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RESUMO: 

A Oemonstrac;ao do Valor Adicionado- OVA permite que as empresas prestem 
contas dos seus atos perante a sociedade, seus socios e demais 
colaboradores, alem de ser de extrema importancia para a classe empresarial 
num mercado cada vez mais globalizado. OVA e de grande importancia para as 
empresa demonstre sua responsabilidade perante a sociedade, e com a 
mudanc;a da Lei 11.638,2008 que passara a exigir que todas as empresas de 
capital aberto e de grande porte divulgam a O.V.A. Por isso, o objetivo deste 
trabalho foi o de elaborar e analisar o Demonstrative do Valor Adicionado em 
uma empresa de S.A de grande porte, verificando desta forma a gerac;ao de 
riqueza e a forma com que a mesma e distribuida pela sociedade e 
funcionarios. Constatou-se que a maior parte de sua riqueza destina-se aos 
financiadores e, em seguida, para seus proprios funcionarios e, em terceiro 
Iugar, para capitalizar seu capital proprio. Ja a fonte de riqueza, quase 80%, foi 
de geragao propria. Pode-se tambem constatar de forma visivel na OVA e 
atraves dos calculos dos diversos indices que a empresa muito contribui para 
com a sociedade em que esta estabelecida. 

PALAVRAS-CHAVE: Balanc;o Social, Oemonstrac;ao do Valor Adicionado, 
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1 INTRODUCAO 

A Demonstrac;ao do Valor Adicionado - OVA - permite que as empresas 

prestem contas dos seus atos perante a sociedade, seus s6cios e para os 

stakeholders, alem de ser de extrema importancia para a classe empresarial num -

mercado cada vez mais globalizado. Como as informac;oes geradas pela OVA sao 

indispensaveis para que a empresa demonstre sua responsabilidade perante a 

sociedade, passou a ser obrigat6rio a partir do exercicio do ano de 2008, com a 

alterac;ao da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei 6.385(CVM), de 7 de 

dezembro de 1976, e estende nao somente as empresas de capital aberto, mas 

tambem as de grande porte. 

E este trabalho visa-implantar em uma empresa familiar esta ferramenta, onde 

sera feito, em primeiro momenta, -Urn estudo da literatura pertinente das praticas e 

leis contabeis e urn breve hist6rico das demonstrayoes da empresa. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 mundo vern passando por transformac;oes tanto polfticas, economicas 

quanta sociais e as empresas sao afetadas diretamente com isso, pais a 

competitividade esta se acirrando cada vez mais e e precise acompanhar essa 

evoluc;ao mudando antigos padroes, formando urn novo ambiente empresarial onde 

nao prevalec;am apenas os interesses dos acionistas, mas de todos os seus 

stakeholders. 

Por este motivo e por diversos outros fatores, o Brasil altera e revoga alguns 

dispositivos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei n° 6.385 (CVM), de 

dezembro de 1976, e estende as sociedades de grande porte disposic;oes relativas a 

elaborac;ao e divulgac;ao de demonstrac;oes financeiras, para se aderir ao padrao 

internacional, que exige a uniformidade das demonstrac;Qes contabeis. 

Com esta alterac;ao, surge, entao, a pergunta que deu origem a este trabalho: 

Como elaborar a D.V. A, de acordo com as novas exig€mcias da Lei 

1.2JUSTIFICATIVA 

As constantes mudanc;as exigem novas estrategias e ferramentas que 

propiciem condic;oes para que as empresas se mantenham competitivas em todos os 
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sentidos: qualidade de seus produtos e/ou servi9os, rela98o custo beneficio, 

responsabilidade social e ambiental, dentre outros. 

No entanto, o Balan9o Social e urn instrumento que, atualmente, e 

considerado o mais adequado para as empresas demonstrarem publicamente o seu 

compromisso como empresa-cidada. 

Outra ferramenta que vern auxiliar o Balan9o Social e a OVA, ou seja, a 

Demonstra9ao do Valor Adicionado, urn demonstrative que busca evidenciar a 

gera9ao de riquezas da empresa e como essa riqueza sera distribuida entre seus 

empregados, financiadores, acionistas e governo. Apresenta-se como uma forma de 

a empresa prestar contas a sociedade, pois enquanto o ORE busca apenas 

demonstrar o lucro da empresa a seus proprietaries, a OVA vai mais alem, 

demonstra as fontes de gera9ao de suas riquezas e quem esta sendo beneficiado 

com as mesmas. Essa ferramenta nao esta apenas direcionada aos proprietaries da 

empresa, mas a sociedade em geral, pois evidencia a real contribui9ao da entidade 

aos diversos fatores economicos da sociedade. 

E, sobretudo isso, passa a ser uma exigencia da lei, a partir do ano de 2008. 

Oaf a relevancia de uma pesquisa sobre este tema. 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo deste trabalho sera implantar o Demonstrative do Valor Adicionado 

de uma empresa familiar de grande porte, verificando-se, assim, a sua capacidade 

de gera9ao de riquezas e a forma com que a mesma as distribui na sociedade, ou 

seja, poder constatar os percentuais que foram destinados ao governo, aos seus 

funcionarios e, em terceiro Iugar, o retorno dos investimentos. 

Sendo assim, para a realiza98o deste estudo serao realizadas as seguintes 

eta pas: 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Estudar as demonstra9oes contabeis existentes; 

- Verificar a Leis das S/A em rela9ao as exigencias e a lei 11638; 

- Elaborar a DV A. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

A revisao bibliografica se constitui de uma abordagem sabre os metodos 

contabeis e como utiliza-lo, pois servirao de base para o Projeto em estudo. 

2.1 BALANCOS PATRIMONIAIS 

0 Balango Patrimonial e urn demonstrative contabil que visa expor o Ativo, 

Passivo e o Patrimonio Uquido. Segundo Fipecafi (2005, p. 29), "o balango tern por 

finalidade apresentar a posigao financeira e patrimonial da empresa em determinada 

data, representando, portanto, uma posigao estatica." Matarazzo (1998) diz que o 

patrimonio liquido da empresa e a diferenga entre o Ativo eo Passivo e representa o 

capital investido pelos proprietaries da empresa. Estes recursos podem ser trazidos 

de fora da empresa, ou mesmo gerados por ela em suas operagoes e retidos 

internamente. Portanto, o Ativo e urn grupo de contas que demonstra o que a 

empresa tern de concreto, enquanto que os bens e direitos da empresa sao 

comprovados por documentos que podem ser vistas e tocados, com algumas 

excegoes, como as despesas antecipadas e diferidas, que representam 

investimentos que vao trazer beneficios em exercicios seguintes. 

Portanto, 0 Balango Patrimonial e urn demonstrative que traz apenas OS fatos 

registrados, conforme principios contabeis e apresentam os fatos quantificaveis em 

dinheiro. 

Quanta a classificagao das contas no balango, Fipecafi (2005 p.29) baseia-se 

no artigo 178, da Lei n° 6.404, designando que "no balango, as contas serao 

classificadas segundo os elementos do patrimonio que sao registradas e agrupadas 

de modo a facilitar o conhecimento e analise da situagao financeira da companhia". 

Assim sendo, o balango e composto por tres elementos basicos: Ativo, Passivo e 

Patrimonio Uquido. 0 Ativo compreende os bens e direitos, o Passivo, as 

exigibilidades e obrigagoes e o Patrimonio Uquido representa a diferen~a entre o 

ativo e o passivo, lsto e, o valor liquido da empresa. 

Sendo assim, e de suma importancia que as contas sejam classificadas no 

balango, de forma ordenada e uniforme para permitir aos usuarios uma adequada 

analise e interpretagao da situa~ao patrimonial e financeira. Segundo Fipecafi 
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.(2005), para atender a esse objetivo, o artigo 178 e 179 da Lei n° 6.404, estabeleceu 

como deve ser a disposic;ao das contas no Balanc;o Patrimonial. 

Ativo Total 

Fonte Fipecafi(2003,26) 

2.1.1 Ativo 

Passivo Total 
Patrimonio Liquido 

Segundo Fipecafi (2005), no Ativo, a classificac;ao deve ser em ordem 

decrescente de grau de liquidez. Apresentam-se primeiras as contas que mais 

rapidamente podem ser colocadas a disposic;ao da empresa, iniciando-se com o 

disponivel que e caixa e bancos, depois contas a receber, estoques seguindo assim 

uma ordem decrescente de liquidez. 

Figura 2 - Ativo 

1 
1.01 
1.02 
1.02.01 
1.03 
1.03.01 
1.03.02 
1.03.02.01 
1.03.03 
1.03.03.01 

Fonte:(FIPECAFI 2005,26) 

Ativo Total 
Circulante 
Realizavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 
Permanente 
Investimentos 
Imobilizado 
Maquinas e Equipamentos 
Diferido 
Diferido 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

Segundo IBRACON NPC No1 -1 ATIVO Circulante e representado por: 

a) Saldos de caixa e banco, disponiveis para as operac;oes correntes; 

b) Titulo negociavel com o prazo de resgate em ate urn ano; 

c) Aplicac;oes temporarias em ac;oes negociaveis urn a no; 

d) Aplicac;ao em ouro; 

e) Contas a receber de clientes e outros que espera realizar dentro de urn a no; 

f) Estoques, que e representado par mercadoria e produtos fabricados pela 

empresa; 
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g) Adiantamento por conta da compra de ativo circulante; 

h) Outros bens e direitos que se espera sejam transformados ou vendidos no 

a no; 

i) Valores a receber de socios, que nao seja considerado como subscric;ao de 

ac;oes ou cotas e; 

j) Despesas pagas antecipadas. 

0 ativo realizado a Iongo prazo sao os creditos, estoques, despesas 

antecipadas e outros valores e bens, cujos prazos esperados de realizac;ao seja 

apos o termino do exerclcio subseqOente a data do balanc;o patrimonial (FIPECAFI, 

2005): 

a) Bancos-contas vinculadas, depositos a Iongo prazo; 

b) Cantas a Receber, recebfveis apos o exerclcio a data do Balanc;o; 

c) Titulos a receber, inclui notas promissorias, letras ou outros titulos a receber Iongo 

prazo; 

d) Credito de acionistas, diretores, coligadas e controladas - transac;oes nao 

operacionais, quando os creditos de acionistas e diretores forem significativos. 

e) Adiantamento de terceiros, e a entrega de dinheiro atraves de contas correntes 

que salda atraves de encontro de contas; 

f) Provisao para devedores duvidosos (conta Credora), tern uma conta similar no 

ativo circulante mais deve tambem registrar uma a Iongo prazo; 

g) lmpostos a recuperar, tambem existe uma conta similar no ativo circulante, mais 

no Iongo prazo classifica-se os credito cujo recebimento seja superior a doze meses; 

h) Depositos restituiveis e valores vinculados abrangem depositos e cauc;oes 

contratuais, legais ou judiciais, que tenha prazo superior a uma nao da data do 

balanc;o; 

i) Provisoes para perdas, deve ser constituida em casos especificos, pois o ativo 

devem ser registrado por seu custo de aquisic;ao, excluidos os ja prescritos e feitas 

as provisoes adequadas, (FIPECAFI, 2005). 

No Ativo Permanente segundo (MARION, 1999) e composto pelos bens e 

direitos nao destinados a transformac;ao direta em meio de pagamento e cuja 

perspectiva de permanemcia da entidade ultrapasse urn exercicio. E e constituido 

pelo seguinte subgrupos: 
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a) lnvestimentos, nestes refere a ayaes em outras companhias ou compras de 

terrenos para expansao; 

b) lmobilizado, bens adquirido para atividades da empresa, predios,veiculos 

moveis e utensilios; 

c) Diferido, sao os gastos pre-operacionais. 

Segundo MARION (2008) destaca sobre o ativo intangivel: 

Algumas tentativas de definir ou explicar Capital lntelectual tern sido alvo de 
diversos pensadores.A principia se falava muito em capacidade intelectual 
humana. Com o tempo adicionou-se a inteligencia, ao conhecimento 
existente dentro da empresa, outras variaveis, tais como: marcas, patentes, 
"designs", lideranc.ta tecnol6gica, clientes, lealdade de clientes, tecnologia de 
informac.tao, treinamento de funcionarios, indicadores de qualidade, 
relacionamento com fornecedores, desenvolvimento de novos produtos. 
Se a propria definic.tao de Capital lntelectual ainda nao esta consolidada, 
quanto mais a sua mensurac.tao no campo objetivo da contabilidade. 
A enfase dos relat6rios contabeis tern sido o passado, a avaliac.tao objetiva; 
a ideia de Capital lntelectual e futuro, ou seja, fatores dinamicos ocultos que 
afetam o destino da organizayao, nem sempre possiveis de serem 
avaliados.(MARION, 2008, p02) 

No ativo imobilizado: OS direitos que tenham por objeto bens destinados a 
manuten9ao das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial; 

2.1.2 Passivo 

Segundo Fipecafi (2005) o Passivo, as contas devem observar a ordem 

decrescente de prioridades de pagamento das exigibilidades, sendo que as contas 

que primeiro devem aparecer sao aquelas cuja exigibilidade ocorra antes. 

Destaca-se que a evidencia9ao do Balan9o Patrimonial e padrao para todas 

as empresas, cada qual adaptada a sua entidade. 
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Figura 3- Passivo 

Segundo ludicumo e Marion, (1999) o passivo circulante e representado por 

obriga96es conhecidas e os encargos estimados, em cujos prazos estabelecem ou 

esperados situem-se no curso do exercicio subsequente a data do balango 

patrimonial. 

a) Fornecedores, representa todos os pagamentos de terceiros a curto prazo; 

b) Sal a rio a pagar, representa pagamentos aos colaboradores dentro do mes; 

c) Impastos a pagar todos os impastos municipais estaduais e federais; 

d) Encargos a pagar, juros e encargos venciveis dentro do mes; 

e) Emprestimos a pagar, todos os emprestimos a curto prazo ; 

f) Contas a pagar, as demais contas, agua, luz e telefono e materiais para escrit6rios 

eetc. 

Exigivel Longo Prazo sao as obrigagoes conhecidas e os encargos 

estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados situem-se ap6s o termino do 

exercicio subsequente a data do balango patrimonial, (FIPECAFI, 2005). 

a) Financiamentos 

2.2 DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Os dispositivos da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e da Lei n° 6.385 

(CVM), de sete de dezembro de 1976, obriga as sociedades de grande porte e 

sociedades de capital aberto a elaboravao e divulga9ao de demonstragoes 

financeiras como segue o art. abaixo: 
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Art. 3° Aplicam-se as sociedades de grande porte, ainda que nao 
constituidas sob a forma de sociedades por acoes, as disposicoes da Lei n° 
6.404/76 sobre escrituracao e elaboracao de demonstracoes financeiras, e 
a obrigatoriedade de auditoria independente, por auditor registrado na 
Comissao de Valores Mobiliarios, bern como os incisos 2° e 3° do art. 289 
daquela lei. Paragrafo Cmico. Considera-se de grande porte, para os fins 
exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle 
comum que tiverem, no exercicio social anterior, ativo total superior a R$ 
240 mil hoes ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhOes. Art. 1 0-A - A 
Comissao de Valores Mobiliarios, e o Banco Central do Brasil e demais 
6rgaos e agencias reguladoras poderao celebrar convenio com entidade 
que tenha por objeto o estudo e a divulgacao de principios, normas e 
padr6es de contabilidade e de auditoria, podendo, no exercfcio de suas 
atribuicoes regulamentares, adotar, no todo ou em parte, os 
pronunciamentos e demais orientacoes tecnicas emitidas (CVM, 2008, p.02) 

Em rela9ao as demonstrayoes financeiras obrigat6rias para as empresas de 

capital aberto e de grande porte, a Lei n°. 6.404, estabelece quatro instrumentos: "o 

Balan9o Patrimonial, o Demonstrative do Resultado do Exercicio, a Demonstrayao 

de Lucros/Prejuizos Acumulados ou Demonstrayao das Muta9oes do Patrimonio 

Uquido, Demonstrayao de Fluxo de Caixa e a Demonstrayao do Valor Adicionado" 

(CVM, 2008, p05) Onde vale destacar que "DOAR foi substituida pela DFC e 

entrando tambem a D.V.A , estas duas mudanyas ja vern para auxiliar nas 

interpreta9ao dos dados contabeis", (CVM, 2008, p03). 

Muitas empresas, embora nao seja obrigat6rio, vern elaborando o Balan9o 

Social que traz mais informayoes e, juntamente, com os demais demonstratives vern 

atendendo a demanda de informa9oes de seus usuarios (TINOCO, 2001) 

Resumidamente, cada demonstrayao expoe para seus usuarios as seguintes 

informayoes: alem do Balan9o Patrimonial, ja mencionado anteriormente; o 

Demonstrative de Resultado do Exercicio, que demonstra os aumentos e redu9oes 

ocorridas no Patrimonio Uquido pelas opera9oes da empresa e apresenta quanta foi 

o Lucro da entidade; a Demonstrayao da Mutayao do Patrimonio Uquido, que 

apresenta as varia9oes de todas as contas do Patrimonio Uquido entre dois 

balan9os, a Demonstrayao do Fluxo de Caixa mostra as informayoes sobre os 

pagamentos e recebimentos eo Balan9o Social, cujo papel e demonstrar os dados 

sociais das empresas, fornecendo informayoes que permitam ao usuario externo 

avaliar a profundidade e a qualidade de sua atuayao social (MATARAZZO, 1995). 
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2.2.1 Demonstra9ao de Fluxo de Caixa 

Segundo FIPECAFI (2005, 351) o objetivo primario da Demonstra~o dos 

Fluxos de caixa (DFC) e prt>Ver informa¢es relevantes sobre os pagamentos e 

recebimentos, em dinheiro, de uma companhia, ocorridos durante urn determinado 

periodo. 

A DFC, quando analisada junto com outras demonstra9oes financeiras 

permite ao usuario as seguintes informa9oes: 

1) A capacidade da empresa em gerar futuros fluxos liquidos positives de caixa; 

2) A capacidade que a empresa possui em honrar seus compromissos perante o 

s6cios e financiadores; 

3) A liquidez e a flexibilidade financeira da empresa; 

4) A taxa de conven9ao de lucro em caixa; 

5) A desempenho operacional de diferentes empresas, por eliminar os efeitos de 

distintos tratamentos contabeis para o mesma fato; 

6) 0 grau de precisao das estimativas passadas de fluxos futuros de caixa. 

7) Os efeitos, sobre a posi9ao financeira da empresa (FIPECAF,2000, 351) 

Matarazzo (1995) menciona que a DFC e uma das demonstra9oes financeiras 

mais uteis. Ainda ressalta o uso imprescindivel da DFC, pelo fato de que, quase 

sempre, os problema de insolvencia ou liquidez ocorrem por falta de uma adequada 

@dministra9a0 de fiUXO de caixa "muitas empresas vao a falencia por nao administrar 

seu fluxo de caixa" (MATARAZZO, 1995, p.370). 

Segundo Ludicumo e Marion (1999, p.218) a DFC "demonstra a origem e 

aplica9ao de todo o dinheiro que transitou pelo caixa em urn determinado periodo", 

considerando que o caixa engloba as contas Caixa e Banco, mostrando entao as 

entradas e saidas de valores monetarios. 

Conforme podemos observar o modelo do fluxo de caixa na figura abaixo: 
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Figura 4 - Fluxo de caixa 

-M_etoqo j)ir~to- -- JYJ~tq_~o lndir~_tQ-= 
- - - --

-
- -- - - -

- -- --- - ---

Fluxo de caixa das atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Recebimentos de clientes xx Resultado Uquido xx 
Dividendos recebidos xx (±) Ajustes que nao representam entrada ou saida de caixa xx 
Juros recebidos xx ( + Depreciacao e amortizat;ao xx 
Recebimentos por reembolso de seguros :Xx ( +) Provisao para devedores duvidosos xx 
Recebimentos de lucros de subsidiarias xx (±) Resultado na venda do imobilizado xx 
Pagamentos a fornecedores (xx) .{± Aumento ou diminuicao de contas a receber xx 
Pagamentos de salarios e encargos (xx) (±) Aumento ou diminuit;ao de estoques xx 
Impasto de renda pago (xx) (±) Aumento ou diminuit;ao de despesas antecipadas xx 
Juros pagos (xx) i (± Aumento ou diminuicao de passivos xx 
Outros recebimentos ou pagamentos liquidos xx (±) Aumento ou diminuit;ao de outros ajustes xx 
Caixa Uquido das Atividades Operacionais xx (=) Caixa Uquido das Atividades Operacionais xx 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Alienat;ao de imobilizado xx Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Alienacao de investimentos xx ( + Alienacao de imobilizado xx 
Aquisi9ao de imobilizado (xx) • ( +} Alienacao de investimentos xx 
Aquisi9ao de investimentos (xx) (- Aquisi9ao de imobilizado xx 
Caixa Uquido das Atividades de lnvestimentos xx (- Aquisicao de investimentos xx 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (= Caixa Uquido das Atividades de lnvestimentos xx 
lntegralizagao de capital xx 
Juros recebidos de emprestimos xx Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Emprestimos tornados xx + lntegralizacao de capital xx 
Aumento do capital social xx + Juras recebidos de emprestimos xx 
Pagamento de leasing (principal) (xx) + Emprestimos tornados xx 
Pagamentos de Iueras e dividendos (xx) (+) Aumento do capital social-xx 
Juras pagos por emprestimos (xx) (- Pagamento de leasing (principal) xx 
Pagamentos de emprestimos/debentures (xx) {-) Pagamentos de lucros e dividend as xx 
Caixa Uquido das atividades de financiamentos xx (- Juros pagos por emprestimos xx 
Aumento ou reducao de Caixa Uquido xx {- Pagamentos de emprestimos/deb€mtures xx 
Saldo de Caixa -: lnicial xx (=) Caixa Uquido das atividades de financiamentos xx 
Saldo de Caixa -:- Final xx i(= Aumento ou reducao de Caixa Uquido xx 
FONTE CRCSP (1997, p_114) 

2.2.2 Demonstrae_fao do Resultado do Exercfcio 

A Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio e o resumo das operac;oes da empresa 

e que destaca o resultado liquido do periodo.(FIPECAF, p. 290). 

Ja na lei temos a seguinte definic;ao (Lei 6404/76 art. 184) a D.R.E tern como 

objetivo principal apresentar a forma vertical resumida o resultado apurado de 

determinado perfodo, no exercfcio. 

De acordo com a Lei mencionada a Demonstra9ao do Resultado discrimina: 

-
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A receita bruta de vendas e servic;os, as deduc;oes da vendas, as 
abatimentos e as impastos. A receita liquida das vendas e servic;os, o custo 
das mercadorias e servic;os e o lucro bruto. As despesas com as vendas, as 
despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e 
administrativas, e outras despesas operacionais. 0 Iuera ou prejuizo 
operacional, as receitas e despesas nao operacionais. 0 resultado do 
exercicio antes do Impasto sabre a Renda e a provisao para o impasto. As 
participac;oes de debentures, empregados, administradores e partes 
beneficiarias, e as contribuic;oes para instituic;oes ou fundos de assistencia 
ou previdencia de empregados. 0 Iuera ou prejuizo liquido do exercicio e o 
seu montante por ac;ao do capital social. (Lei 6404/76 art. 184) 

Figura 5- Demonstrayao Resultado do Exercicio 

3.06.02 
3.06.02.01 
3.06.02.02 
3.06.03 
3.06.03.01 
3.06.03.02 
3.06.04 
3.06.05 
3.06.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 

Fonte: FIPECAFI 

2.3 BALANQO SOCIAL 

Gerais 
Despesas Administrativas 
Honorarios da Administra~ao 
Financei~~-------------1 
Receita 
Despesas Financeiras 
Outras Receitas Operacionais 
Outras Despesas Operacionais 
Resultado da EquivaiE~ncia Patrimoni 
Resultado Oeeracional 
Resultado Nao Operacional 
Resultado Antes Tributa~ao/Particip 
Provisao ra IR e Contribui~ao Soci 

Balan9o Social e uma demonstra~o que foi criada com a finalidade de tornar 

publica a responsabilidade social das empresas. Tern como principal objetivo a 

divulgayao de informayoes sobre o desempenho economico e financeiro das 

empresas e o retorno economico e social em beneficia da sociedade. E considerado 

urn instrumento que fornece dados aos usuaries de informa9ao contabil referente as 

politicas internas, quanta a gerayaO e distribUiyaO de SUa riqueza, a qualidade de 
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vida nas organizac;oes, a promoc;ao humana de seus funcionarios e a postura das 

empresas em relayao ao meio ambiente e a propria comunidade FIPECAFI (2000). 

Como se pode perceber, o Balanc;o Social e uma demonstrac;ao forte de 

Marketing, mas nao serve s6 para isso, e tambem considerado um instrumento de 

apoio aos proprietarios nas tomadas de decisoes. 0 Brasil nao possui um modelo 

oficial de Balanc;o Social, pelo fato de sua elaborac;ao e publicac;ao ainda nao ser 

obrigat6ria em nivel federal, mas ja existem projetos de lei que estao tramitando no 

Congresso Nacional, bern como na Camara de Deputados. Porem, em alguns 

Estados e Municipios ja existe legislayao que torna obrigat6ria sua publicac;ao, mas 

ainda gera muita polemica, pois muitos autores discordam dessa obrigatoriedade 

alegando a necessidade de conscientizac;ao das empresas de sua responsabilidade 

perante a sociedade. Apesar de nao ser obrigat6ria a sua publicac;ao, varias 

empresas divulgam seu balanc;o social, a maioria seguindo o modelo criado pelo 

lnstituto Brasileiro de Analises Sociais-Economicas- I BASE (KROETZ, 2000). 



Figura 6- Balan9o social 

2007 varor {Mil rea is) · - - 2006 Valor (Mil reais) 

Receita liquida (RL) 0 0 
Resultado operacional (RO} 0 0 
Folha de pagamento bruta (FPB) 0 0 

•• 4 - ..... -
Alimentagao 0 
Encargos sociais compuls6rios 0 
Previdencia privada 0 
Saude 0 
Seguranya e saude no trabalho 0 

Educagao 0 

Cultura 0 
Capacitagao e desenvolvimento profissional 0 
Creches ou auxilio-creche 0 
Participagao nos Iueras ou resultados 0 
Outros 0 

Total-lndicadores sociais infernos 0 
3- lndtcadores SoctaiS Ex:ternos - - -- - VaTer {mil) % sabre RO .. - - .. - -. . .. -
Educagao 
Cultura 
Saude e saneamento 
Esporte 
Combate a fome e seguranga alimentar 

Outros 

Total das contribui~;oes para a sociedade 
Tributes (exclufdos encargos sociais) 
Total-lndicadores sociais extemos ... % sobre RL Valor (mtl}- % sobre RO . ... -
lnvestimentos relacionados com a produgao/ operagao da empresa 
lnvestimentos em programas e/ou projetos extemos 
Total dos investimentos em meio ambiente 

Qu~nto ao estabelecimento de "metas anuais" para minimizar ( } nao possui metas ( } cumpre de 51 a 75% 

res1?~os, o ~~su':'o em geral na prodw~:ao/ operagao e aumentar a ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% 
eficacta na ubhzacao de recursos naturats. a empresa 

5 - lndicadores do Corpo Functonal II 

N° de empregados(as} ao final do periodo 

N" de admissoos durante o periodo 
N° de empregados(as) terceirizados(as) 
N° de estagiarios(as) 
N" de empregados(as) acima de 45 anos 

N° de mulheres que trabalham na empresa 
% de cargos 'Cle chefia ocupados por mulheres 

N" de negros(as) que trabalham na empresa 
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 

N° de pessoas com deficiencia au necessidades especiais 

( l nao possui metas ( } cumpre de 51 a 75% 
{ ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% ... 

6 - lnfornia96es relevantes quanta ao exercicio cia -cidadanTa -- - - - - -- 2il"o7 -- -- 1 Metas 2008 

empresarial 

Relagao entre a maior e a menor remunera~o na empresa 
Numero total de acidentes de trabalho 

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa ( ) dire¢o 

foram definidos por: 

Os pradroes de seguran~ e salubridade no ambiente de trabalho ( ) di~ e 
foram definidos por: gerenctas 

Quanta a liberdade sindical, ao direito de negocia~o coletiva e a ( l nao se 
representagao intema dos(as) trabfilhadores{as), a empresa: envolva 

A previdencia privada contempla: 

A participa~o dos Iueras ou resultados contempla: 

Na selegao dos fomecedores, os mesmos padroes eticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: 

Quanta a participa~o de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntario, a empresa: 

Numero total de reclama¢es e criticas de consumidores(as): 

% de reclama¢es e criticas atendidas ou solucionadas: 

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): 

Distribuigao do Valor Adicionado (OVA): ·-· 
Fonte-IBASE 

()di~ 

( ) direyiio 

{ )naosao 

considerados 

( )naose 
envolve 

naempresa 

naempresa 
% 

Em2007: 

_%govemo 
_% acionistas 

0 

0 
(}di~oe ( } lodos(as) 

gerencias empregados(as) 

( ) todos(as) ( ) todos(as) + 
empregados(as) Gipa 

( ) segue as ( ) incentiva e 

normas da OIT sagueaorr 

()~oe ( ) todos(as) 

gerencias emoreaadosfas) 
( }dir~oe ( } todos(as) 

gerencias empregados{as) 
{ } sao sugeridos { } sao exigidos 

( )ap6ia ( } organiza e 

incentiva 

noProcon naJusti~ 

noProcon naJusti~ 

% % 

_% colaboradores(as) 

- %terreirns _%relido 

0 
0 

()di~o (x)di~oe ( ) lodos(as} 

gerencias empregados(as) 

()di~e ( ) todos(as) (x) todos(as) + 
gerencias empregados(as) Gipa 

{ ) niio se ( ) seguira as (x} incentivara e 

envolvera normas da orr saguira a orr 

( )dir~o ( ) direyao e (x ) todos(as) 
gerencias empregados(as) 

l } direyiio { ) direyao e ( x) lodos(as) 

gerencias empregados(as) 
{ )naoserao ( x) serao { } serao exigidos 

considerados sugeridos 

( )naose ( )apoiara {x ) organizara e 

awolvera incentivara 

naempresa no Procon naJustio<a 

naempresa no Procon na Justio<a 
% % % 

Em2006: 
_%govemo _% colaboradores(as) 

_%acionistas - %terreirns _%retido 

13 
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2.4 DEMONSTRACOES DO VALOR ADICIONADO 

0 termo valor Adicionado dentro da visao macroeconomica, " ... o valor 

adicionado representa o incremento de valor que se atribui a urn bern durante o 

processo produtivo" (SANTOS, 2003,P27) 

A D.V.A representa o ganho esforc;os desenvolvidos para a criac;ao da riqueza 

da empresa. Estes "esforc;os", e fruto, dos empregados que fornecem a mao-de

obra, e os investidores que fornecem o capital, os fornecedores que emprestam os 

recursos e o governo que fornece a lei e a ordem, infra-estrutura s6cio-economica e 

os servic;os de apoio (DE LUCA, 1998). 

E podendo assim considera a OVA como urn instrumento contabil que visa a 

identificac;ao da riqueza gerada pela empresa, a maneira que a entidade agrega 

valor a economia do pais. Este demonstrativo surgiu tendo em vista que a 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio identifica apenas qual a parcela da riqueza 

criada que efetivamente permanece na empresa na forma de Iuera, logo, nao 

identifica as demais gerac;oes de riqueza, assim como as demais demonstrac;oes 

financeiras tambem nao sao capazes de identificar quanta de valor a entidade esta 

adicionando ou agregando as mercadorias ou insumos que adquire, Santos (2005). 

As demonstrac;oes mencionadas nao identificam, ainda, quanta e de que 

forma sao distribuidos os valores adicionados ou agregados (NEVES e VICECONTI, 

2002). 

A Demonstra<;ao do Valor Adicionado fornece uma visao mais abrangente 

sabre a real competencia de uma empresa produzir riqueza e sabre a forma como 

distribui essa riqueza entre os diversos fatores da produ<;ao. Por tanto, e urn 

instrumento que auxiliar o Balanc;o Social, ja que a companhias estara mostrando a 

sociedade o quanta contribui para a gerac;ao de riqueza no pais e como as parcelas 

agregadas sao distribuidas pelos diversos agentes economicos que a ajudaram a 

efetivar a produc;ao (NEVES e VICECONTI, 2002). 

Segundo o mesmo autor, a OVA representa a riqueza que a entidade gera em 

certo periodo de tempo. Com isso, pode-se afirmar que a soma das importancias 

agregadas representa a soma das riquezas criadas. A OVA e urn demonstrativo nao 

s6 direcionado aos proprietarios das empresas, como e o caso da Demonstrac;ao de 

Resultado do Exercicio, mas urn instrumento que abre urn leque para a sociedade, 
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pelo fato de sua fun~ao ser de divulga~o e identifica~o do valor da riqueza gerada 

pela entidade e de que forma a mesma foi distribuida entre os diversos setores que 

contribuiram, direta ou indiretamente, para esta gera~o de riqueza, que sao os 

trabalhadores, proprietarios, governo e terceiros. 

0 Demonstrativo de Resultado do Exercicio e mais conhecido e obrigat6rio 

pela Lei n°. 6.404/76, e tern como principal objetivo avaliar quanto foi o lucro ou 

prejuizo que a empresa obteve. E urn lnstrumento Contabil de grande importancia, 

mas direcionado aos donos das empresas, ficando urn demonstrativo vazio para a 

comunidade. A necessidade de instrumentos Contabeis mais transparentes, 

juntamente, com a rela~ao intersocial existente com a globaliza~o de mercado 

exige conhecimentos adicionais, que podem ser identificados na DV A. Nao se 

desprezando o lucro, e claro, pelo fato de ser uma caracteristica fundamental da 

continuidade das empresas {FIPECAFI, 2005). 

2.4.1 Objetivo da DVA 

0 objetivo da DVA de acordo com Neves e Viceconti {2002), toda e qualquer 

empresa que estiver em produ~ao esta gerando riqueza, isto representa a diferen~ 

entre o valor da venda e o valor pago a terceiros a titulo de insumos para a obten98o 

dos produtos, mercadorias ou servi~os. No entanto, ao analisar a DVA, pode-se 

constatar que, no inicio, o valor pago a terceiros diminui em rela98o a aquisi~ao de 

mercadorias, servi~os e materias para consumo administrativo. 

Tambem, pode-se verificar que a transferencia da riqueza aparece na parte 

inferior da OVA, demonstrando, assim, sua efetiva distribui~ao na forma de 

pagamento de impostos ou ate mesmo do capital de terceiros. Portanto, a DVA 

fornece uma visao bern ampla sabre a real capacidade de uma entidade produzir 

riqueza e como distribui a mesma {NEVES e VICECONTI, 2002). 

A lmportancia da Demonstra~ao do Valor Adicionado, atualmente, vern sendo 

exigida par alguns paises onde empresas internacionais desejam se instalar. Dessa 

forma, o pais que ira sediar a empresa podera conhecer o retorno que ela lhe dara 

por meio da previsao do valor adicionado que gerara. Para esses paises, o 

importante nao eo que a empresa ira importar, mas sim, o quanta ela vai gerar de 

riqueza, bern como sua distribui~ao. 0 DVA possibilita visualizar, de forma clara, as 
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partes da riqueza que pertence aos s6cios, aos terceiros que financiam a entidade, 

aos funcionarios e ao governo (NEVES e VICECONTI, 2002). 

Ja no caso da Oemonstrac;ao do Resultado do Exercicio - ORE, a parte que 

cabe aos terceiros (capitalistas, empregados, governo) e considerada como 

despesas/custos, do ponto de vista dos proprietarios, pois aparece como redu«;ao do 

lucro, consequentemente, como redu«;ao da parcela que cabe a cada proprietario. 

Ao se analisar as duas demonstrac;oes, conclui-se que ambas tern enfoques 

diferentes e objetivam fornecer informac;oes sob diferentes pontos de vistas, embora 

sejam complementares e imprescindiveis. Por isso, a elaborac;ao e divulga«;ao das 

duas demonstrac;oes ORE e OVA atendem, de forma eficaz, a necessidade que os 

usuarios possuem de informac;oes adicionais as atuais demonstrac;oes contabeis 

obrigat6rias (NEVES e VICECONTI, 2002). 

Alguns estados e municipios dao incentivos fiscais para que as empresas se 

instalem em sua regiao, mas, no momento de analisar o projeto de viabilidade da 

empresa, urn dos fatores que, muitas vezes, se leva em considera«;ao sao a gerac;ao 

de riqueza e sua distribuic;ao. 

Assim, esse fator pode ser decisivo na concessao de incentivo fiscal, pois a 

gerac;ao de riqueza e sua distribuic;ao sao de suma importancia para o municipio ou 

estado, pois gera valor agregado, o que propicia o crescimento economico regional 

(SANTOS, 2005) 

Portanto, a OVA esta sendo considerada urn grande diferencial para a 

empresa, pois, enquanto a ORE apenas demonstra qual foi o lucro, eta mostra toda 

a riqueza gerada pela empresa e de que maneira a mesma sera distribuida. Usuario 

da Demonstrac;ao do Valor Adicionado ressalta-se que a OVA favorece ao publico 

que se interessa pelo desenvolvimento da entidade informac;Qes de cunho social e 

isto permite aumentar o numero de usuarios. (SANTOS, 2005) 

Oestaca-se que, quanto maior for a transparencia das informac;oes 

repassadas ao publico, melhor para as entidades pelo fato de as mesmas gerarem 

urn aumento da confiabilidade junto aos seus usuarios assegurando, assim, a 

sobrevivencia da empresa. Quanto mais motivado estiver no ambiente de trabalho, 

melhor para a entidade, pois sao eles os beneficiaries diretos e os responsaveis pela 

continuidade da empresa. (SANTOS,2005) 
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2.4.2 Usuarios da D.V.A. 

Segundo (SANTOS, 2005), e de grande importancia para estes usuarios que 

tenham conhecimentos para compreenderam a importancia dos investimentos 

sociais; 

• os acionistas - principais usuarios da DVA. Sao eles os proprietaries das empresas, 

os formadores do capital proprio da empresa e eJes podeml portanto, fazer uma 

analise, por rneio desse demonstrative, para a elabora~o de futuros projetos ou, ate 

mesmo, diminui-fos em prol da continuidade da empresa; 

• administradores - como sao eles que estao no comando da entidade, a OVA serve 

para auxilia-los no planejamento -estrategico e nas tomadas de decisOe.s. Eles sao os 

segundos interessados a querer estar a par do resultado da geraQao de riqueza da 

empresa, devida as suas remunerayaes, e clara; 

• comunidade - como e na comunidade que se reflete o desenvolvimento da 

economia, ela e considerada a beneficiaria direta das agoes sociais da empresa, e 

pode influenciar com sua opiniao em favor .ou nao da entidade. E por meio da DVA 

que a sociedade pode identificar as a9oes sociais que a empresa esta realizando em 

favor da comunidade e tam bern a propria gera9ao de riqueza; 

• o governo - coma e o responsavel por promover as condi9oes para o 

desenvolvimento das atividades da empresa, e o (mico que pode exigir a elabora9ao 

e ate mesmo a publicayao deste demonstrativo, pois e ele que identifica as 

atividades realizadas em prol da sociedade. Para o governo, a elabora9ao da OVA 

pode ajudar a fazer estudos comparatives quanta a tributa9ao, se por setores ou, ate 

mesmo, por atividades. Oessa forma, podera mostrar a realidade das categorias que 

mais contribuem para a forma9ao da receita tributaria, pois, por meio deste 

demonstrative o governo pode apresentar o crescimento economico da regiao e ate 

mesmo do pais; 

• os financiadores - primeiramente, pode-se destacar que as empresas financiadoras 

de credito estao cada vez mais levando em considera~o as a9oes sociais, 

economicas e ambientais para concessao de credito para o funcionamento da 

empresa. Assim, percebe-se que acaba fechando urn ciclo e que para urn born 

andamento dos neg6cios.da empresa e viavel a elabora~o e publicayao da OVA; 
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• consumidores - cabe ao mercado consumidor a continuidade da empresa no meio 

social por meio da. satisfac;ao do cJjente, de_ produtos de. qualidade e do prec;o do 

produto, que e urn item de· suma importancia. 

E e por intermedio da Demonstray-ao do Valor Adicionado que a comunidade 

pode identificar o que esta empresa esta fazendo em prol da sociedade (SANTOS, 

2005). 

2A.3 DVA em outros Paises 

Tinoco (2001, p. 126) comenta a composic;ao do Balanc;o social e da OVA em outros 

paises 

Estados Unidos: As empresas americanas, em geral, demonstram poucas 
informac;oes sociais, mas, dentre elas, destaca-se o valor adicionado. A 
maioria das publica¢es e voltada para os interesses s6cios~ Gra'" 
Bretanha: E manifestado interesses em reunir a informayao economica com 
a _social em relat6rios para as investidores e assalariados, figurando 
elementos financeiros ( contas de valor adicionado} e elementos 
estritamente sociais. Entretanto, nao ha obrigatoriedade de divu1gayao. 
Espanha: Varias ernpresas divuJgam o Balanc;o Social, entretanto nao ha 
obrigat6rio. Franc;a: A D.V.A e obrigat6ria desde 1983, destacando-se o 
valor adicionado da empresa e o global e dos que se relacionam com eta 
(TINOCO, 2001, P126). 

No BrasH o Balanco Social ainda nao e exigido como em outros pafses porem 

ja existem estudos e ptanejamentos para knp1ant~ -da obr1gatoriedade de sua a 

apresenta~o. 



2.4.4 -Oem()[l.$tra.-Qao do valor adiplanat....,. OVA 

F~gura 7- ·Modelo DVA 

DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO- ---- - - DESCRICAO R$ Mil 

... 

_. ···: ~ : .• ~ '"''! ·,~,,~:·~ 

, :1_·-:r:}:Veridas-de·c~~repd,ar.ia$'-~prod~tps ~· ~er.V!~® -,.;;: .. ~ :.;.~ __ ___ , __ _ 

,,. .. - - ,-· 

1.3) Nao qperaeionais --

2'.1) 'Materia~primas- consumidas 

2 . .2) CI.J§to -eta§ mercadorias e --seryi.g.os.vendidos 

2.3) Materiais, energia, servigo de terceiros e outrds 

2.4} Perda I Recuperacao de val ores ativos 

3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 

4 - RETENCOES 

4.1} Depreciacao, amortizacao e exaustao 

5 - VALOR ADICIONADO LiQUIDO PRODUZIDO PELA 

ENTIDADE (3-4) 

6- VALOR ADICION.ADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 

6.1) Resultado de equivaiencia patrimonial 

6.2} Receitas financeiras 
- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- -- --- - - - -

7 -_V~LO_f:< ADI910ADO_ TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 

8- DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO* 

8. 1) Pessoal e encargos 

8.2) Impastos, taxas e contribuicoes 

8.3) Juros e alugueis 

8.4) Juras s/ capital proprio e dividendos 

8.5) Lueras retidos I prejuizo do exercfcio 
FONTE: FIPECAFI (2005, p. 453} 
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A seguir uma sfntese explicativa dos dados apresentados na demonstra9ao 

da Figura 7- OVA, 

1 - RECEITAS (soma dos itens 1.1 a 1.3) 

1.1 - Vendas de mercadorias, produtos e servic;:os 

lnclui os valores do ICfvlS e IPI incidentes sobre essas receitas, ou seja, 

corresponde a receita bruta ou faturamento bruto. 

• 1.2 - Provisao para Credito de liquidac;ao duvidosa - Reversao/Constitui9ao 
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• lnclui os valores relativos a constituic;ao/baixa de provisao para devedores 

duvidosos. 

• 1.3 - Nao operacionais 

• lnclui valores considerados fora das atividades principais da empresa, tais 

como: ganhos .ou perdas na baixa de imobilizados, ganhos ou perdas na 

baixa de investimentos, etc. 

2 :- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (soma dos itens 2.1 a 2.4) 

2.1 - Materias-primas consumidas (incluidas no custo do produto vendido). 

2.2 - Custos das mercadorias e servic;os vendidos (nao inclui gastos com 

pessoal proprio). 

2.3 - Materiais, energia, servic;os de terceiros e outros (inclui valores relativos 

as aquisic;oes e pagamentos a terceiros). 

Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, 

servic;os, energia, etc. consumidos deverao ser considerados os impostos (ICMS e 

I PI) incluidos no momento das compras, recuperaveis ou nao. 

2.4 - Perda/Recuperac;ao de valores ativos 

lnclui valores relativos a valor de mercado de estoques e investimentos, etc. 

(se no periodo o valor Hquido for positivo devera ser somado). 

3- VALOR ADICIONADO BRUTO (diferenc;a entre itens 1 e 2). 

4- RETEN<;OES 

4.1 - Depreciac;ao, amortizac;ao e exaustao 

Devera incluir a despesa contabilizada no periodo. 

5 -VALOR ADICIONADO LiO. PRODUZIDO PELA ENTIDADE (diferenc;a 

entre itens 3 e 4) 

6- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA (soma dos itens 

6.1 e6.2) 

6.1 - Resultado de equivalemcia patrimonial (inclui os valores recebidos como 

dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo ). 0 resultado de 

equivalencia podera representar receita ou despesa; ~e despesa devera ser 

informada entre parenteses. 

6.2 Receitas financeiras (inclui todas as receitas financeiras 

independentemente de sua origem). 

7- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (soma dos itens 5 e 6) 

8- DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO (soma dos itens 8.1 a 8.5) 

• 
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8.1 - Pessoal e encargos 

Nesse item deverao ser incluidos os encargos com ferias, 13Q salario, FGTS, 

alimenta~ao, transporte, etc., apropriados ao custo do produto ou resultado do 

periodo (nao inclui encargos com o INSS - veja tratamento a ser dado no item 

seguinte). 

8.2 - lmpostos, taxas e contribui~oes 

Ah3m das contribui~oes devidas ao INSS, imposto de renda, contribui~ao 

social e todos os demais impostos, taxas e contribui~oes deverao ser incluidos neste 

item. Os valores relativos ao ICMS e IPI deverao ser considerados como os valores 

devidos ou ja recolhidos aos cofres publicos, representando a diferen~a entre os 

impostos incidentes sobre as vendas e os valores considerados dentro do item 2 -

lnsumos adquiridos de terceiros. 

8.3 - Juros e alugueis 

Devem ser consideradas as despesas financeiras e as de juros relativas a 

quaisquer tipos de emprestimos e financiamentos junto a institui~oes financeiras, 

empresas do grupo ou outras e os alugueis (incluindo-se as despesas com leasing) 

pagos ou creditados a terceiros. 

8.4 - Juros sobre o capital proprio e dividendos 

lnclui os valores pagos ou creditados aos acionistas. Os juros sobre o capital 

proprio contabilizados como reserva deverao constar do item "lucros retidos". 

8.5- Lucros retidos/prejuizo do exercicio 

Devem ser incluidos os lucros do periodo destinados as reservas de lucros e 

eventuais parcelas ainda sem destina~o especifica. 

2.5 ANALISE FINANCEIRA 

A analise financeira e o metodo de prepara~o de dados estatisticos, visando 

a sua interpreta~o. Ela estuda a situa~ao patrimonial da entidade, atraves da 

decomposi~ao, compara~ao e interpreta~ao do conteudo das demonstra~oes 

contabeis, visando obter informa~oes analiticas e precisas sobre a situa~ao geral da 

empresa. 0 objetivo e fornecer informa~oes numericas de dois ou mais periodos, de 

modo a auxiliar ou instrumentar acionistas, administradores, fornecedores, clientes, 

governo, institui~oes financeiras, investidores e outras pessoas fisicas ou juridicas 

interessadas em conhecer a situa~o da empresa ou para tomar decisoes. 
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Alguns aspectos podem nao estar evidenciados pelas analises entre as quais temos: 

a) Capacidade ociosa de maquinas e equipamentos: fato que numa simples 

analise de demonstrativos, pode ficar encoberto; 

b) Analise de tendencias: compara~o entre os resultados obtidos nas analises 

de diversos periodos visando obter a tendencia do resultado em epigrafe; 

c) Comparac;oes: 1) com outras empresas do mesmo ramo e porte; 2) com 

fndices-padrao estabelecidos pela media dos indices das empresas do mesmo ramo 

ou porte. 

2.5.1 Reestrutura~o do Balanc;o 

A reclassificac;ao ou padronizac;ao das demonstrac;Oes contabeis tern com 

objetivo traze-las a urn padrao de procedimento e de ordenamento na distribui~o 

das contas, visando diminuir as diferenc;as nos criterios utilizados pelas empresas na 

apresentac;ao de tais demonstrac;oes contabeis. Outro objetivo e fazer com que as 

demonstrac;oes atendam as necessidades de analise e sejam apresentadas de 

forma homogenea, simples de visualizar e faceis de entender, isto e, de 

correlacionar os diversos itens, seguindo criterios pr6prios adotados internamente na 

empresa que esteja procedendo a analise, (SILVA, 2006). 

A verdadeira analise comeya na reclassificayao das demonstra~;oes 
contabeis. E necessaria que o analista responsavel por essa tarefa conheya 
bern o que representa cada uma das contas e que tenha dominio do 
mecanismo contabil utilizado pelas empresas, sabendo como aqueles 
valores surgiram, o que eles representam, e como serao liquidados. Precisa 
saber interpretar a nomenclatura utilizada pelas empresas convertendo-a 
para planilhas internas. E fundamental que o analista tenha condi~;oes de 
avaliar a relevancia da cada item, a medida que tal item possa apresentar 
dificuldade. Valores importantes devem ser esclarecidos e pequenos valores 
muitas vezes nao justificam perda de tempo (SILVA, 2006, p. 195-196) 

Mesmo havendo uma estrutura legal para apresentac;ao do balanc;o 

patrimonial, se observarmos varias demonstrac;oes financeiras de diferentes 

empresas, notaremos que cada uma delas pode apresentar certas particularidades e 

contas que sejam inerentes a sua atividade. Dai a necessidade da definic;ao de uma 

planilha propria que possibilite a obtenc;ao das informac;oes necessarias a tomada de 
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decisao e que seja de facil visualizac;ao e interpretac;ao dos dados das varias 

empresas em analise, (SILVA, 2006). 

2.5.2 Analises Vertical e Horizontal 

A determinac;ao da porcentagem de cada elemento patrimonial em relac;ao ao 

conjunto indica o coeficiente dos diversos grupos patrimoniais, dando-nos assim 

ideia precisa de distribuic;ao dos valores no conjunto patrimonial. (SILVA, 2006). 

Alguns autores dao a este procedimento a denominac;ao de analise vertical. E 
importante saber a porcentagem de cada grupo com relac;ao ao total do patrimonio, 

pois, atraves dessa analise, podemos identificar se ha excesso de imobilizac;ao, 

insuficiemcia de capitais ou disponibilidades etc. 

As porcentagens de cada grupo patrimonial variam, naturalmente, de acordo 
com o ramo de atividade da empresa; as industrias imobilizam maiores 
somas de capitais que as empresas mercantis; os bancos movimentam 
mais capitais de terceiros que capitais pr6prios e tern maiores 
disponibilidades que valores imobilizados e mais realizaveis que 
disponiveis. Nao se pode estabelecer porcentagens-padrao que atendam a 
todos os tipos de empresas. (FRANCO, 1989, p. 131) 

Para NEVES e VICECONTI (2005, p. 459-462), "a analise de estrutura ou 

vertical permite medir percentualmente cada componente em relac;ao ao todo do 

qual faz parte, e fazer as comparac;oes caso existam dois ou mais periodos", 

enquanto a analise de evoluc;ao ou horizontal permite "avaliar o aumento ou a 

diminuic;ao dos valores que expressam os elementos patrimoniais ou do resultado, 

numa determinada serie hist6rica de exercicios" (ibid) 

2.5.3 Analise atraves de Indices 

A analise de empresas por meio dos indices financeiros e certamente a mais 

conhecida, chegando mesmo a ser confundida com a chamada "analise de balanc;o". 

Segundo SILVA (2006, p. 248), "os indices financeiros sao relac;oes entre as 

contas ou grupos de contas das demonstrac;oes contabeis, que tern por objetivo 

fornecer-nos informac;oes que nao sao faceis de serem visualizadas de forma direta 

nas demonstrac;Oes Contabeis". 

E necessario que os indices financeiros sejam calculados ap6s a 

padronizac;ao (reclassificac;ao) das demonstrac;oes contabeis procedida pelo 
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analista. Ainda como medida relativa de grandeza, o indice fornece a ideia 

quantitativa das relac;oes estabelecidas, sem, entretanto, nos fornecer os elementos 

qualitativos contidos nas mesmas. 

A questao da quantidade de indices a serem utilizados na analise de uma 

empresa e urn ponto importante. Uma grande quantidade de indices pode chegar a 

confundir o usuario, especialmente o iniciante. Por outro lado, uma quantidade muito 

pequena de indices pode nao ser suficiente para tirarmos conclusoes acerca da 

saude financeira de uma empresa. A tendencia e de que o analista mais experiente 

saiba quais os pontos que tendem a indicar maior vulnerabilidade da empresa. 

A quantidade eo tipo de indices utilizados vao dependerem muito do objeto 

da propria analise que pretendemos desenvolver. 

0 objetivo principal de uma analise e subsidiar a tomada de decisao de 
credito ou de investimento, entre outras. Desse modo, a analise deve levar a 
uma classifica9ao do risco da empresa. A ponderayao dos Indices pode ser: 
(i) pela comparayao dos indices da empresa como padroes de seu 
segmento, de sua regiao geografica e de seu porte; (ii) pelo uso de analise 
discriminante multipla; (iii) por meio da experiencia do analista, ou (iv) de 
outros recursos quantitativos. (SILVA, 2006, p. 250) 

Ainda que tenha havido a contribuic;ao fornecida pelos indices financeiros, e 

importante destacar que os mesmos normalmente referem-se ao passado, quando 

para o analista o mais importante e saber o presente e ter uma expectativa do futuro. 

Ainda assim, os indices financeiros sao ferramentas que podem e vao prestar 

grande auxilio aos analistas, credores e investidores, entre outros usuaries. 

2.5.4 Analise Financeira 

E determinada em func;ao da relac;ao existente entre dais elementos, 

indicando quantas vezes urn contem o outro ou a proporyao de urn em relac;ao ao 

outro. 

A liquidez de uma empresa e medida por sua capacidade de cumprir as 
obriga9oes de curto prazo a medida que vencem. Corresponde a solvencia 
da posiyao financeira geral da empresa - a facilidade com que pode pagar 
suas contas. Como uma liquidez baixa ou declinante e urn precursor comum 
de dificuldades financeiras e falencia, esses indices sao vistos como bons 
indicadores de problemas de fluxo de caixa. As duas medidas basicas de 
liquidez sao: o indice de liquidez corrente e o fndice de liquidez seca 
(Grl"TIMN, 2005, p. 46). 
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2.5.5 Analise Estrutural 

0 endividamento indica o montante dos recursos de terceiros que esta sendo 

usado, na tentativa de gerar lucros. Por isso existe grande preocupayao com o grau 

de endividamento e com a capacidade de pagamento da empresa, pois, quanto mais 

endividada ela estiver maior sera a possibilidade de que nao consiga satisfazer as 

obrigayoes com terceiros. 0 grau de endividamento mede, portanto, a proporyao dos 

ativos totais financiada por terceiros (credores da empresa). 

0 indice de endividamento de uma empresa indica o volume de dinheiro de 
terceiros usado para gerar lucros. Em geral, o analista financeiro preocupa
se mais com as atividades de Iongo prazo porque elas comprometem a 
empresa com uma serie de pagamentos por muitos anos. Como e 
necessaria saldar as obrigayoes com os credores antes de distribuir lucros 
aos acionistas, os acionistas atuais e futuros prestam muita atenyao na 
capacidade de pagamento de dividas da empresa. Os fornecedores de 
recursos financeiros se interessam pelo endividamento da empresa, e os 
administradores, obviamente, tambem devem se preocupar com ele. 
(GITMAN, 2005, p. 49) 

2.5.6 Analise Economica 

T em por objetivo avaliar o rendimento obtido pel a empresa em determinado 

periodo. Estes indices podem ser medidos em relayao as vendas, ativos, patrimonio 

Hquido e ao valor da ayao. 

Existem inumeras mediyaes da rentabilidade. Como grupo, essas mediyaes 
permitem ao analista avaliar os lucros da empresa em relayao a certo nivel 
de vendas, a certo nivel de ativos ou ao volume de capital investido pelos 
proprietarios. Sem lucros, uma empresa nao poderia atrair capital externo. 
Os proprietarios, credores e administradores preocupam-se muito com o 
aumento do lucro, pois isso e visto como algo muito importante no mercado. 
(GITMAN, 2005, p. 52) 

2.5.7 Analise do Capital de Giro 

0 capital de giro resulta da diferenya entre o passivo nao circulante (PNC) eo 

ativo nao circulante (ANC), portanto, obtem-se para o CCL, a seguinte equayao: 

CCL= PNC- ANC. 



26 

Segundo SILVA (2006, p. 400), "a expressao capital de giro pode ter varios 

significados e, mesmo sendo utilizada por profissionais atuantes na area financeira, 

podera, em cada momento, assumir urn significado diferente". 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQU ISA 

Devido a necessidade do tema, e necessaria estabetecer urn padrao para a 

pesquisa para se chegar ao objetivo determinado e no prazo programado, 

(Martins 2000:37) destaca: 

A importancia de determinar o ambito de pesquisa e estabelecer os contornos de estudos 
decorrentes do fato de que nunca sera possivel explorar todos os angulos do fenomeno. A 
selec;ao dos aspectos mais relevantes e a determinayao do 'recorte' e, pois, crucial para 
atingimos os prop6sitos do estudo e chegarmos a uma compreensao mais completa sobre a 
situac;ao estudada. 

Para esta pesquisa, a empresa selecionada foi uma S/A de grande porte a 

escolha desta se explica devido as informac;oes serem mais acessiveis. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Sera feito urn estudo da bibliografia da area e urn breve levantamento do 

hist6rico da empresa e elaborac;ao da OVA. 0 projeto explorat6rio em relac;ao aos 

procedimentos tecnicos utilizados, e bibliograficos, quanto aos meios, pois envolve 

em sua coleta de dados, analise e processamento de resultados, a utilizac;ao de 

bases os dados referenciais (ou bibliograficos) como principais fontes de 

informac;oes. 

3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 

E a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicac;ao dos instrumentos 

elaborados e das tecnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta de dados 

previstos. Segundo Martins e uma tarefa cansativa e toma, quase sempre, mais 

tempo do que se espera. Exigem do pesquisador, paciencia, perseveranc;a e esforc;o 

pessoal, alem do cuidadoso registro dos dados e de urn born preparo anterior. 
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Tambem e importante o perfeito entrosamento das tarefas organizacionais e 

administrativas com as cientificas, obedecendo aos prazos estipulados, aos 

orc;amentos previstos, ao preparo do pessoal. "Quanto mais planejamento for feito 

previamente, menos desperdicio de tempo haven~ no trabalho de campo 

propriamente dito, facilitando a etapa seguinte". (MARCONI 1999, p. 34 ). 

0 rigoroso controle na aplicagao dos instrumentos de pesquisa e fator 

fundamental para evitar erros e defeitos resultantes de entrevistadores inexperientes 

ou de informantes tendenciosos. "As tecnicas de pesquisa sao: coleta documental, 

observac;ao, entrevista, questionario, formulario, medidas de opinioes e de atitudes, 

tecnicas mercadol6gicas, testes, sociometria, analise de conteudo e hist6ria de vida". 

(MARCONI, 1999, p.35). 

Para a obtenc;ao de dados podem ser utilizados tres procedimentos: pesquisa 

documental, pesquisa bibliografica e contatos diretos. A pesquisa bibliografica e urn 

apanhado geral sobre os principais trabalhos ja realizados, revestidos de 

importancia, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados 

com o tema, "o estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificac;ao do trabalho, 

evitar duplicac;oes e certos erros, e representa uma fonte indispensavel de 

informac;oes, podendo ate orientar as indagac;oes." (MARTINS, 2000, p. 46). 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, deve-se fazer uma analise minuciosa 

de todas as fontes documentais (livros, internet, noticias, etc.), que sirvam de 

suporte a investigac;ao projetada. A investigac;ao preliminar e estudos explorat6rios 

devem ser realizadas atraves de dois aspectos: documentos e contatos diretos. 

(MARTINS, 2000, p. 07). 

A neste projeto foi utilizado a pesquisa bibliografica para aprender as normas 

contabeis e a Lei. Este metodo foi utilizado para que pudesse obter informac;oes 

sobre o desenvolvimento do projeto. 

3.4 PLANO DE TRA TAMENTO DE DADOS 

Conforme Marconi (1999 p.37), ap6s a coleta dos dados, os mesmos sao 

elaborados e classificados de forma sistematica. Estes dados devem seguir os 

seguintes passos: 
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a) Selec;ao eo exame minucioso dos dados. De posse do material coletado, o 

pesquisador deve submeter-se a uma verificac;ao critica, a fim de detectar falhas ou 

erros, evitando informac;oes confusas, distorcidas, incompletas que podem prejudicar 

o resultado da pesquisa. 

b) Codificac;ao e a tecnica operacional utilizada para categorizar os dados que 

se relacionam. Mediante a codificac;ao, os dados sao transformados em simbolos, 

podendo ser tabelados e contados. 

c) Tabulac;ao e a disposic;ao dos dados em tabelas, possibilitando maior 

facilidade na verificac;ao das inter-relac;oes entre eles. 

0 plano de tratamento de dados possibilita a equipe filtrar e redigir os dados 

essenciais para a realizac;ao do projeto da implantac;ao OVA, que foram executados 

atraves de alguns softwares como: Excel, Word e internet-explorer, fornecendo 

informac;oes relevantes a pesquisa e aoestudo da viabilidade do projeto. 

A pesquisa e uma parte do processo tecnico de analise estatistica que 

permite sintetizar os dados de observac;ao, conseguidos pelas diferentes categorias 

e representa-los graficamente. Dessa forma, poderao ser mais bern compreendidos 

e interpretados mais rapidamente. 

3.5 LIMITA<;OES DO PROJETO 

As limitac;oes que cabem ao projeto sao as leis contabeis. 

As sociedades S.A e de grande Porte deverao ser definidos seguindo panimetros 

legais, que obrigam a elaborac;ao da OVA . 
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4EMPRESA 

Ao Iongo dos seus mais de 60 anos de hist6ria, a PESA tornou-se uma das 

marcas mais conhecidas da Regiao Sui. As origens da empresa remontam ao ano 

de 1925, quando uma familia gaucha de Rio Pardo I Cachoeira do Sui migrou para 

Curitiba e, junto com uma familia de imigrantes italianos, fundaram a Sociedade 

Meridional de Materiais e Equipamentos Ltda. no ano de 1946. Em 1952 a empresa 

tornou-se representante Caterpillar para o estado do Parana e no ano seguinte 

passou a se chamar Parana Equipamentos, iniciando sua trajet6ria de expansao que 

continua ate hoje. Em 1955 a empresa fundou sua primeira filial, em Londrina. Em 

1963 instalou-se tambem em Cascavel. 

Em 1993, tornou-se representante Caterpillar para os estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sui, inaugurando filiais em Sao Jose, na regiao 

metropolitana de Florian6polis, e em Porto Alegre, simbolizando assim o retorno a 
origem gaucha dos fundadores. Ao Iongo de seis decadas, a PESA construiu uma 

marca s61ida, reconhecida pela qualidade dos seus servic;os e pela exceh3ncia 

tecnica dos seus profissionais. Uma marca carregada de tradic;8o, que se faz 

presente no dia a dia de todo o mercado. Mas, ao mesmo tempo, a PESAS.A. 

passou a ser conhecida tambem por outro nome, mais curto e de facil identificac;ao, 

que esteve sempre presente como uma especie de apelido carinhoso: o nome 

PESA. Para marcar mais uma etapa da sua hist6ria, a empresa passa a adotar 

oficialmente o nome PESA, consolidando uma marca que ja e amplamente 

conhecida de todo o mercado. 

Atualmente a empresa possui entre matriz e filiais 883 ( oitocentos e oitenta e 

tres) funcionarios, tendo dose filiais e seu faturamento gira em torno de 55. 388 

milhoes mensal e considerada empresa familiar abaixo segue o fluxograma da 

empresa PESA. 

4.1 ORGANOGRAMA DA EMPRESA 
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4.2 ANALISE DAS DEMOSTRACOES FIANCEIRAS PESA 

Segundo Neves e Viceconti (2002, p. 437), a analise consiste no "metodo de 

preparayao de dados estatrsticos, visando a sua interpretayao", ou seja, e urn a 

forma de estudar as demonstra<;oes de maneira que se possam interpretar os dados 

apresentados, procurando decompor os demonstrativos para que se tenham 

informa<;oes mais analiticas. 

0 principal objetivo de uma analise e extrair informa<;oes do demonstrativo 

para, posteriormente, ser utilizada nas tomadas de decisoes. 

Segundo Matarazzo (1998), os demonstrativos tern capacidade de fornecer 

uma serie de dados sobre a entidade, de conformidade com as regras contabeis. E 
por intermedio da analise que se transformam os dados em informa<;oes que 

poderao ser mais eficientes no momento da tomada de decisoes. A distin<;ao entre 

dados e informa<;oes, segundo Matarazzo (1998, p. 18) e: 

a) Dados sao numeros ou descri<;ao de objetos ou eventos que, isoladamente, nao 

provocam nenhuma rea<;ao no leitor. 

b) lnformac;io representa, para quem as recebe, uma comunica<;ao que pode 

produzir rea<;ao ou decisao, freqOentemente acompanhada de urn efeito-surpresa. 



4.2.1 Analise Vertical 

Figura 8- BALAN<;O PATRIMONIAL 

R$Mil 

--
Descric;ao da Conta 

Ativo 

Circulante 
DISPONIVEL 
Caixa e bancos 

Contas a receber de clientes (Nota 4) 
Estoques (Nota 6) 
Bens em loca~o destinados a venda {Nota 1 0) 
Tributos a compensar (Nota 7) 
Adiantamento a fomecedores 
Outros ativos 

Nao circulante 
Realizavel a Iongo prazo 
Titulos e contas a receber (Nota 5) 
Partes relacionadas (Nota 8) 
Tributos diferidos (Nota 16) 
Dep6sitos judiciais 

Permanente 
lnvestimento em controlada (Nota 9) 
lmobilizado (Nota 10) 

Passivo 

Circulante 
Fornecedores 
Adiantamentos de ctientes 
Emprestimos e financiamentos (Nota 11) 
Salaries e encargos sociais 
Impastos sabre vendas e outros (Nota 12) 
Partes relacionadas (Nota 8) 
Juras sobre o capital pr6prio 
Participa~o dos administradores e 
gerentes 
Outros passivos 

Nao circulante 
Exigfvelalongoprazo 
Empn§stimos e financiamentos (Nota 11) 
Impastos sobre vendas e outros {Nota i2) 
Outros passivos (Nota 13) 

Patrimonio liquido (Nota 15) 
Capital social 
Reservas de lucros 
Lucros acumulados 

PESAS.A 
Balan90 Patrimonia 

" 2007 

216.002,00 

157.227,00 

221,00 

69.273,00 
56.059,00 
15.792,00 
7.514,00 
7.117,00 
1.251,00 

5.145,00 

622,00 
48,00 

4.011,00 
464,00 

53.630,00 
3.623,00 

50.007,00 

216.002,00 

125.385,00 
58.656,00 

3.530,00 
37.929,00 

3.963,00 
1.940,00 
3.879,00 

11.314,00 

3.626,00 
548,00 

36.233,00 

25.071 ,00 
2.692,00 
8.470,00 

54.384,00 
16.905,00 
12.943,00 
24.536,00 
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2006 2005 

166.562,00 170.122,00 

115.105,00 109.360,00 

4.007,00 221,00 

47.762,00 55.151,00 
43.331,00 39.918,00 
13.229,00 9.801,00 

3.290,00 3.400,00 
3.094,00 869,00 

392,00 

4.985,00 5.684,00 

1.036,00 1.036,00 
178,00 184,00 

3.307,00 4.014,00 
464,00 450,00 

46.472,00 55.078,00 
3.623,00 3.623,00 

42.849,00 51.455,00 

166.562,00 170.122,00 

93.077,00 92.970,00 
58.581,00 51.314,00 

3.384,00 2.869,00 
19.829,00 25.716,00 
2.669,00 2.805,00 

652,00 2.175,00 
4.229,00 2.661,00 
1.913,00 3.090,00 

1.402,00 
1.048,00 

772,00 938,00 

25.962,00 36.812,00 

16.092,00 26.427,00 
3.400,00 4.815,00 
6.470,00 5.570,00 

47.523,00 40.340,00 
16.905,00 16.905,00 
11.847,00 11.375,00 
18.771 ,00 12.060,00 

Neste capitulo verificaremos as demonstra96es financeiras do periodo de 2005 a 
2007. 
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GRAFICO 1- BALANCO PATRIMONIAL 2005-2006-2007 . 

2007 

2007 

Fonte- PESA 

Balan~o Patrimonial A.V 
2006 
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2005 

Ativo Circulante: No anode 2005 representa 64,28 o/o do total .do ativo, no anode 

2005 cresceu para 69,11% e no de 2007 aumentou para 72,79% do total ,do Ativo. 

Ativo RealizaveJ a Longo Prazo: No ano 2005 detinha 3,34% de participa«;ao do 

total do Ativo, no ano de 2006 diminui para 2,99o/o do total do ativo e no ano 2007 

baixou para 2~38% do total do ativo. 

At~vo Permanente: No anode 2005 participava com 32,38o/o do total do ativo, no 

ano de 2006 diminui :para 27,9nnkdo total do ativo e no ano de 2007 houve mais uma 

reduyao em sua participacao para 24,83% do total do ativo. 

Passivo Circulante: No ano de 2005 detinha 54,85 % de participac;ao no total do 

passivo1" no ano de 2006 houve urn crescimento para 55,.88% do total- do passivo no 

ano de 2007 houve uma aumento de 58,:06o/o do total do passivo~ . 

Passivo Exigivel a Longo Prazo: No anode 2005 participava com 211647% do total 

do passivo, rio anode 2006 decresceu para 15,590% e no anode 2007 cresceu 

para 16,77% sua participa~9 no total do Passivo. Patrim6nio liquido: No anode 

2005 detinba 23't71% de participacarrsobre o total do passivo': em 2.006 aumentou 
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para 28,53% do total do passivo, em 2007 reduziu sua participac;OO para 25,18% do 

total do passivo. 

4.2.2 Analise Horizontal 

De acordo com a analise horizontal nota-se um aumento da financeiro do 

ativo circutante a meaiOa que as apti~ financeiras pratieamente oootaram. i:le 
valor referente ao ano base com urn acrescimo de 41.38%, ao mesmo tempo em 

que o permanente, imobifizado,. teve um aumento de 29,55% no periodo anafisado. 

0 aumento total do ativo- no perimio foi de 3423%·, Em rela~ an pas.siw e notOrio 

9 ·~1~9 aumento :em:fin~iamento a Iongo· pr~t,o· . 

4;.,2~3 Analise t:fa Demonstra~o do Resuffado do -exercicio 
Figura tO -DRE · 

RSASA 
~:t.~..,.,.u.,.;;:~eb;~....;t,.n......,_A-..+,...,.b~-11:tJJ:::e.~u.c:r.c~UUt.a~:J.uDJ-~tu~uOO 



GRAFJCO 2- DEMOMSTRACAQ-DE RESlJl. TAD0-~2000- 2007 

2007 
4.85 

DResultado Operadonal 

Fonte-PESA 

2005 

o Custo de- Be;u e/ ou 5 eM !iosVendido:; 

oOespesii~ceitiJS Open:donais" 

OR:esuftado. Ope:racionaJ 

Oluaoi rrejui'zo de &.e.rcitio 

2005 

o Custo de S.ns e/ ou S&rvi;os Vendidos 

DOeJpes~ ,l~ceitas: OpE: ra cion.aii 

oResultadoOpe ro~cional 

Olucro[ Prejui.::o do fxerc.icio 

17 

A PESA no anode 2005 apresentou urn lucro Operacional de 3,83% em 

relay_ -ao a Receitct liqtlida~ .As deducQes_·: ,· : -~- ·-· ~taram 16j.58% da Receita Bruta, j_a - . 

o-Gusto dos t?ens :e Servi9os Vendidos equivatem: 7Q;4n'o ,da .:Receita liqui~ e~ as 

:Qespesas Operacionais,, diminuindo as /Receitas O.peracionaiS somam t5 :%: da. 

Receita Liquida~ ·o lucro-do :pefioclo: equivale a 4~ 1'9% -aa Receita Liquida, sendo 

que o 'fRPJ' (fmposto de 'Renda Pessoa Juridica) :e c :SLl {Contribuiyio Social Sobre 

lucro liquido) representam juntos 0.:14%-. 

Em 2006~ ,a empresa demonstrou um lucro Operacional de 3t190k em refa~o. 

-a. R~ita . liquida .. .. As ·deduyoes- reduziram 16;-73Pk a Receita. Bruta~ -- o Custo= dos 

· · ~s e Servi~s. Vendidos r~presentaram 19;.66% da R:eceita -t.iquida;,Ja as: Receitas . 

,O:peracwnaiS; . d~dti:Z:moo. o v.atot •~ ··o~s QpetaciOnais-.eq;tJivatem. 3Z98% .. 
'5. 89o/,G 'S. ao 0 ~- . ' .. ~Atuatdo luc.· :' fO limuida•em: rela~a(); ·a Reeeita 1Lfmuida Sefloo OtJe Q : -' ,.,.,........ . . . "'f. 'r . . "'f, ,, . "1· 

'l-RPJ· e. CSll representam 2-~73°k da Receita liqtiida. 

:E no·ano de 2007;. a empresa obteve um lucro Operacionaf de 12,,38% em 

rei~ ,a Recefta; L-iqriida. As dedu~aes :feduZiranl. ·a· Reeeffa ·arut(i., ~m 2:1 ,.16o/e,,_ ja .. o . 
. :C~~t.P oos·--Bens ~·-· •serv~s Verldi(iQ~: .,diminuirant· a. ,Re~a- liq9ioa~ ~ttl- sa-~-6~%:. 

Su~t~:i®,o- .· ~s· .·Rec~t~~- ;Qp~i9tl~iS :diif.s . :Pe~~as :(}JleraQron~i~ ~~tt} resultadc:l 

.t~pr~enta ,28,:9:7%. :da:.·~:Receita :;Uq~aa~: .. Q : :-peroentuat::do ;tacm · tiqukio do Rerie.do: 

em reta~o .a: ·Receita Liquida -.e 7~99%,~ -sendo qJJe -o: 1RPJ:. e CSSl -Fepre5entam 

·4,33o/~ -d~~a ce.ceita .. 

Vetifiea~se; .:q~a ~e~a~ .teVe, ut»eresa~to em. :suaJ;~~eeifa ~- 1-1;{):~_68~ 

no. ;~fl'O; de '2Cf06: ,e ~uma :fe(.ftt~o ~e.~: o,:m~ em· 2007. ,Em~ -tefa.;ao, :as._ ~es: ·~ ·. 
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Recefta Bruta, a empresa teve crescimento nos dois periodos, sendo 162,51% em 

2006 e 1,68~...{, em 2007. 0 Gusto de Bens e/ou Servi~ Vendidos em 2006 

apresentou um crescimento de. 127.11%. sendo este maior do que o cresdmento da 

Receita, pooto fraco da empresa. Em 2007 o Custo de Bens e/ou Serv~ Vendidos 

decresceram 0,67% acompanhando a queda da receita bruta neste perfodo. 

Observando o varor das Despesas/ReceJtas Operacionais. percebe-se urn 

grande aumento em 2004 com retac;ao a 2005 de 734,78%, :causado principa!mente 

pelas despesas ·com vendas e despesas fmancetras. Em 2005 esse percentua1 caiu 

13,33% em rela~o ao ana anterior. As causas da queda deSte percentual devem-se 

ao aumento das receitas fmanceiras em 11,1,47% e a reduyao em 9,89% das 

despesas gerais e administrativas. 

Em 2005, o Luera Operacionar caiu em 56,83%, visto o grande crescimenfo 

das despesas operacionais -como citado anteriormente, e diminu«;ao em 103,53% no 

resu1tado da equiva1encia patrtmoniat, mesmo representando apenas 0,32% da 

rece1ta llquida. E em 2007, o Luera Operacional cresceu em 3.9,34:o/n devido a 
red~ das despesas operaaonais. 

Nesses motctes, o lucro do Perfodo em 2005- apresentou urn decrescimo 

de 66,66% em .re.r.acao a 2007, e urn acrescimo em 2005 de 33,82% em reracao a 

2004. 



4-r3 ANALISE DE lNDfCES 
F. " 

. _ .tgura11-:lNDtCES 

GRUPO DENO~v1INACAO I t\:DICES 
- Formulas 2007 2006 2005 

f l A~ ~~A r Dfsoon.f¥el t ·. J _ Uqtittieziu~lata l - ~-!~;_· . 0~002 0~04 ' 0~002 
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:Capltaliza~ 
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Rentabtlidade dn Patrim6nin J luau Uggtdo ~ ~ ' 
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F-onte---P:ESA 

4.-3.1 Anatise Financeira 

~PatrimOnia-Uautdo. Media. { l-

Vendas t;Iqujrlas 

Attv.o Me.di.o_ - ----·-

; 

~ n~J2 
t ... · - - · ~ --· 
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.Liquidez .fmeotata: No anode 2005 a empresa tem para cada R$ 1_,00 de. 

diVida exigida a curta prazo~ R$ 0, 002 de .diSponibilidades -para. quitar-esta. 

·obrig~.ao-.. No .anode 2006. este indme softe· um acrescimO de :R$ -o,~ eem 2007 

votoo a 0,002_ 

. -Este indica· nao e ·muito rek!v.ante~~ poi& mostr.a·. o q~io a empresa: possui· de· 

:disporibilidades. hf?ie _para quitar obr~ que:· vencem: ate ·360 dias. Porem 

comenlando .sObre a Jiquidez imediata na empresa _ Pesa~. o· indice e· rtJim,_ · pois:. nos 

·tres anos manteve-se: abaixo de 1, isto ·sf.gniftea ~que;. a ~ aptica muio: nas 
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disponibitidades, e iinanceiramente tsto nao e born, baixo rendimento em aplica~ 

a curto prazo. 

Uquldez Seca: Em 2005 para cada R$1,00 de Passivo Circulante a empresa 

possur R$ 0,75 de Ativo a curta prazo, sem utitizar as estoques para satdar a dMda. 

Este fndice cresce em 2006 ,para R$0. 77 e aumenta para R$ 0,81 em 2007. 

A Jiquidez seca nao e muito boa, pelo fato deste indice estar baixo. Este 

fndiee tambem esta mostrando que ·a "8tllpresa apfica muito a curto prazo, pois efa 

consegue saldar toda sua divlda a curto prazo,. reatlzando o Ativo Circulante e 

excluindo urn dos itens de malor risco de reaflZayao, os Estoques. 

Uqufdez Corrente~ A empresa em 2005 possur R$ 1,18 de Ativo Crreutante 

para cada R$ 1.00 de dfvida a curfo prazo. Em 2006 aumenta para R$ 1,24 e 

aumentou para R$ 1,25 em 2005. 

Este fndtce mostra uma boa situac;ao financeira da empresa, peJa 

possibifldade de satdar seus compromissos a curta prazo; mostra tambem que a 

empresa possui Capital de Giro Uquidor pais seus indices ultrapassam a 1 .. 

Uguidez Gerat: Para cada R$1,00 de divida total no primerro ano, a empresa 

possul R$0,89 de AtiVo Circurante e ReaFizaveJ a Longo Prazo para saFdar essas 

div.idas, no segundo ano este indice aumenta para R$ 1,01 e no terceiro decresce 

para R$ 1,00~ 

Observa-se que em 2005 nao tinha cond1<;8o de sa1dar suas divldas mals em 

2006 a empresa uttrapassa a R$1,00 representando que a empresa consegue. pagar 

todos seus compromissos com terceirosr realizando todas suas aplica¢es, exceto o 

ativo permanente, drspondo ainda de uma fofga. Esta fofga e o Capttat· de Giro 

Proprio, mais em 2007 volta a cair este indice devido ao emprestimo a curto prazo. 

4.3.2 Analise Estruturaf 

Participacao do Capital de Tercefros: Em 2005 a PESA S/A tinha para cada R$ 

100,00 de capjtat prOprio 1nvest1do, 321,72 %tornado de capitats de terceiros. Em 

2006 este percentualdiminui para250A9% e aumenta em2007 para297,.18%. 

Como este indice tambem representa o grau de end•vidamento, ele mostra 

que a empresa diminuiu seu endividamento em reta~o ao prtrnetra ano e volta urn 
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leve aaesdmo em 2007. Percebe-.se portanto que o risco ou ·dependencia de capitaJ 

de teroeirose muiograndec em~ ao ~prOprio aplkado. 

Compqsicaodas ·Exigibifidades: Oa dMda total que a empresa tem~ em 2005 71 ~64% 

vencem.aQlt'tnpram~em.2006sobepam7&.19%e-em2007dm1inuipara.17.S8%. 

Este iftdlce ·!fllOSb que em :flli!dia a empresa concentra mais que metade de 

.suas dividas a cum pram .e· metade .a:~ pram, .nao tefldo um ·pemt· de· divida 

predominante .. 

lmobifga@O de Rewrsos PrOmios:. Para cada R$ 100,00 de captlaJ proprio a 

et:npresa .possoi· 1'36,53%. apficados no Ab"Vo Pet:maffeme. Este pereentuaf. cai 

gradativamente nos .anos subseqjjentes para 97.79% e 9&,61%. Esre indice mostra 

que a ~·estB·ittvesttnoo menosemfmot~mza\fooos . .d01$~anos. 
C. --~.-t>--~ ...... A~ ·.ftti~ ..1-~- ,_,~;...~;,.., ~ ...... ~ """"" 'lC· ·1'lOL · i.......+- ""
-~· n.:t a~.,.... .'DC' 4~.., ·effl n·~ IUf'CiQU 'Ul::. ~'. ~ 7fS pFoveflt'vfm:; UCI 

media do capital proprio~ e em 2007 teve um pequeno aumento pa~ndo :para 

26~6:1'%.,. tl'IOStr.and:o o ~ • teet.trsos geraaos ~- •qUe permanecem ·na empresa 

·firlanciando.suas. ativ:idades. 

"· 3· ~ If..~~>--E·:,..-p.""''·.aif-.: ~~ ni'~ . i'U\.1.1"1QJ:J::ftVCJ" 

:M:argem t.iquida: Para cada :R$100,00 ~"no ~·an& a~ Otiteve 

luau de 4,19~, decrescendo no s~o ano. :para 2,73% e. crescendo em 2007 

para4.,a5%. 

E$te. iftdtce moslfa que a empresa ~eve um. bam fucrc nos dots tlftimosanos 

Rentabifidade 4o Ativo:: A empresa em 2006.obteve· tmJ Luero 1.~ de .5,~ em 

rel~ao as apffc~ meaestotaiS~ amnentaftoo em 2001llBfil11,64%. Este fndfre 

mostra que o lucro e$t;i atUllfiDtando de um ana :para outro . 
... Ben~ade ®· P.attimOJ1iC LiilyidU: .. A ~a R$, ·too~Of.l de 'Capitat PrOprio· ·Metfio 

investido, a empresa {os acionistas} obteve urn tucro de 21;66% em 2006 e de43,73 

em2007. 

A empresa esta aumentan&l.sua rentabitidade. porJml, para dizer se. esta born 

ou nao, deve-se .. comparar tal lndice com a taxa de rendimentos aftemativos oo 

mercado. afinat de contas o investimento em uma empresa representa tiscu. pois 

nada ga1ante -sua rentabilidade, -que -podeate mesmo -ser negativa. 

PnxiutiVidade: este fndice mostra n giro de vendas em rel~a<J ao que foi 

investido na empresa, ou seja, a eficrencia com que a empresa usa seus ativos para 
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gerar vendas. A ·empresa _girou<em 2005 seu ativo total 0,06 vezes-, e 2006·, 0,12 

vezes. 

4.,3:4 Analise do Capital de Giro 

·-Figura ~ 12~ :CAPlTAl DE -GlRO 

Nos b:es. anos a empresa teve fotga fmanceifa que·financiou o seu giro e . que 

nao teve. que pagar .a curto prazo., ou seja, tem Capital de Giro Lfquido~ Ativo 

C'irctlfante maior que o Passivo. Circulante em R$ 15~530 em 2005, R$ 21.282 em 

2006 e R$ ~1 ;.842--em 2007 ~ Tambem nos tres· periodos o Capital de Giro liquido for 
·· su.stet\tado. parte peln capital de terceiros. a~ fong:o p:ram,. e. parte. pefa: capitat de_ G:iro 

Pr6ptio. Observa~s.e· o crescimeato-do.· Ative-Circutante-Opemcionat 

Ha tamb:em, .nos. tres: anos. analis.ados, o: Capital de Giro. Proprio:, ou. sej:~., . o: capital 

proprio investido e maior que as ap.li~s no Ati.vo: Permanente,. sobrando assim 

·recursos proprios para apficar no Ativo Circu:fante e Reatiza\lel a tongo prazo. 

Este valor aumentando em ref~ao a 2005-que estava devedor em (13.965.) para R$ 

1.61:5 ·em 2006, em 2007 vofton a diminuir R$754. lsso mostra que :a :empresa, busca 

multo recurso de terceiro. 

4~4lJEMQSTRA~O DO VAlOR AOIClONADO(OVA) 

Para "SA:NTOS '(2003))- a ;·O.V.A e uma: ferramenta de analise- na qual pode- perceber 

como· a ri@eza. p.roduzida pela organi~ esta · sendo d.istribuida~ Ap6s a 

.elaborayao :da .o.·v .A, deVidamente ;conciUada com. a ORE,_ foi extraldo os quocientes 

que· permifirao .umaanalise mais consistente· da riqueza .criada pela empresa. 
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A caracteristica fundamental da escofha de indicadores, para analise da 

Oemonstra<;ao do Valor Adicionado·- OVA,. e poder fomecer uma visao mais ampta 

· dessa demonstrayao. 

Os ·fndices tambem- -permitem- .. uma inter..:rela~ao entre varias contas das

dem.onstraQaes comabeis,_.-permitindo uma. analise sob varios. angutos .. 

Matarazzo {1998, P~ 153} aftrma que,. Aindice e a .reta~ entre contas ou grupo de 

contas das OemonSlragoes financeiras"l que visa evidenciar· determ·inado aspe.cto; da 

. situa~o econom:ica ou financeira de: uma empresa'"~ 

Silva {2-0.01, p .. 228) ·compteta o-·significado -afirmando ·que) i':os: fndiees: financeiros f ... J 
tern por objetivo fomecer-nos informa~oes .que nao saofaceis de serem viSuaJizadas

{fe-forma ,direta nasdemonstr-a~Oes- fmanceirasiJ . 

Por mei.o dos -indices -saa-estabeJ:ecidas-rela~oes-entre: -duas· grandezas que facititam~ 

a mterpr~ayao: de. alguns dados .. 

Segundo Marion {1.998i: p: .. 455}1 •'a- ~precia~o ·de eertas. r~la~.es- -au percentuajs e 
~ ~ ;-,:; -~~ ,,_ mats :Stgnutca:t.tva . 

0 modelo: de OVA" utifizado para o. desenvolvimento: dos: indices -. propostos. neste. 

frabalho foi elaboraoo nefa FJPECAFl- Fundar.sn·Jnstituto de· P~esq- uisas Contabeis 1 . .y Y'""'"' . .. ' 

Atuarfais e Rnanceitas- FEAIUSP. 

Figur:a 13-DVA PESA 
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Quadro 1-Participa~o de Empregados no Valor Adicionado = PEVA 2005 

PEVE= 

Formula 

PEVE=VADENATX 100 

2805,00136.973,00*100= 8% 

Oescriyao 

VADE = valor adicionado distnbuido aos 

empregados 

VAT= valor adicionado total a distribuir 

Quadro 2-Participac;ao de Governos no Valor Adicionado = PGVA 

F6rmula 

PGVA = VAOGNAT X 100 

PGVA= 2175,00/36;973,00*100= 6% 

Descri~ 

VAGE = valor adicionado aos govemos 

VAT= valor adicionado total a distribuir 

Quadro 3- Parttctpa~o de Terceiros no Valor Adicionado = PTVA 

Formula 

PTVA = VATNATx100 

PTV A= 25. 716,00/36.973,00*1 00= 70% 

Descric;ao 

VADT = valor adieionado distnbuido a terceiros 

VAT = valor adicionado total a distribuir 

Quadro 4- Participa~o de Acionistas no Vaior Adicionado = PAVA 

F6rmuia 

PAVA= VADANAT X100 

PAVA= 3090,00/36.973,00*100= 8% 

Oescric;ao 

VADA = valor adicionado distribuido aos 

acionistas 

VAT = valor adicionado total a distribuir 
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.No ano de 2005 o valor adicionado foi de 6% para impostos e taxas e 

contribuiyaes, 8% para pessoat e encargos,8% para juros e di.videndos}9%lucros 

retidos e prejufzo do exercicio, e-70% juros e alugues. 

Quadro 5- -Participa~ao de Empre9.adosno- Vak>r:Adicionado_ =- PEVA 2006-

F-orm uta 

-_ PEVE=-VADENAT X 100 

PEVE:: 2669,00127374;00*1:00= 10%-

-Descriyao 

VADE =- valor adicionado distribuido aos 

empregados 

VAT -= valor adici:onado total a distribuir 

Ouadro 6- Participa~ao de Governos no VatorAdicionado-= PGVA 

Formula Descric;ao 

PGVA = VADGNAT X 100 VAGE = valor adicionado aos governos 

PGVA = 65200/27374,-00*100= 2% VAT-= valor adicionado total: a dtstribuir 
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Quadro t- Participa~o de Terceiros no ·Valor Adieionadcf= PTVA 

Formula DescriQao 

PTVA = VATNATx100 VAOT = vator adicionado distribufdo a 

PTVA = ~652,00 /27374,00*100= 2%. terceiros 

VAT= valor adicionado· total a d1stribuir 

Quadro. 8- Partlcipacao de Acionistas no Valor Adicionado = PAVA 

Formula Descriyao 

· PAVA=VADANAT X100 VADA =valor adicionado distribuido. aos. 

PAVA ="1'9~829·;00 /273-74,00?1rlQO= ·72% acionistas 

VAT = valor adicionado total a distribuir 

' . 
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No ano de 2006, a distribuiyao do valor adicionado foi de 2% impastos e taxas 

e contribui9oes, 7% de juros sobre o capital proprio e dividendos, 1 0% para 

funcionarios , 72% juros e alugueis . 

Quadro 8- Participa9ao de Empregados no Valor Adicionado = PEVA 2007 

Formula 

PEVE= VADENAT X 100 

PEVE= 3693,00/78472,00*100= 5% 

Descri9ao 

VADE = valor adicionado distribuido aos 

empregados 

VAT = valor adicionado total a distribuir 

Quadro 9- Participa9ao de Governos no Valor Adicionado = PGVA 

Formula Descri9ao 

PGVA = VADGN AT X 100 VAGE = valor adicionado aos governos 

PGVA = 1940,00n8472,00*100= 2% ·VAT= valor adicionado total a distribuir 

Quadro 10- Participa9ao de Terceiros no Valor Adicionado = PTVA 

Formula Descri9ao 

PTVA = VATNATx100 VADT = valor adicionado distribuido a 

PTVA =37929,00n8472,00*100= 48% terceiros 

VAT = valor adicionado total a distribuir 
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Quadro 11- Participac;ao de Acionistas no Valor Adicionado = PAVA 

Formula 

PAVA= VADANAT X100 

PAVA =11314,00 /78472,00*100= 14% 

Descric;ao 

VADA =valor adicionado distribufdo aos 

acionistas 

VAT = valor adicionado total a distribuir 

GRAFICO 5- DISTRIBUI<;AO DO VALOR ADICIONADO EM 2007 
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No ano de 2007 a distribuic;ao do valor adicionado foi 2% para governos 

5o/opara os empregados, 48% para financiamentos, 14% para dividendos e 30% 

lucro retidos. 

Por meio desses indicadores citados acima os usuarios da OVA, como 

empregados, governos, terceiros (instituic;oes financeiras e fornecedores) e 

acionistas podem verificar o percentual de suas participac;oes no total do valor 

adicionado a distribuir pelas empresas. 

Analisando os tres anos observa-se que quem o mais se beneficiou com a 

distribuic;ao do valor adicionado da PESA foi os financiadores que em 2005 76% e 

2006 72% e 2007 48%, uma boa diminuiyao, isso mostra que a empresa tern 

potencial para investir mais para os s6cios e funcionarios. 



4.4.1-ANALlSE DE lNDlCE DO VALOR AD1C10NADO (OVA) 

Figura 14- ANALISE DE INDICES -OVA PESA 

GRUPO DENOMINAQ\0 
Formulas 

GRVA Grau de Renten<;ao lug:g Re:t!do 
Valor adidonado 

GCPR Grau de Capaddade de produdr VALPE 
Riqueza VAT 

GRRT Grau de Riqueza Recebida em VART 
Transferencia VAT 

GCFROE Grau de Contribuic;ao na Form.de IAT+RT 
Riqueza de outra endidade RC 

GPERG Grau de partidpac;ao de empregados VALPPE 
na Riqueza Gerada QE 

GCAGR Grau de oontuibuic;ao dos ativos na VAT 
Gerac;ao de Riqueza AT 

GCPLGR Grau de Contribuh;ao do Patrimonio VAT 
Uquldo na Geracao de Riqueza PL 
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iNDICES 
2007 2006 2005 

29,73 0,08 0,09 

0,97 0,60 0,41 

3% 40% 59% 

84% 95% 93% 

86 23 20 

36,33% 16,43% 21,73% 

144,29% 57,60% 91,65% 

Grau de Retencao do Valor Adicionado = GRVA Este indice indica qual o percentual 

de retenc;ao do valor adicionado sob a forma de lucros retidos. Podera, tambem, 

indicar qual -o percentual de riqueza gerada sera agregado ao capital proprio. 

Percebe-se por meio desse indice que, em 2007 a PESA aumentou a retenc;ao do 

valor acionado sob a forma de Iueras retidos, ou seja, agregou mais riqueza ao seu 

capital proprio neste ano. 

Grau de Capacidade de Produzir Riqueza = GCPR este indice indica a real 

capacidade da entidade em produzir riqueza. Os indices indicam que a empresa, por 

si so, possui uma grande capacidade de produzir riqueza. Observa-se que essa 

capacidade aumentou no anode 2007 em relac;ao aos dois ultimos anos. Este indice 

indica qual o percentual de riqueza recebida em transferencia pela entidade. 

Grau de Riqueza Recebida em Transferencia = GRRT do total do valor adicionado a 

distribuir pela empresa, em 2007, 3% foram valores recebidos em transferencia 

(provenientes de participac;oes em investimentos relevantes e receitas financeiras) e 

adicionados a riqueza liquida produzida pela mesma. Nos anos anteriores 2006 e 

2005 este percentual era de 40% e 59% respectivamente, observa-se que o 

percentual foi maior a empresa esta recebendo menos transferencias de terceiros. 

Grau de Contribuicao na Formacao de Riqueza de Outras Entidades = GCFROE 

-Este indice indica qual o percentual de contribuic;ao de uma entidade na forma9ao 

de riqueza de outras entidades, ou seja, indicarcfl quanta da riqueza gerada pela 

entidade esta sendo transferida para outras entidades. A PESA transferiu, nos anos 

analisados, em media, 95°k de sua riqueza a outras instituic;oes, contribuindo de 

alguma forma na formac;ao de riqueza dessas entidades. 
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Os indices apresentados, a seguir, demonstram uma inter-rela9ao da DVA 

com outros demonstrativos contabeis. 

Grau de Participacao dos Empregados na Riqueza Gerada = GPERG Este indice 

indica qual a contribuiyao per capta dos empregados de uma entidade na riqueza 

por ela gerada. E possivel verificar a contribuiyao per capta dos empregados na 

gera9ao da riqueza em 2005 foi de 20% em 2006 de uma entidade. 

Grau de Contribuicao dos Ativos na Geracao de Riqueza = GCAGR Este indice 

indica qual o percentual de contribuiyao dos ativos na gerayao de riqueza de uma 

entidade. Percebe-se que as aplicayoes feitas, em 2007 e 2006 e 2005, no ativo da 

empresa, contribuiram em 36,33%,16,43% e21,73%, respectivamente, na gerayao 

de riqueza da PESA. 0 aumento do GCAGR, em 2007, demonstra que a empresa 

melhorou a forma de utiliza9ao de seus ativos na produ9ao de riqueza. 

Este indice evidencia o quanto a empresa obteve de valor adicionado total em 

rela9ao ao seu ativo. E uma medida do potencial que a empresa tern em gerar 

riqueza. 

Grau de Contribuicao do PatrimOnio Uguido na Geracao de Riqueza = GCPLGR 

Este indice indica qual o potencial do capital proprio para gera9ao de riqueza de 

uma entidade. Para cada R$ 100,00 de capital proprio investido, a empresa 

conseguiu gerar R$ 91 ,65 de riqueza no ano de 2005, R$57,60 em 2006 e 2007, 

para cada R$ 100,00 de capital proprio investido, a empresa conseguiu gerar R$ 

144,29 de riqueza. 

0 indice GCPLGR mostra quanto a empresa obteve de valor adicionado total 

em relayao ao capital proprio investido. 
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5 CONSIDERACCES FINAlS 

Tendo como Objetivo a implantar o Demonstrativo do Valor Adicionado de 

uma empresa familiar de grande porte, este objetivo foi concluido com sucesso, 

verificando-se, assim, que atraves da D.V.A e possivel conhecer o que a empresa 

criou de riqueza e como a distribuiu aos agentes economicos que ajudaram a cria-la. 

Alem de atender urn maior numero de usuarios, amplia o universo atingido pela 

contabilidade e tern uma grande vantagem de ser facilmente lida e interpretada. 

A partir do proximo ano entrara em vigor a Lei 11.638 que torna obrigat6rio, as 

empresas S/A e de grande porte publicar Demonstra<;ao do Valor Adicionado e as 

relac;oes criadas entre as contas da Demonstrac;ao do Valor Adicionado e do 

Balanc;o Patrimonial buscaram evidenciar os aspectos mais relevantes da DVA, 

facilitando a analise e a interpretac;ao das informac;Oes nela contidas. 

Para demonstrar a utilidade dos indicadores sugeridos, foram apresentados 

exemplos que utilizaram dados extraidos dos demonstrativos da empresa PESA S/A 

- e que permitiram evidenciar informac;oes relevantes contidas na Demonstrac;ao do 

Valor Adicionado dessa empresa. 

0 prop6sito dos indicadores, relacionados a OVA, e complementar OS ja 

existentes na analise tradicional das demonstrac;oes contabeis. Conhecendo esses 

indicadores, pode-se entao, avaliar as informac;oes contidas nas demonstrac;oes, 

compara-los com indices-padrao e/ou compara-los ao Iongo de varios anos, de 

acordo com a necessidade dos usuarios. 

Outras relac;oes poderao ser estabelecidas e sugeridas para facilitar a 

evidenciac;ao das informac;oes contidas na Demonstra<;ao do Valor Adicionado, uma 

vez que o prop6sito desta pesquisa e a elabora<;ao da D.V.A. 



ANEXO 1- LEI N°11.638 DEZEMBRO 2007 

LEI N° 11.638, DE 28 DEZEMBRO DE 2007. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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Art. 12 Os arts. 176 a 179, 181 a 184, 187, 188, 197, 199, 226 e 248 da Lei n2 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 176 ........................................................ . 

IV - demonstragao dos fluxos de caixa; e 

V - se companhia aberta, demonstragao do valor adicionado. 

~ A companhia fechada com patrimonio liquido, na data do balango, inferior a R$ 
2.000.000,00 (dais milhoes de reais) nao sera obrigada a elaboragao e publicagao da 
demonstragao dos fluxos de caixa." (NR) 

"Art. 177 ........................ ............. .......... ........... . 

~ As disposigoes da lei tributaria ou de legislagao especial sabre atividade que 
constitui o objeto da companhia que conduzam a utilizagao de metodos ou criterios 
contabeis diferentes ou a elaboragao de outras demonstra¢es nao elidem a 
obrigagao de elaborar, para todos os fins desta Lei, demonstragoes financeiras em 
consonancia com o disposto no caput deste artigo e deverao ser alternativamente 
observadas mediante registro: 

I - em livros auxiliares, sem modificagao da escrituragao mercantil; ou 

II - no caso da elaboragao das demonstragoes para fins tributaries, na escrituragao 
mercantil, desde que sejam efetuados em seguida langamentos contabeis adicionais 
que assegurem a preparagao e a divulgagao de demonstragoes financeiras com 
observancia do disposto no caput deste artigo, devendo ser essas demonstra¢es 
auditadas por auditor independente registrado na Comissao de Valores Mobiliarios. 

~As normas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios a que se refere o § 
32 deste artigo deverao ser elaboradas em consonancia com os padroes 
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores 
mobiliarios. 

§ 62 As companhias fechadas poderao optar par observar as normas sabre 
demonstragoes financeiras expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios para as 
companhias abertas. 

§ 7Q Os langamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonizagao de 
normas contabeis, nos termos do § 2Q deste artigo, e as demonstragoes e apura¢es 
com eles elaboradas nao poderao ser base de incidencia de impastos e contribuigoes 
nem ter quaisquer outros efeitos tributaries." (NR) 

"Art. 178 .. .......... ................... .......................... . 

§ 1Q ....... ........................................................ . 



9} ativo permanente, dividido em investimentos, imobilizado, intangivel e diferido. 

§ 2Q ............................................................... . 

d) patrimonio liquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de 
avaliac;ao patrimonial, reservas de Iueras, ac;oes em tesouraria e prejuizos 
acumulados . 

....................................................................... " {NR) 

"Art. 179 ......................................................... . 

IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corp6reos 
destinados a manutenc;ao das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operac;oes que transfiram a 
companhia os beneficios, riscos e controle desses bens; 

V - no diferido: as despesas pre-operacionais e os gastos de reestruturac;ao que 
contribuirao, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de urn exercicio 
social e que nao configurem tao-somente uma reduc;ao de custos ou acrescimo na 
eficiencia operacional; 

VI- no intangivel: os direitos que tenham por objeto bens incorp6reos destinados a 
manuten<;ao da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 
comercio adquirido . 

....................................................................... " {NR) 

"(VETADO) 

Art. 181. (VET ADO)" 

"Patrimonio Uquido 

Art. 182 .......................................................... . 

§ 1Q ............................................................... . 

9} {revogada); 

d) {revogada). 

~ Serao classificadas como ajustes de avaliac;ao patrimonial, enquanto nao 
computadas no resultado do exercicio em obediencia ao regime de competencia, as 
contrapartidas de aumentos ou diminuic;Oes de valor atribuido a elementos do ativo {§ 
5Q do art. 177, inciso I do caput do art. 183 e § 3Q do art. 226 desta Lei) e do passivo, 
em decorrencia da sua avaliac;ao a prec;o de mercado . 

....................................................................... " {NR) 

"Criterios de Avaliac;ao do Ativo 

Art. 183 ........................................................... . 

L: as aplicac;oes em instrumentos financeiros, inclusive derivatives, e em direitos e 
titulos de creditos, classificados no ativo circulante ou no realizavel a Iongo prazo: 
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a) pelo seu valor de mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicac;oes 
destinadas a negocia~o ou disponiveis para venda; e · 

b) pelo valor de custo de aquisic;ao ou valor de emissao, atualizado conforme 
disposi<;Oes legais ou contratuais, ajustado ao valor provavel de realiza~o. quando 
este for inferior, no caso das demais aplica<;oes e os direitos e titulos de credito; 

VII - os direitos classificados no intangivel, pelo custo incorrido na aquisic;ao 
deduzido do saldo da respectiva conta de amortizac;ao; 

VIII - os elementos do ativo decorrentes de operac;oes de Iongo prazo serao 
ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito 
relevante. 

§ 1Q································································· 

Q}__dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em urn mercado ativo, 
decorrente de transa~o nao compuls6ria realizada entre partes independentes; e, na 
ausencia de urn mercado ativo para urn determinado instrumento financeiro: 

1) o valor que se pode obter em urn mercado ativo com a negociac;ao de outro 
instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; 

2) o valor presente liquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros 
de natureza, prazo e risco similares; ou 

3) o valor obtido por meio de modelos matematico-estatisticos de precifica~o de 
instrumentos financeiros. 

§ 2Q A diminui~o do valor dos elementos dos ativos imobilizado, intangivel e diferido 
sera registrada periodicamente nas contas de: 

§1 A companhia devera efetuar, periodicamente, analise sobre a recupera~o dos 
valores registrados no imobilizado, no intangivel e no diferido, a tim de que sejam: 

I - registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisao de 
interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando 
comprovado que nao poderao produzir resultados suficientes para recuperac;ao 
desse valor; ou 

II - revisados e ajustados os criterios utilizados para determina<;ao da vida util 
economica estimada e para calculo da depreciayao, exaustao e amortizac;ao . 

....................................................................... " (NR) 

"Criterios de Avaliac;ao do Passivo 

Art. 184 ........................................................... . 

Ill - as obrigac;oes, encargos e· riscos classificados no passivo exigivel a Iongo prazo 
serao ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver 
efeito relevante." (NR) 

"Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio 

Art. 187 ........................................................... . 
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VI - as participagoes de debentures, de empregados e administradores, mesmo na 
forma de instrumentos financeiros, e de instituigoes ou fundos de assistencia ou 
previdencia de empregados, que nao se caracterizem como despesa; 

~ (Revogado)." (NR) 

"Demonstragoes dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado 

Art. 188. As demonstragoes referidas nos incisos IV e V do caput do art. 176 desta 
Lei indicarao, no minimo: 

I - demonstragao dos fluxos de caixa - as alteragoes ocorridas, durante o exercicio, 
no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterac;oes em, no 
minimo, 3 (tres) fluxos: 

a) das operacoes; 

b) dos financiamentos; e 

c) dos investimentos; 

II- demonstragao do valor adicionado- o valor da riqueza gerada pela companhia, a 
sua distribuicao entre os elementos que contribuiram para a gera~o dessa riqueza, 
tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bern como a 
parcela da riqueza nao distribuida . 

....................................................................... "(NR) 

"Reserva de Lucros a Realizar 

Art. 197 ........................................................... . 

§ 1Q ................................................................ . 

lL.= o lucro, rendimento ou ganho liquidos em operacoes ou contabilizagao de ativo e 
passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realizagao financeira ocorra ap6s o 
termino do exercicio social seguinte . 

....................................................................... " (NR) 

"Limite do Saldo das Reservas de Lucro 

Art. 199. 0 saldo das reservas de lucros, exceto as para contingencias, de incentives 
fiscais e de lucros a realizar, nao podera ultrapassar o capital social. Atingindo esse 
limite, a assembleia deliberara sobre aplica~o do excesso na integralizagao ou no 
aumento do capital social ou na distribuigao de dividendos." (NR) 

"Transformagao, lncorporagao, Fusao e Cisao 

Art. 226 ........................................................... . 

~ Nas operagoes referidas no caput deste artigo, realizadas entre partes 
independentes e vinculadas a efetiva transferencia de controle, os ativos e passivos 
da sociedade a ser incorporada ou decorrente de fusao ou cisao serao contabilizados 
pelo seu valor de mercado." (NR) 

"Avaliagao do lnvestimento em Coligadas e Controladas 

Art. 248. No balango patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas sobre 
cuja administragao tenha influencia significativa, ou de que participe com 20% (vinte 
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por cento) ou rna is do capital votante, em controladas e em outras sociedades que 
fac;am parte de urn mesmo grupo ou estejam sob controle comum serao avaliados 
pelo metoda da equivah3ncia patrimonial, de acordo com as seguintes normas: 

...... .................. ............................................... " (NR) 
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Art. 2Q A Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 195-A: 
"Reserva de lncentivos Fiscais 

Art. 195-A. A assembleia geral podera, por proposta dos 6rgaos de administrac;ao, 
destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro liquido decorrente de 
doagoes ou subvengoes governamentais para investimentos, que podera ser excluida 
da base de calculo do dividendo obrigat6rio (inciso I do caput do art. 202 desta Lei)." 

Demonstragoes Financeiras de Sociedades de Grande Porte 
Art. 3Q Aplicam-se as sociedades de grande porte, ainda que nao constituidas sob a forma de 
sociedades por a¢es, as disposigoes da Lei n° 6.404. de 15 de dezembro de 1976, sobre 
escriturac;ao e elabora~o de demonstrac;oes financeiras e a obrigatoriedade de auditoria 
independente por auditor registrado na Comissao de Valores Mobiliarios. 
Paragrafo unico. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou 
conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercicio social anterior, ativo total superior 
a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhoes de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais). 
Art. 4Q As normas de que tratam os incisos I. II e IV do § 1° do art. 22 da Lei n° 6.385. de 7 de 
dezembro de 1976, poderao ser especificadas por categorias de companhias abertas e demais 
emissores de valores mobiliarios em fungao do seu porte e das especies e classes dos valores 
mobiliarios por eles emitidos e negociados no mercado. 
Art. 5Q A Lei nQ 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1 0-A: 

"Art. 1 0-A. A Comissao de Valores Mobiliarios, o Banco Central do Brasil e demais 
6rgaos e agencias reguladoras poderao celebrar convenio com entidade que tenha 
por objeto o estudo e a divulgagao de principios, normas e padr6es de contabilidade 
e de auditoria, podendo, no exercicio de suas atribuic;oes regulamentares, adotar, no 
todo ou em parte, os pronunciamentos e demais orientac;oes tecnicas emitidas. 

Paragrafo unico. A entidade referida no caput deste artigo devera ser 
majoritariamente composta por contadores, dela fazendo parte, paritariamente, 
representantes de entidades representativas de sociedades submetidas ao regime de 
elaboragao de demonstragoes financeiras previstas nesta Lei, de sociedades que 
auditam e analisam as demonstra¢es financeiras, do ·orgao federal de ftscalizagao 
do exercicio da proftssao contabil e de universidade ou instituto de pesquisa com 
reconhecida atuac;ao na area contabil e de mercado de capitais." 

Art. 6Q Os saldos existentes nas reservas de reavaliagao deverao ser mantidos ate a sua efetiva 
realizagao ou estornados ate o final do exercicio social em que esta Lei entrar em vigor. 
Art. 7Q As demonstra¢es referidas nos incisos IV e V do caput do art. 176 da Lei n° 6.404. de 15 de 
dezembro de 1976, poderao ser divulgadas, no primeiro ano de vigencia desta Lei, sem a indicac;ao 
dos valores correspondentes ao exercicio anterior. 
Art. 8Q Os textos consolidados das Leis n°s 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, com todas as altera¢es nelas introduzidas pela legislagao posterior, inclusive 
esta Lei, serao publicados no Diario Oficial da Uniao pelo Poder Executivo. 
Art. 9Q Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercicio seguinte ao de sua publicagao. 
Art. 10. Ficam revogadas as alineas c e d do§ 1° do art. 182 e o § 2° do art. 187 da Lei n° 6.404. de 
15 de dezembro de 1976. 
Brasilia, 28 de dezembro de 2007; 186Q da lndependencia e 119Q da Republica. 
LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Amo Hugo Augustin Filho 
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