado. 

A intenção deste estudo não é, de modo algum, incentivar a substituição da DRE pela 

DVA ou afirmar a superioridade de uma variável em relação à outra, mas os resultados as 

colocam como proxies complementares e ambas úteis no processo de predição do retorno. 

P- valor Significância Critério de Akaike P- valor Significância Critério de Akaike

Modelo 1- LL 0,0755 * 1422,351 0,0002 *** 328,2062

Modelo 2-VAL 4,12E-05 *** 1402,633 0,0053 *** 361,4027

Modelo 3-LL/VAL 0,2585/ 0,0001 s.s./ *** 1404,053 0,022/0,0009 ***/** 324,7657

Dados puros Dados normalizados



 
 

 

Afinal, além dos públicos atendidos em cada uma delas serem diferentes, as demonstrações 

apresentam informações diferentes. Entre outras diferenças, a DRE apresenta as despesas 

organizadas por função, enquanto a DVA as apresenta por natureza. 
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