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RESUMO

RODRIGUES, Suélen Marli. Demonstração do Valor Adicionado: Análise e
comparação das informações de empresas listadas no Novo Mercado. 81
páginas. Monografia (Curso de Ciências Contábeis) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
É crescente a busca de uma melhor relação entre sociedade e as empresas. As
entidades, além de executarem ações de cunho social, buscam divulgar essas ações
para a sociedade. Essa divulgação pode ser também classificada como uma
prestação de contas da empresa com a sociedade. Essa prestação de contas é
realizada através da contabilidade. Um dos instrumentos utilizados para isto é a
Demonstração do Valor Adicionado onde é possível apresentar os principais agentes
econômicos das companhias e a sua parcela de participação na distribuição da
riqueza desta entidade. Por ser de simples entendimento dos usuários internos e
externos das informações contábeis, estudos anteriores foram realizados
comprovando a importância deste demonstrativo e, através da aprovação da Lei
11.638 de 2007 ela tornou-se obrigatória para determinado grupo de companhias. A
partir de dados quantitativos, é feita uma análise qualitativa das informações
contidas na DVA de 4 companhias de capital aberto que se enquadram no Novo
Mercado da Bovespa, o nível mais alto de governança corporativa até o momento na
Bolsa de Valores. Os resultados da pesquisa revelam que as companhias estudadas
respeitam as normas vigentes atualmente para publicação do demonstrativo.
Atingindo os objetivos específicos do estudo é constatado que o governo é o
principal agente econômico das empresas estudadas e que a empresa e seus
investidores, na maioria dos casos, ficam com a menor parcela da riqueza gerada.
Também foi possível encontrar semelhanças e divergências entre as empresas
pesquisadas do mesmo setor, assim como entre os dois setores distintos tanto na
distribuição da riqueza como na evolução da mesma.

PALAVRAS CHAVE: Evidenciação. Demonstração
Informações Contábeis. Responsabilidade Social.

do

Valor

Adicionado.
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1

INTRODUÇÃO

A palavra informação tem sua origem no latim, da palavra informatio que
significa delinear, conceber idéia. Voltando ao português, pode-se acreditar que a
informação molda a mente, influi, e que quem tem informação tem poder e, quanto
mais informações de qualidade se puder deter, de mais poder está dotada uma
pessoa ou organização.
Para uma companhia manter-se atualizada e para continuar crescendo, ela
deve ter, além de informações, objetivos, valores e políticas internas que se
adéquem ao ambiente no qual está inserida. Atualmente muito tem se falado sobre
responsabilidade social e governança corporativa. Isso está influenciando as
empresas a investir em ações que melhorem o ambiente de trabalho e a sociedade.
Uma empresa transparente e que investe no bem estar social, encontra nesses
caminhos uma forma nova de propaganda, diferente das convencionais, para
divulgar a empresa, para conquistar novos clientes e parceiros. Estas ações podem
ser transformadas em informação e serem evidenciadas no Balanço Social e na
Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Dentre esses demonstrativos, a
publicação da DVA tornou-se obrigatória para as sociedades de capital aberto
através da Lei 11.638 de 2007 e é através deste demonstrativo que a companhia
consegue apresentar o seu relacionamento com a sociedade. No âmbito
internacional, devido a movimentos sociais iniciados em países da Europa como
Inglaterra, França e Alemanha na década de 60, houve a criação da DVA (SILVA E
NASCIMENTO, 2005).
Partindo de uma apresentação sobre o início do uso da contabilidade e da
formação dos usuários internos e externos das informações fornecidas pela
contabilidade, o presente trabalho tem como foco a Demonstração do Valor
Adicionado. Através de uma análise quantitativa e qualitativa dos dados os objetivos
deste trabalho serão alcançados.
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1.1.

Tema e Problema

O mundo empresarial contemporâneo vem sofrendo mudanças. O ambiente
está mais competitivo e as empresas passam a ter responsabilidades na construção
de uma sociedade melhor. Desta forma, além de ser um agente econômico, a
companhia exerce também o papel de um agente social ao dar importância a
práticas de gestão voltadas para a preservação ambiental, ações sociais, qualidade
e manutenção dos empregos.
Diante deste cenário, a contabilidade, mais especificamente as informações
contábeis, vem evoluindo para acompanhar estas mudanças. Essas mudanças
estão ocorrendo para atender as novas demandas dos usuários no processo de
tomada de decisão e até para contribuir para uma melhor consciência da sociedade.
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o resultado destas adaptações e se
torna uma importante ferramenta, juntamente com o Balanço Social e o Relatório de
Sustentabilidade, na prestação de contas da empresa para com a sociedade, pois
além de mostrarem informações referentes aos aspectos econômicos, também são
capazes de mostrar as informações relativas aos aspectos sociais (CUNHA,
RIBEIRO E SANTOS, 2005) retratando, assim, as relações da empresa com a
comunidade que está inserida e que tem a responsabilidade de ajudar a crescer.
Com a DVA é possível conhecer o valor da riqueza criada pela empresa, informando
a participação dos fatores econômicos que contribuíram para a criação deste valor e
como que foi aplicado esse valor adicionado para esses mesmos agentes
econômicos.
Pretende-se neste estudo apresentar a Demonstração do Valor Adicionado de
quatro organizações, de dois segmentos de mercado diferentes, com capital aberto e
que estejam classificadas no nível mais alto de Governança Corporativa da
BOVESPA, o Novo Mercado. Também se pretende comparar seus valores
adicionados e distribuições para os seus agentes econômicos, e a forma de
evidenciação das informações na Demonstração Contábil. Diante deste cenário,
pergunta-se:
•

Do valor adicionado da empresa, para quais agentes econômicos as

empresas mais destinam a sua riqueza?
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1.2

Objetivos da pesquisa

Neste tópico são apresentados o Objetivo Geral e os Objetivos específicos
deste estudo de forma que solucione o problema acima mencionado.

1.2.1 Objetivo Geral

A pesquisa tem como objetivo geral analisar e comparar as informações
contidas na Demonstração do Valor Adicionado vinculadas aos seus agentes de
empresas listadas no Novo Mercado da Bovespa.

1.2.2 Objetivos específicos

•

Calcular os índices da DVA para sua análise;

•

Verificar se as empresas estão divulgando corretamente a demonstração
conforme as normas brasileiras vigentes;

•

Identificar os principais agentes econômicos das empresas;

•

Comparar os resultados das empresas do mesmo segmento de mercado e
dos dois segmentos diferentes.

1.3

Justificativa do estudo

As organizações vivenciam a cada dia novos desafios relacionados à sua
continuidade, pois a competitividade cresce constantemente. Atualmente, além de
gerar

riquezas

como

retorno

aos

acionistas,

as

companhias

assumem

responsabilidades perante as pessoas que de alguma forma estão envolvidas nesse
processo.
Para os empregados e administradores, que fornecerem a mão-de-obra,
criatividade e idéias, a empresa tem a responsabilidade de fornecer-lhes
uma remuneração justa, boas condições de trabalho, segurança e
oportunidade de realização pessoal em seus empregados. Ao governo e à
comunidade a empresa deve proporcionar uma melhoria das condições
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macroeconômicas da sociedade, tais como renda e emprego. Também deve
contribuir para a proteção do meio ambiente, através de proteção de
recursos naturais, controle de poluentes, utilização de produtos recicláveis,
etc. Dolabella (1992, P. 46)

Diante disto, cabe as empresas buscarem diferenciais para continuar
conquistando novos clientes, agradar os funcionários para que se mostrem sempre
motivados, para dar um retorno a comunidade e se manter competitiva no mercado.
Para se avaliar o desempenho econômico de uma empresa, no sentido de
sua contribuição para a sociedade, o conceito de lucro é insuficiente, pois
este é apenas a contribuição desta para um único grupo social: os
acionistas. Uma forma mais ampla de se analisar economicamente uma
empresa é através do valor econômico que ela agrega aos bens e serviços
adquiridos de terceiros, valor este denominado de Valor Adicionado, bem
como a forma pela qual este é distribuído entre os diferentes grupos sociais
que participam de suas atividades. Dolabella (1992, p.48)

Para que isso aconteça, um meio de comunicação a ser usado é a
Demonstração do Valor Adicionado. Graças a esta demonstração os colaboradores
de uma companhia podem conhecer o peso da sua remuneração e encargos sociais
para a empresa, e a comunidade e sociedade em geral pode avaliar as vantagens e
desvantagens em acolher tal entidade (CUNHA; RIBEIRO; SANTOS, 2005). A
importância da DVA já foi constatada por diversos países inclusive a sua elaboração
é recomendada até por organizações mundiais respeitadas (VIEIRA, 2004). A
publicação da Demonstração do Valor Adicionado tornou-se obrigatória para
companhias de capital aberto graças à aprovação da Lei 11.638 de 2007, apesar de
algumas empresas já publicarem voluntariamente antes mesmo da obrigatoriedade.
Com isto, tomou-se um passo importante para a valorização das empresas atuarem
como agentes sociais responsáveis. A DVA, se analisada corretamente, torna-se um
instrumento de comparação e avaliação, tanto para a sociedade, governo e
empregados como para os próprios gestores das empresas, pois é através dela que
se conhece quanto que a empresa contribui para a qualidade de vida de seus
funcionários, para sociedade, seus investidores e para o governo.
A elaboração deste trabalho visa contribuir para o cenário acadêmico visto
que muito tem se discutido sobre as vantagens desta demonstração, mas pouco tem
se analisado sobre ela. Os resultados da pesquisa podem evidenciar certa tendência
na destinação dos recursos utilizados pelas empresas e através de suas conclusões,
e juntamente com outros estudos, podem influenciar na revisão das práticas de
gestão adotadas até o momento pelas companhias.
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1.4

Metodologia da pesquisa

Neste tópico o objetivo é demonstrar a metodologia a ser usada no estudo,
apresentando o enquadramento metodológico, a forma em que foi obtida a amostra
da pesquisa e da análise dos dados.

1.4.1 Enquadramento Metodológico

Para se chegar aos objetivos propostos nesta pesquisa é necessária a
adoção de procedimentos metodológicos. Segundo Soares (2002, p.41) “a pesquisa,
em seu sentido mais amplo, é a busca da verdade. Por isso, diz-se que o
pesquisador tem um compromisso ético com a verdade, com o saber”. Desta forma,
e de acordo com suas características, na pesquisa será utilizada uma abordagem
classificada como Empírico-Analítica. Esta abordagem utiliza-se de técnicas de
coleta, tratamento e análise dos dados quantitativos (MARTINS, 2000). Para a
interpretação de um fenômeno, existe a necessidade do uso de mais de um método
de pesquisa para análise dos dados (OLIVEIRA, 2000). Sendo assim, a pesquisa
proposta fará uso de dados quantitativos para uma análise qualitativa. Desta forma,
o método de pesquisa a ser utilizado no presente estudo pode ser classificado como
sendo quanti-qualitativo.
Para a fundamentação teórica do presente estudo, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica. O autor Faschim conceitua pesquisa bibliográfica como:
O conjunto de conhecimentos humanos reunidos nas obras. Tem como
base fundamental conduzir o leitor a determinado assunto à produção,
coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das
informações coletadas para o desempenho da pesquisa. Faschim (1993,
p.102)

Eggert, et al., também conceitua pesquisa bibliográfica, como:
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A pesquisa bibliográfica é um meio de ação e de investigação do
pesquisador. É a pesquisa que se efetua tentando resolver um problema ou
adquirir novos conhecimentos a partir de informações já publicadas. Seu
objetivo é desvendar, recolher e analisar as principais contribuições teóricas
sobre um determinado fato, assunto ou idéia. Eggert, et al. (1998, p. 12)

Para

isto,

foram

utilizados

livros,

artigos

científicos,

monografias,

dissertações, materiais disponibilizados na internet e documentos publicados pelas
companhias pesquisadas.
Como a DVA tornou-se obrigatória no país recentemente, existem poucos
estudos sobre essa demonstração. Desta forma o estudo, que tem como base essa
demonstração, pode ser classificado como uma pesquisa de natureza exploratória,
pois de acordo com Silva (2006, p.59), “é realizada em área na qual há pouco
conhecimento acumulado e sistematizado”.
Como os dados foram retirados, em sua maioria, dos Relatórios de
Administração e das Notas Explicativas, a fonte de pesquisa dessas informações se
caracteriza como secundária.

1.4.2 Amostra do Estudo

A Bovespa em seu site, no dia 15 de março de 2010, apresentava 108
empresas classificadas no mais alto nível de governança corporativa, o Novo
Mercado. No Anexo A é possível visualizar a amostra inicial da pesquisa.
Como o foco deste estudo era 4 empresas listadas no Novo Mercado de dois
diferentes conjuntos formados por Setor, Subsetor e Segmento, foram excluídas as
companhias em que eram as únicas no conjunto formado acima. Desta forma, a
amostra passou a ser reduzida a 81 empresas. Após esta etapa foi optado por
escolher as empresas por questões de acessibilidade das informações relativas aos
anos de 2008 e 2009, período focado neste estudo. Desta forma, as companhias a
serem estudadas são: Lojas Renner S.A e Marisa S.A, ambas do Setor de Consumo
Cíclico, Subsetor Comércio e Segmento Tecidos, Vestuário e Calçados. As outras
duas companhias escolhidas foram a Bematech S.A e a Positivo Informática S.A,
ambas do Setor Tecnologia da Informação, Subsetor de Computadores e
Equipamentos e Segmento também Computadores e Equipamentos.
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1.5

Limitações da Pesquisa

O tema deste estudo ganhou um foco maior a partir de 2008, ano este que
começou a ser colocada em prática a “Nova Lei das Sociedades por Ações”.
Resultantes disto, ainda existem poucos livros acerca do assunto e um número mais
escasso ainda de artigos e pesquisas que poderiam auxiliar na execução deste
trabalho.
O estudo comparativo da Demonstração do Valor Adicionado, em relação à
destinação da riqueza gerada, se limitará a apenas quatro empresas. Com os
resultados obtidos através desta pesquisa, não se pretende generalizar as
conclusões para todo o cenário empresarial nacional. Desta forma, este trabalho não
tem a intenção de limitar e extinguir os estudos relativos a este assunto.

1.6

Organização do Trabalho

O trabalho apresentado está estruturado da seguinte forma:
O primeiro capítulo contém a introdução do trabalho, a exposição do tema e
problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa, a metodologia utilizada e
suas limitações. No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico no qual são
abordados os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento do estudo. No
terceiro capítulo é apresentado às empresas estudadas e a análise dos dados
contendo gráficos e tabelas. O Quarto capítulo apresenta as conclusões obtidas com
a pesquisa e também sugestões para elaboração de trabalhos futuros. E por fim as
referências utilizadas, os anexos e apêndices.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O objetivo deste capítulo é o de apresentar e conceituar os principais
assuntos relacionados ao tema deste estudo. No tópico seguinte discorre-se sobre o
início do uso da contabilidade e da formação dos usuários das informações
fornecidas pela contabilidade.

2.1 Usuários das Informações Contábeis – Breve Histórico

Os objetivos da contabilidade e usuários desta ciência, desde sua formação
até

o

presente

momento,

mudaram

substancialmente.

Primeiramente,

a

contabilidade surgiu da própria prática e da necessidade de conhecer, controlar e
medir os resultados. O principal objetivo das práticas contábeis era documentar e
produzir informações para o comerciante que, na maioria das vezes, era o
proprietário e único dono do empreendimento (HENDRIKSEN, 1999). Essas práticas
possibilitavam um acompanhamento e registro dos negócios por parte dos
comerciantes (IOB, 1993). Nesta época as contas eram mantidas em sigilo pelo
proprietário e não havia nenhum padrão nem uniformidade nas escriturações, pois
era o próprio comerciante que criava rudimentares registros para alcançar seus
objetivos (IOB, 1993).
Com o passar do tempo, e à medida com que pequenos empreendimentos
comerciais deram lugar a companhias e sociedades, o capital empregado na
manutenção e continuidade das companhias aumentou. Diante disto, surge o
usuário externo da informação contábil. Os primeiros usuários dessas informações
foram os fornecedores de créditos, como banqueiros e fornecedores de bens e
serviços. Para eles, era necessária alguma garantia do retorno de seus recursos no
patrimônio que financiavam (IOB, 1993). Com isto, as demonstrações patrimoniais e
de lucro ganharam mais importância, assim como a própria contabilidade.
Mais tarde, o Estado encontrou na contabilidade uma fonte rica de
informações para a mensuração e cobrança de impostos. Assim, o Estado passou a
ser também um usuário externo da informação contábil e até hoje, em muitos países,
posiciona-se como o mais importante e, em certas situações, a ser o único ditador
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de regras (IOB, 1993).
Após o Estado tornar-se usuário da contabilidade, um conjunto de usuários
assumiu um nível de importância grande: os investidores efetivos e potenciais (IOB,
1993). Com o desenvolvimento e crescimento das sociedades por ações e a
dissolução do capital em títulos emitidos por essas sociedades, a população tornouse também uma usuária externa das informações contábeis, começando assim, a
ser criado um conjunto de interesses e interessados na posição e evolução do
patrimônio empresarial.
Diante

deste

contexto,

atualmente

existem

diferentes

usuários

da

contabilidade e das Demonstrações Contábeis. Esses usuários possuem interesses
diferentes e cada um precisa de um tipo de informação. Este tema é discutido por
Szuster et al (2009, p. 18) onde diz que “de acordo com o objetivo de cada usuário –
decisão quanto a investimentos ou financiamentos, distribuição de resultados, entre
outros - , existe uma demanda diferenciada de informações contábeis”. O autor
Sérgio de Iudícibus, em seu livro Teoria da Contabilidade, expõe e resume os
usuários e os tipos de informação que mais precisam. No quadro a seguir é possível
visualizar este resumo:

Quadro 1: Os usuários e as informações contábeis. Fonte: Iudícibus (2009, p.5)

Para os acionistas, a empresa possui o compromisso de garantir rentabilidade
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e garantia ao investimento. Para esses usuários, as Demonstrações Contábeis,
juntamente com as notas explicativas e o Relatório da Administração, são
ferramentas úteis para avaliar se a empresa está no caminho certo para satisfazer
as suas necessidades. Os financiadores, que precisam ter garantias do fluxo de
caixa da companhia, segundo De Luca (1998, P.17), “procuram conhecer a situação
patrimonial, da liquidez e rentabilidade da empresa para avaliarem as condições de
seu crédito e se orientarem para possíveis financiamentos”. Informações estas que
podem ser extraídas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE).
Em relação às Entidades Governamentais é importante comentar que, de
acordo com Neves e Viceconti:
Vários estados e municípios, antes da concessão de incentivos fiscais,
analisam o projeto da instalação da empresa, incluindo nessa análise o
montante do possível valor a ser adicionado e sua efetiva distribuição (mãode-obra, serviços de terceiros utilizados ou adquiridos, impostos, juros e
lucros). O valor agregado e sua efetiva distribuição podem, na maioria das
vezes, decidir sobre a concessão ou não dos incentivos fiscais pelo
município ou estado, tendo em vista que a obtenção e distribuição do valor
adicionado representa o valor da efetiva riqueza produzida e distribuída pela
empresa provocando, dessa forma, crescimento econômico efetivo na área
municipal ou estadual. Neves e Viceconti (2007, P. 308)

Cabe destacar que o principal meio de conseguir essas informações é através
da contabilidade e de suas informações.

Além dos interesses mencionados no

Quadro 1, os empregados desejam boas condições de trabalho, políticas de
Recursos Humanos que consiga satisfazer ambições profissionais e pessoais e
suporte para uma adequada formação profissional (De LUCA, 1998). O Balanço
Social, demonstração que não possui obrigatoriedade para sua publicação, é uma
boa forma de demonstrar essas políticas. O Balanço Social também pode atender a
demanda da sociedade. Segundo o Instituto Ethos “O Balanço Social é um meio de
dar transparência às atividades corporativas, de modo a ampliar o diálogo da
organização com a sociedade”. Para a média e alta administração, a contabilidade
auxilia a avaliar o negócio e as decisões que já foram tomadas, assim como também
auxilia na tomada de decisão para longo e curto prazo. Para os membros da
Diretoria de uma companhia que possua um conselho de administração, a
contabilidade é uma aliada no momento destes profissionais prestarem conta de seu
trabalho.
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Além das atribuições e utilidades dadas a contabilidade, a companhia deverá
fornecer informações periódicas para outros usuários. Algumas dessas informações
são comentadas por Iudícibus et al, tais como:
•
Informações trimestrais e anuais para a CVM se for uma companhia
aberta.
•
Relatórios especiais para bancos credores, como BNDES, BID,
Banco Mundial ou outros.
•
Para sindicatos ou empregados por força de acordo sindical ou de
legislação específica, como a de participação nos lucros. Iudícibus; Martins;
Gelbeck (2003, P.40),

Diante do que foi exposto, e sabendo-se que o objetivo da contabilidade pode
ser resumido no fornecimento de informações para os usuários, informações estas
que sejam capazes de propiciar decisões corretas, cabe a esta ciência fornecer
demonstrativos que atendam e supram as necessidades e interesses expostos no
quadro anterior. Contudo, deve-se observar que segundo a Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC T1), do Conselho Federal de Contabilidade, de 28 de julho de
1995, a informação contábil deve ser:
Veraz e eqüitativa, de forma a satisfazer as necessidades comuns a um
grande número de diferentes usuários, não podendo privilegiar
deliberadamente a nenhum deles, considerando o fato de que os interesses
destes nem sempre são coincidentes.

Além das atribuições relatadas anteriormente, os Demonstrativos Contábeis
devem respeitar algumas qualidades. Essas qualidades facilitam o uso, interpretação
e análise dos usuários. Este assunto será tratado a seguir.

2.2

Características Qualitativas das Informações Contábeis

As informações contidas nas Demonstrações Contábeis buscam informar a
respeito da natureza e do valor dos recursos econômicos de uma empresa, dos
interesses dos credores e dos proprietários e também nos passam importantes
informações relacionadas às avaliações de natureza e do valor desses recursos de
um período ao outro. Com as Demonstrações Contábeis é possível avaliar o
desempenho dos administradores na gestão das empresas e a capacitação, através
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desta prestação de contas, de bem gerir os recursos que foram colocados a sua
disposição, pois através das Demonstrações Contábeis é possível extrair
informações

de

gestão,

administrativas,

econômicas

e

financeiras.

Tais

demonstrações apresentam a movimentação patrimonial e financeira de uma
entidade, bem como as suas mutações. O Conjunto de informações que deve ser
divulgado por uma sociedade por ações representando sua “Prestação de Contas”
abrange as Demonstrações Contábeis, o Relatório de Administração e as Notas
Explicativas (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBECK, 2003).
Para

serem

úteis

aos

usuários,

as

informações

contábeis

e,

consequentemente as Demonstrações Contábeis, devem seguir e respeitar algumas
qualidades. Podem-se destacar como principais qualidades as seguintes:
•

Compreensibilidade: Esta qualidade dispõe que as informações contábeis
devem ser claras e compreensíveis para que o usuário possa prontamente
entendê-las e usá-las como ferramentas de decisão. Além das informações
serem claras é necessário que o usuário tenha um conhecimento razoável
dos negócios, atividades econômicas e contabilidade e a disposição de
estudar as informações com razoável diligência (MARION, 2009). Vale
destacar também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade em
sua Resolução 1.121/08:
Uma qualidade essencial das informações apresentadas nas
demonstrações contábeis é que elas sejam prontamente entendidas pelos
usuários. Para esse fim, presume-se que os usuários tenham um
conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e
contabilidade e a disposição de estudar as informações com razoável
diligência. Todavia, informações sobre assuntos complexos que devam ser
incluídas nas demonstrações contábeis por causa da sua relevância para as
necessidades de tomada de decisão pelos usuários não devem ser
excluídas em nenhuma hipótese, inclusive sob o pretexto de que seria difícil
para certos usuários as entenderem.

•

Relevância: Esta característica está diretamente ligada para quais objetivos e
decisões as informações estão sendo analisadas. Para serem úteis, as
informações devem ser relevantes ás necessidades dos usuários na tomada
de decisão.

Quando as decisões econômicas dos usuários forem

influenciadas pelas informações, a mesma passa a ser relevante, ajudando a
avaliar eventos passados, presentes ou futuros (MARION, 2009). De acordo
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com o NBC T1 essa característica é afetada pela natureza e materialidade da
informação. Sendo assim, em certos casos, a natureza da informação pode
classificá-la como relevante ou não. Em relação à materialidade, uma
informação é classificada como material se a sua omissão influenciar as
tomadas de decisão de um usuário.
•

Confiabilidade: A informação só é útil se for confiável. De nada adianta a
informação ser relevante se não é confiável ou se possui erros e
inconsistências. Seguindo isto, e de acordo com Iudícibus:
Esta qualidade faz com que o usuário aceite a informação contábil e a utilize
como base para suas decisões, tornando-se, assim, um elo fundamental
entre o usuário e a própria informação. Para serem confiáveis, as
informações Contábeis, além de sua Integridade ou Completeza, devem ser
baseados nos princípios Fundamentais da Contabilidade (Postudalos,
Princípios e Convenções) e, em geral, nos preceitos da doutrina contábil.
Iudícibus (2009, p.65)

Deste modo, as Demonstrações Contábeis devem reproduzir fielmente os
acontecimentos que se pretende representar, livrando-se assim de erros
relevantes. Vale destacar que para ser confiável, a demonstração deve ser
neutra, livre de preconceitos, vieses e não pode ser pessoal (CFC,
RESOLUÇÃO 1.121/08). Para que as Demonstrações Contábeis sejam
confiáveis elas devem estar completas. Para que isso ocorra, as
demonstrações devem ser integrais. A integralidade, segundo Iudícibus:
Diz respeito ao fato de a informação contábil ter de compreender todos os
elementos relevantes e significativos sobre o que se pretende revelar ou
divulgar, como transações, previsões, análises, demonstrações, opiniões ou
outros elementos. Iudícibus (2009, P.65).

•

Comparabilidade: As Demonstrações Contábeis devem possibilitar aos
usuários a capacidade de comparar informações, sejam elas da mesma
empresa no decorrer de algum tempo em relação ao seu desempenho ou
evolução, ou para comparar as Demonstrações Contábeis de diferentes
empresas. Esta qualidade orienta que as informações devem propiciar ao
usuário a capacidade de distinguir a evolução de uma entidade ou comparar
entidades distintas (IUDÍCIBUS, 2009). Essa característica permite a melhor
visão da evolução da entidade medida, mas sem que isso leve a não
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evolução das práticas contábeis (MARION, 2009).

No Brasil as Demonstrações Contábeis devem ser apresentadas atendendo
as práticas contábeis aplicadas. A Lei vigente atualmente é a 11.638 que foi
aprovada em 2007 para ser aplicada a partir do exercício social de 2008. A nova lei
veio com o intuito de padronizar as Demonstrações Contábeis Nacionais
aproximando e assemelhando-as com as internacionais. A Lei 11.638/2007
estabelece que ao final de cada exercício social, as entidades devem elaborar, de
acordo com as suas escriturações, as seguintes Demonstrações Contábeis: Balanço
Patrimonial (BP), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA),
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa
(DFC) e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Sendo assim, pode-se verificar
que a lei substitui a elaboração da Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos (DOAR) pela DFC, e inclui a DVA (no caso de companhias de capital
aberto) para serem elaboradas, divulgadas e aprovadas pela Assembléia Geral
Ordinária (SANTOS E SCHMIDT, 2009). A DVA é o foco principal deste trabalho e
uma melhor explanação desta informação encontra-se no tópico a seguir.
2.3

Demonstração do Valor Adicionado

Os próximos tópicos discorrem acerca de assuntos relacionados ao tema
principal deste trabalho que é a Demonstração do Valor Adicionado.

2.3.1 A Responsabilidade Empresarial e a Demonstração do Valor Adicionado

É possível observar recentemente que muito se tem comentado sobre
responsabilidade social. As empresas, como geradoras de riquezas e principais
agentes econômicos da sociedade, procuram evidenciar que seu foco não é
simplesmente o de gerar lucros para os seus acionistas.
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A empresa vem se tornando uma das peças fundamentais para o
desenvolvimento econômico e social de uma nação. As inter-relações
existentes entre a empresa e os vários elementos do seu ambiente nos
mostram a grande dimensão da sua responsabilidade social. De Luca
(1998, p.17)

E por esta razão é crescente o número de empresas que se preocupam com
suas responsabilidades para com as sociedades que estão inseridas. São diversas
as áreas de atuação social das empresas, Neves e Viceconti destacam algumas
delas:
•
Responsabilidade na geração e manutenção de empregos;
•
Responsabilidade no pagamento de salários condignos a seus
trabalhadores;
•
Responsabilidade de assegurar condições de higiene e segurança no
ambiente de trabalho;
[...]
•
Papel supletivo ao do Estado de fornecimento de planos de
previdência e assistência, que assegurem tratamento de saúde e
aposentadoria adequadas aos trabalhadores;
•
Respeito aos consumidores, providenciando serviços de atendimento
e assistência técnica adequadas;
•
Responsabilidade pelo recolhimento de tributos;
Responsabilidade supletiva à do Estado na preservação do meio ambiente.
Neves e Viceconti (2007, p.316)

De acordo com De Luca (1998, p.17): “Sabe-se que a empresa, além de um
agente econômico com a missão de produzir riqueza, é também um agente social e,
como um dos componentes da sociedade, deve prestar contas aos demais”. Essa
prestação de contas deriva da necessidade das companhias de divulgarem suas
ações aos diferentes grupos sociais para que esses grupos possam avaliar o
desempenho

da

companhia

no

cumprimento

de

suas

responsabilidades

(DOLABELLA, 1992). Diante da crescente busca da transparência empresarial
resultantes da adoção das práticas da governança corporativa, as empresas
começaram a adotar a elaboração e divulgação da DVA (SCHERER, 2006). Ainda
sobre este tema, é comentado que:
A partir das discussões sobre a responsabilidade social das empresas e sua
prestação de contas para a sociedade, as empresas brasileiras passaram a
sentir a importância do cálculo e da divulgação do valor adicionado e de sua
distribuição. Seja por assumirem a responsabilidade social que lhes era
embutida, seja por cobranças da própria sociedade ou, ainda, como forma
de marketing. Cunha; Ribeiro; Santos (2005, p.5)

A DVA é um relatório onde é possível evidenciar, segundo Cosenza (2003,
p.1), “o papel social das empresas, apresentando claramente a riqueza gerada, para
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que toda a sociedade conheça sua função positiva na criação de valor para a
comunidade”. A importância deste demonstrativo também é comentada por Silva e
Nascimento quando diz que a DVA é um instrumento:
Colocado à disposição da sociedade, o que permitirá melhores condições
de informar, avaliar e mensurar as empresas instaladas em nosso país e
proporcionar novas informações acerca do que vem sendo realizado no
campo social e econômico. Silva; Nascimento (2005, p.31)

Em comparação as Demonstrações Contábeis já obrigatórias anteriormente a
11.638/07, Cunha contribui que:
A Demonstração do Valor Adicionado, portanto, representa um novo rumo
em comparação com as Demonstrações Contábeis tradicionais, pois
enquanto estas têm como foco principal de preocupação a evidenciação,
para os investidores, das informações sobre o lucro e sua forma de
apuração, aquela mostra, além do lucro dos investidores, a quem pertence à
outra parte da riqueza gerada pela empresa, refletindo, ainda, uma
preocupação empresarial que é nova, e baseada na responsabilidade
social, a remuneração dos fatores de produção que ajudaram a formar a
riqueza da organização. Cunha (2002, p. 58)

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em seu pronunciamento 09,
ao comentar sobre as características da DVA, afirma que através dessa
demonstração é possível ter “o conhecimento de informações de natureza
econômica e social”, comenta também que a DVA “oferece a possibilidade de melhor
avaliação das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida”.
Uma das avaliações proporcionadas pela DVA é exemplificada a seguir:
Por meio dessa demonstração, é possível aos trabalhadores avaliarem a
oscilação da riqueza que a empresa produziu, acompanhar a parcela que
está sendo levada por eles e, assim, conscientemente, lutar por aumentos
reais de salários e de incentivos, em virtude desse acréscimo na riqueza.
Cunha; Ribeiro; Santos (2005, p.4)

A DVA ainda é útil para os acionistas e potenciais investidores, pois os auxilia
quando os seus objetivos são conhecer informações de natureza social da
companhia (AZEVEDO, 2008).
Após discorrer sobre a responsabilidade social e sua ligação com a DVA, no
tópico seguinte encontra-se um breve histórico sobre a origem desse demonstrativo.

2.3.2 Histórico da DVA
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Essa demonstração surgiu na Europa, por influência de Inglaterra, França e
Alemanha, e é cada vez mais exigida em nível internacional sendo que a ONU a
recomendada (SILVA; NASCIMENTO, 2005). Apesar disso, existem na literatura
referências desta demonstração encontradas no Século XVIII no tesouro americano
(CUNHA; RIBEIRO; SANTOS, 2005). A autora De Luca (1998, p.24) comenta que “a
preocupação social começou a ganhar importância nas empresas a partir dos anos
30 nos Estados Unidos, mas somente na década de 60 começaram a apresentar
relatórios dos resultados com política social obtidos anualmente”. Para Cunha;
Ribeiro; Santos (2005, p.5), a DVA tornou-se mais popular a partir da década de 70
sendo que em os países da Europa passaram a reconhecê-la “como uma das
ferramentas centrais para a divulgação de informações tidas como relevantes para a
sociedade”. Uma das razões dessa popularização foi a publicação em 1975 do
Corporate Report pelo Accounting Standards Steering Committee, atualmente
Accounting Standards Committee. O relatório sugeria apenas a publicação da DVA,
e não a sua obrigação (SCHERER, 2006). Segundo Cunha; Ribeiro; Santos (2005,
p.5), o objetivo da publicação era “evidenciar como os benefícios e os esforços de
uma empresa são divididos pelos empregados, provedores de capital, Estado e
reinvestimentos”.
No caso do Brasil, antes da obrigatoriedade da publicação do demonstrativo,
a CVM incentivava e apoiava a divulgação por parte das empresas de informações
de natureza social (AZEVEDO, 2008). Segundo Follmann, anteriormente a 11.638, a
DVA já era:
Usada por algumas empresas com finalidades gerenciais, ou até mesmo
para atender um grupo de usuários interessados na interação da companhia
com a sociedade, mesmo ainda pouco conhecida e difundida entre os
preparadores e usuários das informações contábeis até então. Follmann
(2009, p.5)

Ainda segundo Azevedo (2008, p.119) a DVA era divulgada, até 31.12.2007,
“anualmente e voluntariamente por algumas companhias abertas, nas Notas
Explicativas ou no Relatório da Administração.
A obrigatoriedade da publicação da DVA se deu com a aprovação da lei
11.638 em dezembro de 2007. Portanto, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte, 2008, as companhias de capital aberto passaram a ser obrigadas a
elaboração e publicação do demonstrativo. Para as demais sociedades a DVA é
facultativa (AZEVEDO, 2008). A opinião de Reis, Marion e Iudícibus (2008) é de que

28

ao adotar a DVA o Brasil se coloca ao lado de países de primeiro mundo. De
acordo com Marion (2009, p. 59) “essa informação é tão importante que, […], alguns
países emergentes só aceitam a instalação e a manutenção de uma empresa
transnacional se ela demonstrar qual será o valor adicionado que irá produzir”. É
através da DVA que se pode saber se o valor adicionado da companhia é pequeno
ou se ele não é distribuído no país que a empresa quer se instalar. Neste caso, não
seria vantajoso para o país autorizar a instalação da empresa em seu território. Nos
tópicos seguintes são apresentados os cálculos da DVA para que essa avaliação
seja possível.

2.3.3 Valor Adicionado

Apesar de originar da economia, recentemente a contabilidade vem utilizando
o conceito de valor adicionado que significa o quanto que as atividades produtivas
agregam de valor aos insumos adquiridos (CUNHA, 2002). Ainda de acordo com
Scherer (2006, p.37) “o valor adicionado corresponde à diferença entre os valores de
saída do bem produzido pela entidade econômica e os valores de entrada dos
insumos básicos”. Segundo Neves; Viceconti (2007, p.307), “Valor adicionado ou
Valor Agregado representa a riqueza criada por uma entidade num determinado
período de tempo (normalmente, um ano)”. Podemos afirmar que a soma das
importâncias agregadas representa, na verdade, a soma das riquezas criadas.
O valor adicionado corresponde a quanto a empresa acrescenta de valor
sobre o que ela paga para terceiros, isto é, corresponde à remuneração que
o mercado lhe presta pelo fato de ela reunir matérias-primas, trabalho,
equipamentos e tecnologia, e produzir ou vender algo de interesse dos
adquirentes, ou ainda, por prestar um serviço aos seus clientes. Vieira
(2004, p.35)

Ao relacionar o valor adicionado com a DVA, Cunha; Ribeiro; Santos (2005,
p.4) destacam a importância da demonstração e do cálculo do valor adicionado ao
afirmar que “torna-se possível uma melhor avaliação do conjunto de empresas
formadoras de uma sociedade. Os Valores Adicionados por elas, calculados por
meio da DVA, constituem-se numa parte significativa de todas as riquezas geradas
por um país”. Abaixo é apresentada a Tabela 01 com um exemplo para
entendimento do cálculo do valor adicionado:
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Tabela 01: Cálculo do Valor Adicionado
Valor de Venda
Matéria-Prima
Mão-de-Obra

100
(40)
(30)

Lucro

30

Valor de Venda
Matéria-Prima

100
(40)

Valor Adicionado

60

Fonte: Adaptado de Scherer (2006, p.36)

Na tabela anterior apesar do lucro da companhia ser de $30 o seu valor
adicionado é de $60. Ao diminuir os $40 referente à matéria-prima para o cálculo do
Valor Adicionado se está evitando a dupla contagem deste valor no valor adicionado
que a companhia agregou, pois segundo o CPC 09, a DVA “apresenta o quanto a
entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou
consumidos durante determinado período”.
O valor adicionado (agregado) além de ser objeto da DVA também possui
outras utilidades. De acordo com Neves; Viceconti (2007, p.307), “a riqueza total de
um país pode ser obtida pela soma dos valores agregados pelos seus agentes
econômicos [...]”. Os autores Neves; Viceconti (2007, p.307) então complementam
que “O somatório dos valores agregados por todos esses agentes é conhecido pelo
nome

de

Produto

Interno

Bruto

(PIB)”.

Fundamentada

em

conceitos

macroeconômicos, a DVA busca apresentar a parcela de contribuição da companhia
na formação do PIB. Porém o cálculo de valor adicionado realizado pela
contabilidade é diferente daquele praticado pela economia. Para cálculo do PIB, a
economia baseia-se nos valores da produção, enquanto a contabilidade, ao seguir o
regime de competência, baseia-se nos valores da realização da receita. Sendo
assim, como a realização da produção e das vendas acontece em momentos
diferentes, os valores calculados para o PIB pela contabilidade e pela economia são
divergentes entre si (CPC 09). Em outras palavras, o autor Azevedo explica o
conceito de valor adicionado e a diferença entre o modelo contábil e o econômico:
A DVA é uma demonstração bastante útil, inclusive do ponto de vista
macroeconômico, uma vez que, conceitualmente, o somatório dos valores
adicionados (ou valores agregados) de um país representa, na verdade, o
seu Produto Interno Bruto – PIB. Existe, entretanto, uma diferença temporal
entre o modelo econômico e o modelo contábil de DVA. Enquanto o primeiro
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utiliza o conceito de produção, a demonstração contábil utiliza o conceito de
vendas para obter o valor adicionado ou riqueza criada pela empresa.
[...]
O valor adicionado de uma empresa, elaborado na forma contábil,
representa o quanto de valor ela agrega aos insumos que adquire num
determinado período e é obtido, de forma geral, pela diferença entre vendas
e o total dos insumos adquiridos. Azevedo (2008, p.120)

Apesar dessa diferença entre o conceito contábil e econômico, se a empresa
vender tudo que foi produzido, o valor adicionado pela ótica contábil e econômica
será o mesmo. A seguir, no Quadro 02, são apresentados alguns tipos de valor
adicionado, conforme Cosenza:

QUADRO 02 – Conceitos de Valor Adicionado. Fonte Cosenza (2003, P. 11)

Para entender a DVA é necessário que estes tipos de Valor Adicionado sejam
conhecidos. Nos tópicos a seguir serão apresentados os cálculos para chegar ao
valor adicionado da demonstração estudada. Mas primeiramente comentado sobre a
diferença entre a DRE e a DVA.

2.3.4 Demonstração do Resultado do Exercício x Demonstração do Valor
Adicionado

A DVA, em sua grande maioria, possui seus dados extraídos da DRE e sua
elaboração deve ser coerente com os pronunciamentos contábeis do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, (CPC 09). Apesar de obter suas informações através
da DRE, as demonstrações são diferentes entre si na sua estrutura e objetivos. A
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geração de riqueza de uma companhia vai além daquela que ela gera para os seus
acionistas. Este lucro gerado para os sócios ou acionistas é apresentado pela DRE.
De acordo com Santos; Schmidt (2009, p.28) “A demonstração do resultado do
exercício destina-se a evidenciar a formação do resultado do exercício, mediante o
confronto das receitas e ganhos com as despesas e perdas incorridos no exercício”.
Por estar voltada a apurar e demonstrar o lucro que pertence ao proprietário, a DRE
não é clara quanto a contribuição dos agentes econômicos na geração de riqueza da
companhia (CUNHA; ROBEIRO; SANTOS, 2005). No que tange ao lucro na DRE:
A Demonstração do Valor Adicionado – DVA – é muito mais abrangente,
pois não está exclusivamente voltada para a apuração do resultado,
porquanto considera outros fatores de produção e aponta suas respectivas
remunerações. São componentes dessa demonstração, além da informação
relativa á riqueza gerada pela empresa, a forma com que essa riqueza é
distribuída através de impostos pagos ao governo, juros e aluguéis
destinados a financiadores externos, remunerações pagas aos
trabalhadores e lucros e dividendos [...] atribuídos aos proprietários, sócios
e acionistas. Cunha (2005, p.10) citando Santos (1999, p.20)

Ainda em relação ao lucro, Neves e Viceconti (2008, p.307) confirma que a
DRE “identifica apenas qual a parcela da riqueza criada que efetivamente
permanece na empresa na forma de lucro, logo não identifica as demais gerações
de riquezas (valores adicionados ou agregados)”.
Em relação à diferença entre DRE e DVA, o autor Azevedo afirma que:
A principal diferença é que a DRE apresenta a riqueza gerada pela
empresa, durante determinado período de tempo, que pertence aos
acionistas, ao passo que a DVA é mais abrangente, evidencia a riqueza
gerada pela empresa, durante determinado período de tempo, que pertence
a toda a sociedade. Azevedo (2008, p.54)

Outras diferenças também são destacadas, como por exemplo, a parte de
terceiros (capitalistas, empregados e governo) na DRE é considerada como
despesas e ou custos (NEVES E VICECONTI, 2008). Isso acontece, pois de acordo
com Neves e Viceconti (2008, p. 308) “do ponto de vista dos proprietários, esses
valores distribuídos representam redução do lucro e consequentemente redução da
parcela que cabe a cada proprietário”. Este assunto é confirmado por Dolabella
quando diz que:
A DVA diferencia-se da demonstração de resultado tradicional pois esta,
como objetivo de informar o lucro de um período, considera os salários,
encargos sociais, impostos e juros como sendo despesas a serem
deduzidas das receitas para a apuração do lucro. Já a DVA considera esses
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gastos acima como parcelas do valor adicionado destinadas aos
empregados, governo e credores da empresa. Dolabella (1992, p. 50)

Como é possível perceber, a DRE e a DVA possuem enfoques diferentes e
seus objetivos de fornecer informações possuem pontos de vista distintos entre si.
Essas diferenças as tornam complementares e as tornam auxiliares e importantes
para satisfazer as necessidades de informações dos usuários da contabilidade
(NEVES e VICECONTI, 2008).

2.3.5 Demonstração do Valor Adicionado

A DVA é um importante instrumento, a disposição da sociedade, para avaliar
a destinação da riqueza criada pela entidade. Como já comentado anteriormente, a
necessidade da elaboração desta demonstração deve-se ao fato de que a DRE
identifica apenas qual parcela da riqueza criada que efetivamente permanece na
empresa na forma de lucro, logo não identifica as demais gerações de riquezas
(AZEVEDO, 2008). Para suprir a falta dessas informações a DVA se caracteriza por
apresentar informações de cunho social e econômico, e não apenas contábil,
evidenciando o quanto de riqueza uma empresa produziu.
A “Demonstração do Valor Adicionado” é a demonstração contábil destinada
a evidenciar, de forma concisa, os dados e as informações do valor da
riqueza gerada pela entidade em determinado período e sua distribuição. O
conteúdo da DVA é extraído da contabilidade e os valores informados
devem ter como base o princípio contábil da competência. A Demonstração
do Valor Adicionado deve ser consistente com a Demonstração do
Resultado (DRE) e conciliada em registros auxiliares mantidos pela
entidade. Azevedo (2008, p.119)

Ao comentar sobre a utilidade da demonstração, o autor Azevedo (2008, p.
120) destaca que a DVA visa demonstrar “o quanto a entidade agrega de valor á
economia da sociedade na qual está inserida, relativamente à sua produção; e como
a riqueza será distribuída entre os principais componentes dessa sociedade”. O
mesmo autor ainda complementa dizendo que ao evidenciar a geração da riqueza
da companhia e a sua distribuição, a DVA torna-se uma demonstração mais
completa e detalhada (AZEVEDO, 2008).
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2.3.5.1 Modelos de DVA

A Lei 11.638/07 não prevê um modelo para elaboração da DVA. Assim, os
órgãos reguladores adquiriram maior flexibilidade quanto a sua estrutura
(Azevedo,2008). Com o objetivo de estabelecer critérios para a elaboração deste
demonstrativo, o CPC tornou público o Pronunciamento Técnico CPC 09 –
Demonstração do Valor Adicionado. Esse pronunciamento foi aprovado pela CVM
através da Deliberação Nº 557 de 12 de Novembro de 2008. Este pronunciamento
fornece 3 modelos que conforme orientação devem ser entendidos como indicativos,
e que em nome da maior transparência, um maior detalhamento pode ser utilizado.
O primeiro modelo será exposto neste trabalho e será usado como base para os
estudos. Este primeiro modelo denomina-se para Empresas em Geral. O segundo
modelo é voltado para empresas Financeiras e o terceiro para empresas
Seguradoras. Seguindo as orientações do Pronunciamento:
As entidades Mercantis (comerciais e industriais) e prestadoras de serviços
devem utilizar o modelo I, aplicável às empresas em geral, enquanto que
para atividades específicas, tais como atividades de intermediação
financeira (instituições financeiras bancárias) e de seguros, devem ser
utilizados os modelos específicos (II e III). CPC 09.

A seguir o modelo fornecido para empresas em geral no qual este estudo é
baseado:

DESCRIÇÃO

1 - RECEITAS
1.1) Vendas de Mercadorias, produtos e serviços
1.2) Outras Receitas
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão / (Constituição)
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS E COFINS)
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3) Perda/ Recuperação de valores de 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 TRANFERÊNCIA
6.1) Resultado de equivalência patrimonial

Em
milhares
de
reais
20X1

Em
milhares
de
reais
20X0
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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 - FGTS
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 - Federais
8.2.2 - Estaduais
8.2.3 - Municipais
8.3) Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 - Juros
8.3.2 - Aluguéis
8.3.3 - Outras
8.4) Remuneração de Capitais Próprios
8.4.1 - Juros sobre o Capital Próprio
8.4.2 - Dividendos
8.4.3 - Lucros Retidos / Prejuízo do exercício
8.4.4 - Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)
(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7

Quadro 3 - Demonstração do Valor Adicionado – Empresas em Geral Fonte: CPC
09

A demonstração acima é apenas um modelo onde são identificados os itens
mínimos para publicação da DVA e, conforme orientações, em nome de uma maior
transparência, um maior detalhamento poderá ser feito. Desta forma, o autor
Azevedo oferece em seu livro um modelo exemplificativo da demonstração com
base na Resolução do CFC n° 1.010 de 2005. O modelo encontra-se abaixo:

Demonstração do valor adicionado dos exercícios findos
em 31 de dezembro, em milhares de reais
..........................................................................................................

20x1

%

20x0

1 - RECEITAS
1.1 Vendas de mercadoria, produtos e serviços

xxx

xxx

1.2. (+/-) Provisão para devedores duvidosos

xxx

xxx

1.3. (+/-) Resultados não-operacionais

xxx

xxx

2.1. Materiais consumidos

(xxx)

(xxx)

2.2 Outros custos de produtos e serviços vendidos
2.3. Energia, serviços de terceiros e outras despesas
operacionais

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

2.4. Perda na realização de ativos

(xxx)

(xxx)

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

%
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3 - RETENÇÕES
3.1. (-) Depreciação, amortização e exaustão

xxx

(xxx)

4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE

xxx

xxx

5.1. (+/-) Resultado de equivalência patrimonial e
dividendos de investimento avaliado ao custo

xxx

xxx

5.2. Receitas financeiras

xxx

xxx

5.3. Aluguéis e royalties

xxx

xxx

6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

xxx

100%

xxx

100%

Comissões sobre vendas

xxx

y%

xxx

y%

Honorários da diretoria

xxx

y%

xxx

y%

Participação dos empregados nos lucros

xxx

y%

xxx

y%

Planos de aposentadoria e pensão

xxx

y%

xxx

y%

Federais

xxx

y%

xxx

y%

Estaduais

xxx

y%

xxx

y%

Municipais

xxx

y%

xxx

y%

Menos: incentivos fiscais

xxx

y%

xxx

y%

Despesas Financeiras/Juros

xxx

y%

xxx

y%

Aluguéis e Leasing

xxx

y%

xxx

y%

7.4. Juros sobre capital próprio e dividendos

xxx

y%

xxx

y%

7.5. Lucros retidos/prejuízos do exercício

xxx

y%

xxx

y%

5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
7.1. Empregados
Salários

7.2. Tributos

7.3. Financiadores

(=) Total

Quadro 4 – Modelo de DVA Fonte: Azevedo (2008, p. 129 e 130)

O Modelo do Quadro 3 apresenta alguns itens mais sintéticos e outros itens
mais analíticos do que o modelo fornecido no Quadro 2.

2.3.5.2

Estrutura da DVA

A DVA, na sua primeira parte, evidencia como a riqueza foi gerada pela
empresa (CPC 09). Abaixo seguem os itens que compõem a primeira parte.
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a) Receitas

A NBC T 3.7 esclarece o que integra o grupo de receita bruta e outras
receitas:
Venda de mercadorias, produtos e serviços – inclui os valores dos tributos
incidentes sobre essas receitas (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), ou
seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando
na demonstração do resultado tais tributos estejam fora do cômputo dessas
receitas.
Outras receitas – da mesma forma que o item anterior, inclui os tributos
incidentes sobre essas receitas.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constituição/Reversão inclui os valores relativos à constituição e reversão dessa provisão.

b) Insumos Adquiridos de Terceiros

Neste segundo grupo a NBC T 3.7 esclarece os valores que o compõem:
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos – inclui os
valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo
do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de
terceiros; não inclui gastos com pessoal próprio.
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros – inclui valores relativos às
despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços
adquiridos junto a terceiros.
Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais,
serviços, energia, etc. consumidos, devem ser considerados os tributos
incluídos no momento das compras (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e
COFINS), recuperáveis ou não.

c) Valor Adicionado Bruto

O Valor Adicionado bruto de uma companhia é calculado diminuindo da
Receita Operacional os custos dos recursos que foram adquiridos de terceiros e que
foram utilizados no processo operacional (MARION, 2009). Desta forma, o Valor
Adicionado Bruto se resume como sendo a diferença entre o item a e o b.

d) Depreciação, Amortização e Exaustão

Apesar de diminuir o valor adicionado da companhia, este valor não
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representa uma saída de caixa no período, mas a perda de potencial de uso dos
mesmos, o que resultará em desembolso posteriormente, reduzindo a riqueza
gerada (MARION 2009). Cunha defende que
Assim como os custos dos materiais e serviços, os custos dos ativos,
representados pela depreciação, amortização e exaustão, devem ser
deduzidos da receita durante o período de sua vida útil pois, também são
consumidos durante o processo operacional. Cunha (2002, p.94)

Neste campo estão incluídas as despesas e custos contabilizados no período,
de acordo com o CPC 09.

e) Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade é obtido através da
subtração da parcela referente a depreciação dos bens da empresa do Valor
Adicionado Bruto.

f) Valor Adicionado Recebido em Transferência

Neste item estão incluídas as riquezas que não foram geradas diretamente
pela companhia, e sim por terceiros (CPC 09). O Comitê de Pronunciamentos
Contábeis nos explica o que compõem este campo da DVA, CPC 09:
Resultado de equivalência patrimonial - o resultado da equivalência pode
representar receita ou despesa; se despesa, deve ser considerado como
redução ou valor negativo.
Receitas financeiras - inclui todas as receitas financeiras, inclusive as
variações cambiais ativas, independentemente de sua origem.
Outras receitas - inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados ao
custo, aluguéis, direitos de franquia, etc.

g) Valor Adicionado Total a Distribuir

Este item se resume a soma do Valor Adicionado Líquido Produzido pela
Entidade (e) com o Valor Adicionado Recebido em Transferência (f).
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h) Distribuição do Valor Adicionado

Após o cálculo do valor adicionado tem-se a parte principal desta
demonstração que é a distribuição destes valores. Nesta é evidenciado com quanto
cada segmento da sociedade, empregados, donos da empresa, banqueiros e o
governo, receberam. Através disto pode-se fazer uma análise da prioridade na
distribuição dos recursos gerados pela empresa (MARION, 2009). A seguir seguem
os grupos para qual a riqueza da empresa é distribuída:
•

Pessoal: Para De Luca (1998), a retribuição aos empregados é uma das mais
importantes entre os diversos grupos que participam do valor adicionado. De
acordo com Vieira (2004, P. 46) “nesse item deverão ser incluídos os
encargos com férias, 13 salário, FGTS, alimentação, transporte

etc.,

apropriados ao custo do produto ou resultado do período”. O Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (2009) afirma que este item
ainda deve conter os gastos com comissões, gratificações, participações,
planos privados de aposentadoria e pensão, seguro de vida e acidentes
pessoais. Ainda conforme o CRC, não deve ser incluído os gastos com INSS,
SESI, SESC, SENAI, SENAT, SENAC e outros assemelhados (estes valores
devem ser colocados em IMPOSTOS).
•

Impostos, Taxas e Contribuições: O governo não é considerado um dos
fatores diretos de produção das companhias, mas participa na criação de
riquezas para a mesma. O governo:
Apóia suas atividades produtivas através de investimentos em infraestrutura, incentivos fiscais e subvenções. Os impostos pagos ou devidos
pela companhia representam na riqueza gerada, a remuneração do Estado
por seu apoio para que a empresa tenha condições de realizar suas
atividades em seu ambiente. Cosenza (2003, P. 15)

Portanto, neste campo são evidenciados os valores relativos a contribuições
devidas ao INSS, Contribuição Social, ISS e Imposto de Renda. Os valores
referentes ao PIS, COFINS, ICMS e IPI devem ser considerados somente os que
efetivamente são devidos ou que já foram recolhidos aos cofres públicos. Esses
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valores são representados pelos impostos incidentes sobre as vendas subtraindo
os valores já considerados dentro do item INSUMOS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS CRC/RS (2009). Para uma melhor análise, o item Impostos, Taxas
e Contribuições deve ser separado por esferas de governo. Abaixo segue um
resumo apresentado pelo CPC 09:
•
Federais – inclui os tributos devidos à União, inclusive aqueles que
são repassados no todo ou em parte aos Estados, Municípios, Autarquias
etc., tais como: IRPJ, CSSL, IPI, CIDE, PIS, COFINS. Inclui também a
contribuição sindical patronal.
•
Estaduais – inclui os tributos devidos aos Estados, inclusive aqueles
que são repassados no todo ou em parte aos Municípios, Autarquias etc.,
tais como o ICMS e o IPVA.
•
Municipais – inclui os tributos devidos aos Municípios, inclusive
aqueles que são repassados no todo ou em parte às Autarquias, ou
quaisquer outras entidades, tais como o ISS e o IPTU.

Conforme o CRC/RS (2009) os tributos que foram reconhecidos no resultado,
mas que não foram pagos decorrentes de incentivos fiscais reconhecidos como
reserva no Patrimônio Líquido da companhia devem ser apresentados na DVA
como item redutor do grupo de tributos.
•

Remuneração de Capitais de Terceiros: Neste componente encontram-se
os valores referentes à remuneração dos recursos de terceiros, sob forma de
custo financeiro, recursos estes que foram aplicados na atividade produtiva da
empresa (COSENZA, 2003). Devem ser consideradas, ainda, segundo Vieira
(2004, P.46) “quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto á
instituições financeiras, empresas do grupo ou outras e os aluguéis (incluindose as despesas com leasing) pagos ou creditados a terceiros”. O CPC torna
este componente mais analítico ao dividir este grupo em Juros, Aluguéis e
Outras. Para melhor entendimento, segue a explicação de cada um destes
itens segundo o CPC 09:
•
Juros - inclui as despesas financeiras, inclusive as variações cambiais
passivas, relativas a quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto
a instituições financeiras, empresas do grupo ou outras formas de obtenção
de recursos. Inclui os valores que tenham sido capitalizados no período.
•
Aluguéis - inclui os aluguéis (inclusive as despesas com
arrendamento operacional) pagos ou creditados a terceiros, inclusive os
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acrescidos aos ativos.
•
Outras - inclui outras remunerações que configurem transferência de
riqueza a terceiros, mesmo que originadas em capital intelectual, tais como
royalties, franquia, direitos autorais, etc.

•

Remuneração de Capitais Próprios: Este item, segundo Cosenza (2003,
P.15) “evidencia a parcela do lucro destinada àqueles que aplicaram os
recursos próprios, reembolsados sob a forma de pagamento de dividendos ou
juros sobre o capital próprio, por conta de capitalizações realizadas na
empresa.” De acordo com o modelo do CPC 09, este componente possui 3
subdivisões que são esclarecidas abaixo:
•
Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos - inclui os valores
pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta do resultado do
período, ressalvando-se os valores dos JCP transferidos para conta de
reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os valores distribuídos com
base no resultado do próprio exercício, desconsiderando-se os dividendos
distribuídos com base em lucros acumulados de exercícios anteriores, uma
vez que já foram tratados como “lucros retidos” no exercício em que foram
gerados.
•
Lucros retidos e prejuízos do exercício - inclui os valores relativos ao
lucro do exercício destinados às reservas, inclusive os JCP quando tiverem
esse tratamento; nos casos de prejuízo, esse valor deve ser incluído com
sinal negativo.
•
As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de Juros
sobre o Capital Próprio – JCP, independentemente de serem registradas
como passivo (JCP a pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o
mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a
que devem ser imputados.

2.3.5.3 O uso de índices para análise da DVA

Uma das técnicas de análise das demonstrações contábeis é o cálculo de
índices. Índice é o resultado que é obtido a partir da divisão de duas grandezas. A
segunda etapa para utilização desta técnica é a interpretação do valor alcançado,
como esse valor pode ser explicado. Já a terceira etapa consiste na conceituação
deste índice, ou seja, verificar se ele é bom, ruim ou razoável (MARION, 2009). No
presente trabalho serão utilizados alguns índices para análise e comparação das
demonstrações entre as companhias. Esses índices têm como base o Valor
Adicionado a distribuir. Na primeira parte do capítulo 3 os índices usam o Valor
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Adicionado como o denominador da equação. Na tabela a seguir encontram-se
alguns destes índices:

Pessoal

Neste índice é possível verificar a fatia destinada aos colaboradores.

Valor Adicionado
Impostos

Neste índice é possível conhecer a participação do governo na destinação
da riqueza.

Valor Adicionado
Juros

Neste índice é possível verificar a fatia destinada aos capitais de terceiros
através do pagamento de juros.

Valor Adicionado
Aluguéis

Neste índice é possível conhecer a fatia destinada aos capitais de
terceiros através do pagamento de aluguéis.

Valor Adicionado

Quadro 5 – Índices com o Valor Adicionado como Denominador Fonte: Adaptado
de Marion (2009, p.241)

Através dos índices acima é possível conhecer com quanto cada agente
econômico das companhias recebeu das mesmas ao longo do ano.
Em seguida são calculados índices em que o Valor Adicionado das
companhias é utilizado no numerador das equações. Esses índices nos são
apresentados pelo autor Marion (2009, p.240 – 241) e no Quadro 5 é possível
conhecer a fórmula e o significado de cada um deles.

Potencial Do Ativo
em Gerar Riqueza

Valor Adicionado
Ativo

Mede quanto cada real investido no Ativo gera de riqueza
(valor adicionado) a ser transferido para os agentes
econômicos.

Retenção da
Receita

Valor Adicionado
Receita Total

Mostra quanto de riqueza fica dentro da empresa,
acrescentando valor ou benefício para os agentes
econômicos.

Valor Adicionado
Per Capita

Valor Adicionado
N de funcionários

Indica quanto cada colaborador contribuiu para a
formação da riqueza da companhia.

Quadro 6 – Índices com o Valor Adicionado como Numerador Fonte: Adaptado de
Marion (2009, p.240 – 241)

Em relação ao índice Potencial do Ativo em Gerar Riqueza o ideal é que ao
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longo dos anos este índice aumente. O índice Retenção da Receita evidencia o
quanto de riqueza que a companhia conseguiu deixar dentro da empresa, não
distribuindo para terceiros (fornecedores de matéria-prima, serviços...). O Valor
Adicionado Per Capita é um indicador de produtividade no qual informa qual a
participação de cada colaborador na riqueza que foi gerada pela companhia
(MARION, 2009). O cálculo correto desses índices somente é possível se as
companhias divulgarem corretamente e transparentemente as suas informações. As
companhias pesquisadas, por estarem no mais alto nível de governança corporativa
da Bolsa de Valores, assumem esse compromisso para com os investidores e
sociedade como um todo. No tópico a seguir é apresentada uma explanação sobre a
Governança Corporativa e o Novo Mercado.

2.4

Governança Corporativa e o Novo Mercado da Bovespa

O mercado acionário é um ambiente de negociação de capital que, apesar de
oferecer bons rendimentos aos investidores, envolve risco. Desta forma, além de
rentabilidade, os investidores buscam empresas que estão comprometidas a darem
mais segurança e controle ao capital na qual foi investida. Para uma gestão mais
transparente, justa e que busca atingir os resultados esperados pelos acionistas as
companhias vem aderindo a práticas de Governança Corporativa.
Capaz de proporcionar maior transparência aos stakeholders (acionistas,
colaboradores, clientes, fornecedores, governo, sociedade e comunidade), a
Governança Corporativa compreende a prática de princípios ou mecanismos que
orientam as tomadas de decisão nas empresas. Quando bem praticada, a
governança corporativa pode minimizar a diferença de informação entre empresa e
seus acionistas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) (2010):
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são
dirigidas, monitoradas e incentivadas (...). As boas práticas de governança
corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando
interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização
facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade.
IBGC (2010)

Uma das formas que as empresas de capital aberto brasileiras que praticam
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governança corporativa encontraram para se diferenciar das que não praticam foi
aderindo aos níveis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA ou o
NOVO MERCADO. Criado em dezembro de 2000, este segmento de listagem é
destinado a negociação de ações emitidas por empresas que voluntariamente se
comprometeram com práticas de governança corporativa adicionais em relação ao
que é exigido em lei (BOVESPA, 2010). É comprovado que:
Empresas listadas nesses segmentos oferecem aos seus acionistas
investidores melhorias nas práticas de governança corporativa que ampliam
os direitos societários dos acionistas minoritários e aumentam a
transparência das companhias, com divulgação de maior volume e melhor
qualidade de informações, facilitando o acompanhamento de seu
desempenho. Procianoy e Verdi (2009, p.4)

Estudos comprovam que a liquidez das empresas aumentou ao aderirem ao
Novo Mercado, Nível 1 ou Nível 2 da Bovespa e que a sua liquidez também é maior
se comparado com empresas listadas no mercado tradicional (PROCIANOY e
VERDI, 2009).
Abaixo seguem alguns dos requisitos mínimos que as empresas devem
aceitar para se submeterem a regras de governança corporativa diferenciadas para
negociar seus papéis no Novo Mercado:
•

Divisão do capital social exclusivamente em ações ordinárias, vedada a
emissão ou manutenção de ações preferenciais ou partes beneficiárias;

•
Ações que representem no mínimo 25% do capital social devem estar
em circulação;
•
Na alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas a
efetivação do negócio deve ficar condicionado a que sejam estendidas aos
acionistas minoritários as mesmas condições oferecidas ao acionista
controlador, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista controlador alienante, por meio de oferta pública de aquisição de
ações a ser efetivada pelo adquirente;
•
Conselho de administração com, no mínimo, cinco membros, dentre
os quais, pelo menos, 20% deverão ser conselheiros independentes,
conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado, eleitos pela
assembléia geral de acionistas, com mandato unificado de, no máximo, dois
anos, sendo permitida a reeleição;
•
Exigência de que os novos membros do conselho de administração e
da diretoria subscrevam “Termos de Anuência dos Administradores”,
condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desses
documentos, por meio dos quais os administradores da companhia aberta
obrigam-se a agir em conformidade com o Contrato de Participação no
Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado
e com o Regulamento do Novo Mercado;
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•
Demonstração de fluxo de caixa (da companhia aberta e consolidado)
nos ITRs e nas demonstrações contábeis anuais;
•
Divulgar, no idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras,
relatório da administração e notas explicativas, elaboradas de acordo com
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, acompanhadas de nota
explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício
e do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e
segundo os padrões internacionais IFRS ou US GAAP, conforme o caso,
evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis aplicados,
e do parecer dos auditores independentes. Neste caso, de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado, a adoção destes critérios deve ocorrer a
partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo
exercício após a assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado;
•

O cronograma de eventos corporativos deve ser divulgado
anualmente, até o final do mês de janeiro, sendo que eventuais alterações
subseqüentes em relação aos eventos programados deverão ser enviadas à
Bovespa e imediatamente divulgadas; Marisa (2010)

Essas ações visam dar maior transparência as companhias, possibilitando
melhores decisões por parte dos investidores, tanto nacionais como internacionais.
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3

ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo além de apresentar as companhias, serão analisadas as DVAs
das empresas pesquisadas, assim como serão exibidos gráficos e tabelas para
melhor apresentação dos índices calculados.
3.1

Histórico das Companhias

A seguir seguem os históricos das quatro companhias estudadas neste
trabalho.

3.1.1 Lojas Renner S.A.

A empresa estudada é uma rede de lojas de departamentos de vestuário. A
Lojas Renner está em segundo lugar neste segmento e possui o título de primeira
corporação do país com 100% das ações negociadas em bolsa (RENNER, 2010). A
companhia começou suas atividades como um ponto-de-venda de artigos têxteis,
fazendo parte do Grupo A. J. Renner em 1922. No ano de 1940 o mix de produtos
da Lojas Renner foi ampliando tornando-a uma loja de departamentos (RENNER,
2010). A abertura do capital veio posteriormente:
Em 1965, devido ao seu crescimento e evolução, o grupo A. J. Renner
optou por tornar independentes as diferentes empresas que o formavam,
ocasião em que foi então constituída a companhia Lojas Renner S.A. Dois
anos depois, em 1967, a Lojas Renner já se transformava em uma empresa
de capital aberto. Renner (2010)

Na década de 90 a companhia teve uma reestruturação e expandiu as
operações, anteriormente com atividades somente no estado do Rio Grande do Sul,
para os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerias e Distrito Federal. No início da mesma década a companhia contava com 8
lojas chegando a um total de 21 unidades em novembro de 1998. A partir de
dezembro de 1998 a J. C. Penney Brazil Inc., subsidiária de uma das maiores redes
de lojas de departamentos dos Estados Unidos, passa a ter o controle acionário da
Lojas Renner S.A e a partir deste ano a Companhia obteve um importante
crescimento (RENNER, 2010).

Em Junho de 2005, após entrar para o Novo
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Mercado da Bovespa, a J. C. Penney Brazil Inc. em acordo com os administradores
da Lojas Renner S.A, optou por vender o controle acionário, tendo assim, 100% do
seu capital pulverizado e em circulação. Após este fato a companhia intensifica seu
plano de extensão e :
A Lojas Renner inicia sua atuação no Nordeste, com a abertura de lojas nos
estados de Pernambuco, Ceará e Bahia. Ao longo do ano são inauguradas
15 novas unidades e a Companhia chega ao número de 81 lojas. O ano de
2007 marca a continuidade do plano de expansão e a chegada da
Companhia na região Norte, com a abertura de uma loja no estado do
Amazonas. Também é intensificada a presença no Nordeste com a entrada
da Companhia nos estados de Sergipe e Paraíba e o fortalecimento da
atuação na Bahia. Durante o ano, foram abertas 14 novas operações e a
rede chega ao final de dezembro com 95 lojas. Renner (2010)

A companhia ainda destaca que foi considerada, de acordo com Renner
(2010), “a empresa com a Melhor Governança Corporativa dentre aquelas listadas
na bolsa brasileira, com o Prêmio IBGC”.
3.1.1.1

Responsabilidade Social e Ambiental

A companhia acredita que a base de uma gestão socialmente responsável é o
relacionamento ético e transparente com seus Stakeholders. Desta forma, os
objetivos da companhia procuram ser compatíveis com o desenvolvimento
sustentável, contribuindo para a preservação dos recursos ambientais e culturais,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais
(RENNER, 2010). A companhia possui o Instituto Lojas Renner que é responsável
por gerir o investimento social. O Instituto foi criado em junho de 2008 com foco em
3 linhas de atuação, que possui a mulher como público-alvo (RENNER, 2010):
Educação e formação profissional; Empreendedorismo Econômico e Geração de
Renda; e Inserção no Mercado de Trabalho.
Através de uma campanha denominada Campanha Mais Eu a Renner
mobilizou clientes, fornecedores e a sociedade. O resultado da campanha, de
acordo com Renner (2010) “possibilitaram o investimento, em 2009, de mais de R$
700 mil em 11 projetos localizados em 7 Estados brasileiros. Já em 2010, foram
investidos mais de R$ 800 mil em 18 projetos localizados em 12 Estados”. Em
parceria com entidades sociais e o governo, a Lojas Renner apóia outros projetos
em busca de uma sociedade melhor e de preservação do ambiente (RENNER,
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2010).

3.1.2 Marisa S.A

A Marisa S.A é a maior rede de lojas de moda feminina atualmente no País. A
companhia possui 220 lojas localizadas em todas as regiões do Brasil, com mais de
90 milhões de peças vendidas por ano. A companhia iniciou suas atividades em
1948, na cidade de São Paulo, sob o comando de Bernardo Goldfarb, com o nome
Marisa Bolsas (MARISA, 2010). Ao longo dos anos a empresa se expandiu,
conforme Marisa (2010):
A partir de 1952, a Companhia iniciou sua expansão por todo o território
nacional, abrindo novas lojas em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador,
Recife e Manaus. Em 1982, a Marisa já estava presente em todas as
regiões do País e, em 1990, acompanhando as tendências do mercado de
varejo, a Companhia inaugurou a sua primeira loja em shopping center , na
cidade de São Paulo.

Em 1999 a companhia iniciou mudanças com o objetivo de aumentar a
variedade de produtos e modernizar e ampliar as lojas. Atualmente, com 227 lojas a
empresa possui pouco mais de 10.000 colaboradores sendo que mais de 70% desse
quadro é composto por mulheres (MARISA, 2010).

3.1.2.1

Responsabilidade Social e Ambiental

Em relação a este tema a companhia afirma que:
A Companhia não possui uma política de responsabilidade social, porém,
participa de eventos sociais pontuais com determinadas entidades, como
por exemplo, parcerias com (i) a Associação Meninos do Morumbi, entidade
que busca recolocar no mercado, jovens de baixa renda; (ii) a Associação
Nova Projeto, entidade que capacita portadores de Deficiência Mental.
Marisa (2007)

3.1.3 Bematech S.A

A companhia foi constituída em 1990 onde sua especialidade eram as
impressoras matriciais. Em 1991, na tentativa de captar recursos, a companhia
admitiu mais 6 novos sócios, mudando, assim, o nome da empresa de Bematech
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Ltda. para Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S/A. Ainda
em 1991, a empresa tornou-se a primeira a fabricar mini-impressora em grande
escala no país. Em 1995 a companhia instalou sua primeira filial na cidade de São
Paulo. Em 2000, motivada pela lei que obrigava a emissão do cupom fiscal, a
companhia atingiu o seu ápice no faturamento, chegando a representar no mercado
50% das impressoras instaladas nas empresas. No ano de 2002 a companhia
ampliou sua linha de produtos e inaugurou sua filial em Manaus. Mais tarde, em
2005, a entidade abriu 9 filiais próprias, passando assim a atender a todas as
regiões do Brasil. Em 2007, além de abrir subsidiárias no exterior, a companhia abriu
o seu capital e ingressou no Novo Mercado da Bovespa (BEMATECH, 2010).
A empresa divulga que sua missão é, de acordo com Bematech (2010)
“Tornar o comércio mais eficiente”. Sendo que a sua visão, segundo Bematech
(2010) é “ser a melhor empresa do mundo em solução para pontos de venda até
2015.” Para tornar isso real, a empresa tem como seus valores, conforma Bematech
(2010):

3.1.3.1

•

Dinamismo com lucro e meritocracia

•

Integridade e Transparência

•

Respeito e Foco no cliente

•

Inovação

Responsabilidade Social e Ambiental

A Bematech divulga que se preocupa em participar constantemente de
projetos sociais e que através de seus valores como respeito, dinamismo e
integridade contribui para uma sociedade melhor (BEMATECH, 2010). A companhia,
de acordo com Bematech (2008) contribui ativamente para o desenvolvimento social,
“na busca da promoção da transformação das pessoas, seguindo as diretrizes de
investir em ações voltadas à educação de jovens carentes da comunidade e
incentivando a cultura e o esporte para seus colaboradores”. Como forma de
demonstrar suas ações, abaixo seguem os trabalhos realizados pela companhia
para ajudar a sociedade, segundo Bematech (2010):
A linha de montagem na Penitenciária Feminina da Cidade de Piraquara,
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que atualmente, conta com 11 detentas; o apoio a crianças órfãs e carentes
do Lar Moisés, realizado por meio da doação mensal de R$1,5 mil; o
Programa Mini Empresa Junior Achievement, projeto realizado em 2006,
que contou com 30 jovens empreendedores; e o projeto de Ampliação do
Hospital Pequeno Príncipe, para o qual a Bematech doou R$20 mil e dez
micro-computadores e monitores em dezembro de 2006, todos na Cidade
de Curitiba. Bematech (2010)

Em relação a responsabilidade ambiental a companhia afirma que, segundo
Bematech (2010):
A Companhia não realiza atividades sujeitas ao controle específico das
autoridades ambientais, uma vez que o manuseio e armazenagem de seus
produtos não afeta de forma nociva o meio ambiente. Para o caso de
descartes de produtos e componentes, os mesmos são encaminhados a
empresas devidamente licenciadas por órgãos ambientais e autorizadas
pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) para a realização do procedimento
de descarte. A Companhia não sofreu qualquer autuação de qualquer órgão
público, sobre quaisquer aspectos ambientais ou de regularização de sua
unidade fabril até a presente data. Bematech (2010)

3.1.4 Positivo Informática S.A

A Positivo Informática é atualmente a maior fabricante de computadores do
país. A companhia, através de sua tecnologia educacional está em mais de 5 mil
escolas no país e tendo o computador mais vendido no Brasil, está presente em
mais de 5,2 mil cidades (POSITIVO, 2010). A Positivo Informática foi fundada em
1989 inicialmente fabricando e vendendo computadores para escolas do Grupo
Positivo, no qual faz parte. Em 1990, por meio de licitações públicas, a companhia
passou a fornecedor computadores e soluções em informática para o poder público
e empresas privadas também. Em 1994 a companhia iniciou a comercialização de
softwares educacionais e já em 2000 lançou o Portal Educacional, site voltado para
escolas privadas e o Site Portal Aprende Brasil, voltado para atender as
necessidades das secretarias de Educação e escolas públicas. Mais tarde, em 2004,
a Positivo Informática passou a vender computadores para os grandes varejistas do
país, tornando-se a maior fabricante de computadores do Brasil em 9 meses. Em 11
de dezembro de 2006 a companhia passou a negociar suas ações no Novo Mercado
da Bovespa capturando mais de R$604 milhões. Para complementar a sua
estratégia de venda no varejo, em dezembro de 2009 a empresa comprou a marca
de computadores Kennex (POSITIVO, 2010).
A companhia possui como missão, de acordo com Positivo (2009), “oferecer
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as melhores soluções de tecnologia, sempre com excelência em qualidade, custo e
facilidade de uso, maximizando a criação de valor para os acionistas e as
oportunidades de desenvolvimento para nossos colaboradores”. A companhia possui
como visão, segundo Positivo (2009), “ser a marca mais valorizada de computadores
no Brasil. Ser líder absoluta em vendas no mercado de computadores. Ser
considerada uma empresa de vanguarda em tecnologia”. A companhia ainda divulga
os princípios que regem a companhia. Seguem abaixo esses princípios, de acordo
com Positivo (2009):
•

Foco no Cliente

•

Pessoas e equipes

•

Fazer acontecer

•

Ética

•

Simplicidade

•

Excelência

No ano de 2009 a companhia aumentou em 53,9% o número de
colaboradores, em relação a 2008, em função da criação de novas unidades de
negócio e de boas expectativas para 2010 (POSITIVO, 2010).

3.1.4.1

Responsabilidade Social e Ambiental

Com relação ao meio ambiente, a Positivo Informática afirma que trabalha na
redução da geração de seus resíduos sólidos, na reutilização e reciclagem dos
mesmos. Ainda segundo a companhia, procedimentos de tratamento de resíduos,
tais como embalagens, plásticos, madeira, metais e isopor, assim como também
estabelece procedimentos para descarte de lâmpadas, sucatas de informática e
eletrônicos (POSITIVO, 2008). Outras ações são tomadas, segundo Positivo (2008):
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O Sistema de Gestão Ambiental da Positivo Informática é certificado
conforme a Norma ISO 14001, desde o ano de 2000, reafirmando seu
compromisso com a preservação do meio ambiente e com a qualidade de
vida da comunidade. Para colaborar com a redução da geração de resíduos
sólidos, o Sistema de Gestão Ambiental promove ainda a conscientização
da importância da reciclagem por meio de seu boletim mensal
Econcientização, canal de comunicação que tem o objetivo de informar a
todos sobre o tema meio ambiente.

A Companhia ainda afirma de estar regular com a justiça e de nunca ter
recebido autos de infração ambiental (POSITIVO, 2008).
Com a apresentação das companhias é possível analisar os seus desempenhos em
relação a destinação do valor adicionado.

3.2

Análise da Distribuição do Valor Adicionado

A DVA das 4 companhias estudadas nos anos de 2008 e 2009 encontram-se
no final deste estudo. Para o presente trabalho serão utilizados somente as
informações da Controladora e por motivos de formatação as informações
constantes na DVA das companhias foram adaptadas e apresentadas em forma de
Quadros elaborados pela autora. Desta forma, as demonstrações encontram-se nos
Apêndices.

a) Valor a Distribuir

No gráfico a seguir é apresentada a evolução das companhias no valor
adicionado alcançado para distribuição.
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Valor Adicionado a Distribuir
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Grá
Gráfico
01: Valor Adicionado a Distribuir
A companhia Lojas Renner S.A foi a que obteve o maior valor a ser
distribuído, tanto em 2008 como em 2009, acompanhada após por Marisa, ambas do
comércio.

Tabela 02:: Análise Horizontal da Distribuição do Valor Adicionado
Distribuição do Valor Adicionado
2008
RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

2009

AH

1.229.328

1.376.066

11,94%

771.338

765.947

-0,70%

176.412

158.702

-10,04%

671.387

620.866

-7,52%

Com exceção de Renner, que obteve um crescimento de quase 12%, todas
as companhias reduziram o valor a distribuir de 2008 para 2009 conforme Tabela 02.
0

Tabela 03: Relação entre Valor Adicionado a Distribuir e Receitas
2008
Receitas
RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

Valor
Adicionado a
Distribuir

2.735.000

1.229.328

1.864.052

771.338

307.139

176.412

2.174.259

671.387

2009
AV
Receitas
44,95% 2.968.976
41,38% 1.979.794
57,44%
320.802
30,88% 2.443.797

Valor
Adicionado a
Distribuir
1.376.066
765.947
158.702
620.866

AV
46,35%
38,69%
49,47%
25,41%

Comparando o Valor Adicionado a Distribuir das companhias com o total do
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primeiro item da DVA que é receitas pode-se
pode se perceber, através da Tabela 03,
0 que a
companhia que conseguiu distribuir mais de sua riqueza, tanto em 2009 como em
2008, foi a Bematech e que a que menos distribuiu foi a Positivo, em ambos os anos.
b) Pessoal

Pessoal
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Gráfico 02: Pessoal
Todas as 4 companhias estudadas aumentaram a distribuição para os seus
colaboradores. A companhia que mais aumentou a sua distribuição neste item foi a
companhia Bematech S.A, com 21,38%, seguido pela Lojas Renner S.A, com
20,03%, após vem Positivo S.A, com 18,63% e por último, Marisa S.A, com 10,84%.

Tabela 04: Participação dos colaboradores na Distribuição
2008
Pessoal
RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

2009
AV

Pessoal

AV

243.106

19,78%

291.791

21,20%

161.204

20,90%

178.680

23,33%

43.219

24,50%

52.459

33,06%

114.087

16,99%

135.347

21,80%

Através da análise vertical dos dados, pode-se
pode se perceber que a empresa em
que a remuneração dos seus colaboradores possui mais representatividade na
distribuição das riquezas é a Bematech.. A remuneração desses colaboradores
representa 33,06% em 2009 e 24,50% em 2008 do valor total distribuído. Após
temos Marisa S.A, Positivo S.A e por último Lojas Renner S.A. Há diferenças na
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evidenciação das informações neste item. Enquanto as companhias Marisa,
Bematech e Positivo dividem o item Pessoal entre Remuneração Direta, Benefícios e
F.G.T.S, que é a recomendação do CPC09 conforme Quadro 02, a companhia
Renner divide este item em Remuneração Direta e Benefícios, Plano de opção de
compra de ações e Remuneração dos administradores. Para razões de análise e
avaliação da companhia, as informações neste item poderiam ser dispostas
diferentes, conforme o Quadro 7 abaixo:

20x9

20x8

Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal
Remuneração Direta
Benefícios
F.G.T.S.
Remuneração da administração
Outros

Quadro 07: Melhoria nas informações contidas no item Pessoal
Ao dividir a remuneração de seus colaboradores da remuneração dos seus
administradores, o Quadro 07 visa contribuir com a transparência das companhias e
também para a sua melhor avaliação quanto as suas práticas de remuneração. Além
disso,

padronizando

este

campo,

contribui-se

para

a

Uniformidade

Demonstrações Contábeis, gerando, assim por diante, outros benefícios.

c) Impostos, Taxas e Contribuições

das
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Impostos, Taxas e Contribuições
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Gráfico 03: Tributos, Taxas e Contribuições
A companhia Positivo Informática S.A foi a única que diminuiu a sua
contribuição para o governo entre 2008 e 2009, com uma redução de 5,52%. De
acordo com o Relatório da Administração da companhia Positivo S.A, a companhia
renovou com o Governo Federal a sua isenção de PIS/COFINS para computadores
com preço limitado a R$4.000,00. A lojas Renner S.A foi a companhia
companhia que mais
aumentou sua parcela para o governo com 8,12%, seguida por 3,18% da Marisa S.A
e 0,83% da Bematech entre 2008 e 2009.
2009

Tabela 05: Participação do Governo na Distribuição
2008
Impostos, Taxas e
Contribuições

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

2009
AV

Impostos, Taxas e
Contribuições

AV

555.140

45,16%

600.204

43,62%

348.188

45,14%

359.246

46,90%

66.869

37,91%

67.425

42,49%

258.038

38,43%

243.804

39,27%

Através da análise vertical verifica-se
verifica se que o governo é o que detém a maior
parte do valor adicionado da companhia. Dentro os setores pesquisados, o comércio
é o que mais destina seus recursos para o governo. Em 2009 inicialmente
nicialmente temos a
Marisa S.A, que destina
stina 46,90% de sua riqueza gerada, seguida por Lojas Renner
S.A com 43,62%. Para o setor de informática, inicialmente temos a Bematech S.A
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com 42,49% de sua riqueza destinada
destina
para o governo, e por último a companhia
Positivo Informática em que o governo representa
r
39,27%. Com exceção da Lojas
Renner S.A, a representatividade do governo no total da distribuição do Valor
Adicionado aumentou de 2008 para 2009.
Através dos gráficos a seguir é possível conhecer a participação de cada
esfera do governo na distribuição
distr
da riqueza gerada pelas companhias.
companhias

Renner - 2009

Renner - 2008
2%

2%
43%

44%

Federal

Estadual

Estadual
55%

Municipal

Federal
Municipal

54%

Gráfico 04: Tributos Renner 2008 Gráfico 05: Tributos Renner 2009
Através dos gráficos 4 e 5 é possível verificar que dentre as três esferas de
poder a Companhia Lojas Renner S.A destina mais os seus recursos para o Estado,
representando 55% em 2008 e 54% em 2009 do valor total distribuído neste item.
Em segundo fica o Governo Federal com 43% em 2008 e 44% em 2009. Os
recursos Municipais não se alteram nos 2 anos com 2%.

Marisa - 2008
36%

0%
Federal
64%

Estadual
Municipal

Gráfico 06: Tributos Marisa 2008

Marisa - 2009
36%

0%
Federal
64%

Estadual
Municipal

Gráfico 07: Tributos Marisa 2009

Para a companhia Marisa
Marisa S.A o Governo Federal é para onde os seus
recursos são mais destinados,
destina
com
om um percentual de 64% em ambos os anos. A
companhia
ia Marisa distribuiu 24 mil reais para a esfera municipal em 2009, mas
como essa parcela é muito pequena comparada com o valor total destinado aos
cofres públicos, no Gráfico 07 ele aparece como 0%. As arrecadações
arrecadações estaduais
também se mantiveram inalteradas, com 36% nos dois anos.
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Bematech - 2008
36%

Bematech - 2009
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64%

33%
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64%
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Gráfico 08: Tributos Bematech 2008 Gráfico 09: Tributos Bematech 2009
O Governo Federal, dentre as três esferas, é o que fica com a maior parcela
dos recursos destinados a este item na companhia Bematech. Com um aumento de
6 p.p de 2008 para 2009,
2009, no último ano estudado os tributos federais representaram
64% dos recursos totais.. Em seguida o Estado fica com 33% dos recursos em 2009,
após uma queda de 6 p.p de 2008 para 2009.
2009. O município manteve seu percentual
de 3% nos dois anos.

Positivo - 2008
36%

0%
Federal
64%

Positivo - 2009
35%

0%
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Estadual

Estadual
65%

Municipal

Gráfico 10: Tributos Positivo 2008

Municipal

Gráfico 11: Tributos Positivo 2009

Novamente o Governo Federal obteve a maior parcela dos recursos totais
destinados a este item. Apesar de uma queda de 7 p.p de 2008 para 2009, o
Governo Federal ficou com 65% de participação em 2009, contra 72% em 2008,
seguido pelo estado que obteve 35% dos recursos deste item, após um aumento de
7 p.p nos dois anos. Em 2008 e em 2009 a companhia destinou 339 mil e 313
31 mil
reais, respectivamente, para os cofres municipais, mas comparando-se
comparando
ao total este
valor é muito inferior, no gráfico ele aparece com 0%.
Todas as companhias respeitaram as orientações do CPC 09 neste item,
dividindo as destinações entre as esferas Federal, Estadual e Municipal.

d) Remuneração de Capitais de Terceiros
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Gráfico 12: Remuneração de Capitais de Terceiros

Neste item duas companhias aumentaram as suas distribuições e duas
diminuiram. Em 2009 a companhia Positivo amentou em 23,12% do valor que
destinou em 2008 e a Lojas Renner aumentou em 9,62%. Na contramão estão as
empresas Marisa, com uma diminuição de 36,06% de 2008 para 2009, e a
companhia Bematech, com um decréscimo de 16,84%
16,84 nos dois anos.

Tabela 06: Representatividade do Capital
Capital de Terceiros na Distribuição
2008
Remuneração de
Capitais de
Terceiros

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

2009
AV

Remuneração de
Capitais de
Terceiros

AV

268.632

21,85%

294.482

21,40%

238.687

30,94%

152.606

19,92%

13.775

7,81%

11.455

7,22%

99.898

14,88%

122.998

19,81%

A remuneração de capitais de terceiros possui mais representatividade nas
duas empresas
presas pesquisadas do comércio,
comércio, Renner e Marisa. Com exceção da
Positivo S.A, no ano de 2009 o percentual de representação deste item diminuiu
para todas as companhias. Nos gráficos seguintes é possível vizualizar os
componentes deste item para cada uma das companhias pesquisadas.
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Renner - 2009

Renner - 2008
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Gráfico 13: Capitais
ais de Terceiros Renner 2008

Depesas
Financeiras
62%

Aluguéis

Gráfico 14:: Capitais de Terceiros Renner 2009
200

Com os gráficos 13
1 e 14 é possível perceber que a companhia Renner, além
de utilizar uma denominação diferente das outras empresas (Despesas Financeiras
ao invés de Juros como as
as demais), dentro deste item, destina mais os seus
recursos para despesas financeiras do que para aluguéis, variando na casa dos
60%.

Marisa - 2008

Marisa - 2009
25%

42%
Juros
58%

Juros

Aluguéis

Aluguéis
75%

Gráfico 15:: Capitais de Terceiros Marisa 2008

Gráfico 16:: Capitais de Terceiros Marisa 2009

A companhia Marisa S.A, cujos juros representavam 58% do item
Remuneração de Capitais de Terceiros, conseguiu diminuir em 2009 sua
representação para apenas 25%. Esse valor é reflexo da queda de quase 72% no
pagamento de juros. Em seu relatório da administração
administração a companhia não mencionao
motivo desta queda relevante. Os gastos com aluguéis no ano de 2009 subiram em
quase 13% para a Companhia. Deve-se
Deve se a este aumento, a abertura de novas lojas
durante o ano.
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Bematech - 2008
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Gráfico 17:: Capitais de Terceiros Bematech 2008 Gráfico 18:: Capitais de Terceiros Bematech 2009

A companhia Bematech S.A diminuiu em quase 23% o pagamento de juros
em 2009, resultando assim em uma diminuição da parcela de participação deste
subitem na remuneração de terceiros. O valor gasto com aluguéis obteve um
aumento de 14% contribuindo também para a mudança ocorrida entre o Gráfico 17
1 e
18 acima.

Positivo - 2008

Positivo - 2009

31%

36%
Juros
69%

Outros

Juros
64%

Outros

Gráfico 19:: Capitais de Terceiros Positivo 2008 Gráfico 20:: Capitais de Terceiros Positivo 2009

Devido a uma aumento de 39% no subitem outros, a participação do mesmo
obteve um aumento de 5 p.p. entre 2008 e 2009 frente aos juros. A companhia não
menciona quais contas fazem parte do subitem outros, dificultando a sua análise ou
comparação.

3.3

Cálculo de Índices do Valor Adicionado

Até o momento, os índices calculados utilizaram o valor adicionado das
companhias no denominados das equações. Com eles foi possível verificar, analisar
e comparar a distribuição da riqueza para os agentes econômicos. Os índices a
seguir utilizam o Valor Adicionado
Adicionado no numerador da equação, possibilitando novas
análises.

a) Potencial do Ativo em Gerar Riqueza
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Na tabela 07 é possível verificar o resultado deste índice no ano de 2008:

Tabela 07: Potencial do Ativo em Gerar Riqueza – 2008
2008
Valor Adicionado

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

1.229.328

Ativo

Potencial do Ativo em
Gerar Riqueza

0,783
0,832
0,702
0,580

1.570.177

771.338

927.095

176.412

251.443

671.387

1.158.496

Através da tabela anterior é possível verificar que entre as empresas
pesquisadas o setor em que o real investido no Ativo gera mais riqueza é o
comercial, com a Companhia Marisa S.A no topo, seguido da Renner S.A. Dentre o
setor de informática a Companhia Bematech encontra-se em primeira seguida pela
Positivo Informática S.A. A seguir a tabela 08 apontando os resultados para 2009:

Tabela 08: Potencial do Ativo em Gerar Riqueza – 2009
2009
Valor Adicionado

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

Ativo

1.376.066

1.855.560

765.947

1.321.856

158.702

309.996

620.866

1.348.344

Potencial do Ativo em
Gerar Riqueza

0,742
0,579
0,512
0,460

Na tabela acima é possível identificar que o setor de comércio ainda encontrase em primeiro no índice de Potencial do Ativo em Gerar Riqueza, porém neste ano
a empresa que obteve o maior índice foi a Renner S.A, ultrapassando a Marisa. No
setor de informática a companhia Bematech S.A continua com um maior índice em
relação a Positivo S.A. No gráfico abaixo é possível verificar a evolução deste índice
nas companhias pesquisadas entre o ano de 2008 e 2009.
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Gráfico 21:
2 : Potencial do Ativo de Gerar Riqueza

Com o gráfico 21 é possível perceber que todas as companhias diminuíram o
seu índice de potencial do ativo. Esse resultado se deve ao aumento no Ativo Total,
nas companhias Marisa S.A, Bematech S.A e Positivo Informática S.A, não tendo
acompanhado esse crescimento
crescimento o valor adicionado (o mesmo diminuiu nas 3
companhias conforme Gráfico 01). A companhia Lojas Renner S.A obteve a menor
queda neste índice pois, apesar de seu Ativo Total tenha aumentado e o seu valor
adicionado a distribuir tambem tenha aumentado,
aumentado, o primeiro aconteceu em uma
escalar maior que o segundo.

b) Retenção da Receita

Na tabela 09 é possível avaliar o resultado das companhias neste índice no ano
de 2008:

Tabela 09: Retenção da Receita – 2008
2008
Valor Adicionado

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

Receita Total

1.229.328

2.735.000

771.338

1.864.052

176.412

307.139

671.387

2.174.259

Retenção da Receita

0,449
0,414
0,574
0,309
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Na tabela 09 é possível verificar que não existe um setor que se destaque
mais que o outro. Porém pode-se perceber que existe uma maior concordância entre
os índices do setor de comércio. No ano de 2008 a companhia Bematech S.A
apresentou o maior índice seguido pela Lojas Renner S.A, Marisa S.A e Positivo
Informática S.A. Este índice mede quanto que a empresa conseguiu reter de receita
para ser distribuída em seu valor adicionado para seus agentes econômicos. Por
exemplo, na Companhia Bematech S.A, para cada R$1,00 de receita, R$0,57 ficam
na empresa, gerando valor adicionado, que posteriormente é destinado aos que
contribuíram com a entidade.

Tabela 10: Retenção da Receita – 2009
2009
Valor Adicionado

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

Receita Total

1.376.066

2.968.976

765.947

1.979.794

158.702

320.802

620.866

2.443.797

Retenção da Receita

0,463
0,387
0,495
0,254

Na Tabela 10 é possível perceber que as posições continuam as mesmas
sendo que a diferença entre as duas companhias aumentou significativamente. No
gráfico a seguir é possível acompanhar a evolução deste índice nas empresas entre
os anos de 2008 e 2009. Desta forma, para cada R$1,00 de receita gerada pela
companhia Positivo Informática S.A, R$0,25 fica dentro da empresa para ser
distribuído.
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Gráfico 22: Retenção da Riqueza

No Gráfico 22 é possível comprovar que com exceção da companhia Lojas
Renner S.A, todas as companhias diminuíram o índice de retenção da Receita.
Receita
Assim como aconteceu no índice anterior, as companhias Marisa S.A, Bematech S.A
e Positivo Informática S.A aumentaram a sua Receita Total, tendo uma diminuição
no seu Valor Adicionado a Distribuir. A companhia Lojas Renner S.A foi a única a
aumentar o seu índice pois além de aumentar sua receita total, o seu Valor
Adicionado a Distribuirr também aumentou, em maior proporção.

c) Valor Adicionado per capita (colaboradores)

a
o resultado das companhias no
n índice Valor
Na tabela 11 é possível acompanhar
Adicionado Per Capita no ano de 2008:
Tabela 11: Valor Adicionado Per Capita – 2008
2008

Valor Adicionado

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

Núm.
Colaboradores

1.229.328

9.647

771.338

10.065

176.412

1.566

671.387

3.815

Valor Adicionado
Per Capita

127,431
76,636
112,651
175,986
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Através da tabela anterior é possível perceber que não existe um setor em
que ambas as empresas estejam superiores as empresas do outro setor pesquisado.

Tabela 12: Valor Adicionado Per Capita – 2009
2009
Núm.
Colaboradores

Valor Adicionado

RENNER
MARISA
BEMATECH
POSITIVO

1.229.328

10.489

771.338

10.213

176.412

1.500

671.387

5.871

Valor Adicionado
Per Capita

117,202
75,525
117,608
114,356

Na tabela 12 é possível constatar que houveram mudanças durante o ano e
que agora, embora seja por um valor pequeno, o setor de informática mais se
destaca neste índice. No Gráfico 23
2 é possível ver como o índice se comportou nas
companhias entre 2008 e 2009.
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Gráfico 23:
2 Valor Adicionado Per Capita

De acordo com o gráfico 23
2 a única companhia que aumentou o índice
estudado foi a Bematech S.A.. As demais companhias diminuiram o seu valor, tendo
destaque a companhia Positivo Informática com uma redução de 35% entre os anos
estudados.

66

4

Conclusão

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais deste estudo, a opinião
da pesquisadora e sugestões para futuros trabalhos.

4.1

Considerações Finais

Ao longo da história, o papel da contabilidade e das companhias foi evoluindo.
A contabilidade, que antes era utilizada apenas para controle patrimonial do
proprietário, tornou-se um meio de comunicação entre sociedade e entidades. Por
sua vez, as companhias tornaram-se fundamentais na construção de uma sociedade
melhor. A Demonstração do Valor Adicionado, obrigatória a partir do exercício social
de 2008 para companhias de capital aberto, é o instrumento utilizado pela
contabilidade como forma de prestação de contas das entidades para com a
sociedade. A demonstração foi o tema principal deste estudo.
O objetivo geral do presente estudo foi analisar, comparar e avaliar as
informações contidas na DVA das companhias Lojas Renner S.A, Marisa S.A,
Bematech S.A e Positivo Informática S.A, dando enfoque para a distribuição do valor
adicionado das mesmas. Atingindo o objetivo geral da pesquisa foi possível verificar
que as companhias atendem os requisitos mínimos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis para elaboração e posterior publicação do demonstrativo.
Para auxiliar no alcance do objetivo geral, cinco objetivos específicos foram
estipulados. Todos esses objetivos foram alcançados.
Foram utilizados fórmulas usando o valor adicionado proposta por autores
nesta área. Também foram utilizadas as técnicas de cálculo e leitura dos
demonstrativos através da análise horizontal e vertical. Sendo assim, foi possível
verificar que 3 das 4 empresas pesquisadas diminuíram o Valor Adicionado a
Distribuir de 2008 para 2009 com uma redução entre 0,7% e 10,4%. O valor
destinado

para

os

colaboradores

das

companhias,

no

item

Pessoal

do

demonstrativo, aumentou em todas as companhias, desde 10,84% até 21,38% entre
2008 e 2009. Para o governo, a companhia Positivo foi a única estudada que
conseguiu diminuir a parcela destinada para este agente econômico. Dentre os que
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aumentaram, os valores ficam entre 8,12% e 0,83% maiores em 2009 do que em
2008. No item Remuneração de Capitais de terceiros, 2 companhias aumentaram e
2 diminuíram a sua destinação. Para os que aumentaram, a variação foi de 29,62%
a 23,12% maior. Para as companhias que diminuíram, a variação ficou entre 16,84%
até 36,06% menor.
Foi possível perceber que existem apenas pequenas diferenças nas
informações apresentadas na DVA das companhias. Tendo dito, pode-se concluir
que as companhias estudadas, em relação à forma de apresentação da
demonstração, respeitam e seguem as normas estabelecidas.
Foi exposto que o governo é o agente econômico que fica com a maior fatia
da distribuição da riqueza das companhias estudadas. O maior percentual de
participação do governo foi em 2009, na companhia Marisa S.A, onde 46,90% de
todo o valor adicionado da companhia era destinado a este agente. A companhia
Lojas Renner S.A, em termos de representatividade na distribuição do valor
adicionado, foi a única que conseguiu diminuir, de 45,16% para 43,62 a participação
do governo. Em segundo lugar em 2008 ficava o item remuneração de capitais de
terceiros para as empresas comerciais e o item remuneração de capitais próprios
para as de informática. No ano de 2009, 3 companhias distribuíram a segunda maior
parcela da sua riqueza com o item pessoal enquanto para a Lojas Renner S.A foi o
item remuneração de capitais de terceiros. No ano de 2009, 3 das 4 companhias
estudadas destinaram a menor parcela para o item remuneração de capitais
próprios.
Foi possível perceber que em alguns aspectos existiam diferenças entre os
segmentos e entre empresas do mesmo segmento quanto em outros existiam
similaridades entre eles. Em relação ao valor adicionado a distribuir foi verificado que
as 2 companhias do comércio são as que mais geram riquezas para serem
distribuídas porém enquanto uma companhia aumentou esse valor de 2008 para
2009, a outra diminuiu. Analisando o valor de representatividade do item pessoal
destaca-se que não existe similaridades entre as empresas do mesmo setor. Em
relação ao item impostos, taxas e contribuições é possível verificar que a parcela
destinada para o governo é maior nas companhias do comércio. Em contrapartida,
enquanto para a Lojas Renner S.A o estado fica com a maior fatia, na Marisa S.A é a
esfera federal que fica em primeiro. Para as companhias de informática existem
semelhanças tanto na esfera de governo mais representativa (federal) quanto no
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percentual que cada um recebeu. Comparando a representatividade de capitais de
terceiros foi verificado que o setor da informática é o que menos destina sua riqueza.
Para uma melhorar transparência das companhias foi sugerido que os
demonstrativos sejam mais analíticos, separando a remuneração dos colabores e
dos seus diretores. Outro fator importante que auxilia numa melhor leitura,
compreensão e comparabilidade da DVA seria a elaboração de Notas Explicativas
específicas para este demonstrativo, a fim de mostrar a composição dos valores e
que apresente um contexto justificando a evolução dos dados ao longo dos anos.

4.2 Opinião da Pesquisadora

Conhecer e analisar a Demonstração do Valor Adicionado ainda é algo pouco
praticado por pesquisadores, estudantes e pela sociedade em si. Consequente a
isto, o poder e a relevância desta demonstração, embora afirmado em diversas
ocasiões neste trabalho pela pesquisadora e pelos livros e artigos pesquisados,
ainda precisam ser comprovados.
Diante disto, a pesquisadora acredita que o lado social das empresas, apesar
de já ter evoluído nos últimos anos, precisa ser mais bem trabalhado. A valorização
do colaborador, a contribuição e participação de eventos socias, esportivos e de
lazer em geral e sem esquecer da preservação ambiental são umas das ações que
podem ser desenvolvidas pelas empresas. Desta forma, além de beneficiarem-se
com esse marketing social, a companhia pode ajudar a mudar as atitudes daqueles
que possuem contato com a entidade.

4.3

Sugestões para futuros trabalhos

Referente ao tema do presente estudo, para futuros trabalhos, os seguintes tópicos
são sugeridos:
•

Realizar o mesmo tipo de pesquisa com uma amostra maior do que a que foi
utilizada.

•

Realizar o mesmo tipo de pesquisa entre setores diferentes.
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•

Realizar o mesmo tipo de pesquisa utilizando empresas nacionais e
internacionais.

•

Através do mesmo tipo de pesquisa, comparar os resultados com estudos
anteriores realizados.
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APÊNDICES
Anexo A
Amostra inicial da pesquisa, com 108 empresas classificadas no Novo Mercado.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Razão Social
ACUCAR GUARANI S.A.
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
AMERICAN BANKNOTE S.A.
AMIL PARTICIPACOES S.A.
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
BCO BRASIL S.A.
BEMATECH S.A.
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
BR PROPERTIES S.A.
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.
BRASIL ECODIESEL IND COM BIO.OL.VEG.S.A.
BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS
BRF - BRASIL FOODS S.A.
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
CAMARGO CORREA DESENV. IMOBILIARIO S.A.
CETIP S.A. - BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIV.
CIA CONCESSOES RODOVIARIAS
CIA HERING
CIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG
CIELO S.A.
COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMERCIO
CPFL ENERGIA S.A.
CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CREMER S.A.
CSU CARDSYSTEM S.A.
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
DROGASIL S.A.
DURATEX S.A.
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A.
EQUATORIAL ENERGIA S.A.
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
ETERNIT S.A.
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
FIBRIA CELULOSE S.A.
FLEURY S.A.
GAFISA S.A.

N°

Razão Social

55 INDÚSTRIAS ROMI S.A.
56 INPAR S.A.
57 IOCHPE MAXION S.A.
58 JBS S.A.
59 JHSF PARTICIPACOES S.A.
60 JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A.
61 LIGHT S.A.
62 LLX LOGISTICA S.A.
63 LOCALIZA RENT A CAR S.A.
64 LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.
65 LOJAS RENNER S.A.
66 LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.
67 LUPATECH S.A.
68 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS
69 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.
70 MARFRIG ALIMENTOS S/A
71 MARISA S.A.
72 MEDIAL SAUDE S.A.
73 METALFRIO SOLUTIONS S.A.
74 MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
75 MINERVA S.A.
76 MMX MINERACAO E METALICOS S.A.
77 MPX ENERGIA S.A.
78 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
79 MULTIPLUS S.A.
80 NATURA COSMETICOS S.A.
81 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.
82 ODONTOPREV S.A.
83 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES S.A.
84 OSX BRASIL S.A.
85 PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES
86 PORTO SEGURO S.A.
87 PORTOBELLO S.A.
88 POSITIVO INFORMATICA S.A.
89 PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.
90 REDECARD S.A.
91 RENAR MACAS S.A.
92 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
93 RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
94 ROSSI RESIDENCIAL S.A.
95 SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.
96 SAO MARTINHO S.A.
97 SLC AGRICOLA S.A.
98 SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.
99 TARPON INVESTIMENTOS S.A.
100 TECNISA S.A.
101 TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
102 TEMPO PARTICIPACOES S.A.
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49 GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

103 TIVIT TERC. DE PROC., SERV. E TEC. S.A.

50 GRENDENE S.A.

104 TOTVS S.A.

51 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

105 TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A.

52 HYPERMARCAS S.A.

106 TRACTEBEL ENERGIA S.A.

53 IDEIASNET S.A.

107 TRISUL S.A.

54 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A

108 WEG S.A.
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Apêndice B

(Em milhares de reais)
2009
(+) Receitas
Vendas de Mercadorias
Reversão ajuste valor presente de vendas de mercadorias
Produtos / serviços financeiros
Outros resultados operacionais
Perdas em crédito, líquidas
Resultado da baixa de ativos fixos

2008

2.968.976
2.610.446
208.647
238.509
24.118
-112.419
-345

2.735.000
2.320.250
296.362
217.495
12.312
-111.127
-292

-1.728.581
-1.345.374
-365.645
-17.562
1.240.395

-1.640.855
-1.267.116
-355.332
-18.407
1.094.145

(-) Retenções
Depreciações e amortizações
(=) Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

-73.794
73.794
1.166.601

-61.732
-61.732
1.032.413

(+) Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
(=) Valor Adicionado Total a Distribuir

209.465
20.197
189.268
1.376.066

196.915
20.343
176.572
1.229.328

(=) Distribuição do Valor Adicionado
Despesas c/ Pessoal
Remuneração direta e benefícios
Plano de opção de compra de ações
Remuneração dos administradores
Impostos, taxas e contribuições
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras
Despesas com aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio e dividendos propostos
Lucros retidos para investimento e expansão

1.376.066
291.791
268.522
17.243
6.026
600.204
264.817
323.696
11.691
294.482
183.817
110.665
189.589
142.192
47.397

1.229.328
243.106
227.514
11.060
4.532
555.140
238.659
305.445
11.036
268.632
172.351
96.281
162.450
45.051
117.399

(-) Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo das Vendas, incluindo impostos
Energia, serviços de terceiros e outras despesas
Perda na realização de ativos
(=) Valor Adicionado Bruto

DVA da Lojas Renner S.A (Adaptado de:
<http://www.mzweb.com.br/renner/web/arquivos/Demonst_Fin_2009_LREN_CVM20100329_port.pdf
> Acesso em 17 maio 2010)
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Apêndice C
DESCRIÇÃO
Receitas
Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços
Outras Receitas
Receitas refs. À Constr. Ativos Próprios
Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa

2009
1.979.794
1.947.389
32.332
0
73

2008
1.864.052
1.829.721
34.331
0
0

-1.185.604
-914.073
-289.722
18.191
0
794.190

-1.131.356
-882.339
-271.619
22.602
0
732.696

Retenções
Depreciação, Amortização e Exaustão
Outras

-86.181
-86.181
0

-74.694
-74.694
0

Valor Adicionado Líquido Produzido

708.009

658.002

57.938
20.325
37.613
0

113.336
0
113.336
0

Valor Adicionado Total a Distribuir

765.947

771.338

Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal
Remuneração Direta
Benefícios
F.G.T.S.
Outros
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de Capitais de Terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de Capitais Próprios
Juros sobre Capital Próprio
Dividendos
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício
Outros

765.947
178.680
148.187
20.318
10.175
0
359.246
228.110
131.112
24
152.606
38.862
113.744
0
75.415
17.584
19.114
38.717
0

771.338
161.204
133.587
17.842
9.775
0
348.188
221.834
126.354
0
238.687
138.021
100.666
0
23.259
0
7.500
15.759
0

Insumos Adquiridos de Terceiros
Custos Prods., Mercs. E Servs. Vendidos
Materiais - Energia - Servs Terceiros - Outros
Perda / Recuperação de Valores Ativos
Outros
Valor Adicionado Bruto

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras
Outros

DVA da Marisa S.A Adaptado de:
<http://www.mzweb.com.br/marisa/web/arquivos/Marisa_DFP2009_pt.pdf> Acesso em: 17 maio 2010.

80

Apêndice D
Descrição

2009

2008

RECEITAS
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
Outras Receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão (constituição)

320.802
312.104
11.007
-2.309

307.139
297.079
11.944
-1.884

-170.783
-127.988
-45.462
1.150
1.517

-144.861
-116.776
-30.187
1.077
1.025

150.019

162.278

-7.966

-28.754

142.053

133.524

16.649
7.204
9.445

42.888
15.509
27.379

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

158.702

176.412

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Empregados
Remuneração Direta
Benefícios
F.G.T.S.
Tributos
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos do exercício

158.702
52.459
43.032
6.216
3.211
67.425
42.869
22.485
2.071
11.455
8.951
2.504
27.363
27.363

176.412
43.219
37.435
3.660
2.124
66.869
38.912
26.067
1.890
13.775
11.585
2.190
52.549
52.549

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (Inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda/Recuperação de valores ativos
Outras
VALOR ADICIONADO BRUTO
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas Financeiras

DVA Bematech S.A. (Adaptado de:
<http://www.mzweb.com.br/Bematech/web/arquivos/2008e2009%20com%20parecer%20CF.pdf>
Acesso em: 19 maio 2010)
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Apêndice E
Descrição
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras Receitas
Não Operacional
Devoluções e descontos comerciais
Receitas refs. À Constr. Ativos Próprios
Provisão/Ref. Créds. Liquidação Duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos Prods., Mercs. E Servs. Vendidos
Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros
Perda/Recuperação de Valores Ativos
Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO
Retenções
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO
Outras
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outros
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remuneração Direta
Benefícios
F.G.T.S
Outros
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de Capitais de Terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de Capitais Próprios
Juros Sobre o Capital Próprio
Dividendos
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício
Outros

2009
2.443.797
2.491.429
-45.735
7.296
-53.031
0
-1.897
-1.833.376
-1.566.106
-72.835
0
-194.435
610.421
-20.722
-20.722
0
589.699
31.167
7.836
23.331
0
620.866

2008
2.174.259
2.222.814
-48.723
5.505
-54.228
0
168
-1.564.919
-1.381.780
-2.474
0
-180.665
609.340
-19.369
-19.369
0
589.971
81.416
81
81.335
0
671.387

620.866
135.347
109.829
17.210
8.308
0
243.804
159.373
84.118
313
122.998
79.213
0
43.785
118.717
0
50.000
68.717
0

671.387
114.087
78.502
12.764
5.940
16.881
258.038
186.099
71.600
339
99.898
68.439
0
31.459
199.364
31.208
32.081
136.075
0

Positivo Informática S.A. (Adaptado de:
<http://www.mzweb.com.br/positivo/web/arquivos/Positivo_DFP_2009_pt.pdf> Acesso em: 19 maio
2010)

