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A DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM CINCO COMPANH IAS 
ABERTAS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS SOCIAIS 

 

RESUMO 
O estudo descreve de que forma cinco companhias de capital aberto distribuíram o valor 
adicionado nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. Foi identificada a distribuição deste valor 
aos agentes geradores; foi comparado o valor adicionado distribuído entre eles nas 
companhias analisadas e foi calculado e analisado o índice de produtividade no exercício 
social de 2014. Como meios de investigação, foi utilizada a pesquisa documental mediante as 
demonstrações financeiras obrigatórias das companhias e o relatório anual da administração, 
os quais são publicados obrigatoriamente ao final de cada exercício social. Os resultados 
demonstraram de que maneira as companhias estudadas distribuem o valor adicionado para os 
agentes geradores da riqueza, sendo estes funcionários, acionistas, financiadores e governo. 
As entidades estudadas foram escolhidas de diferentes setores, porém o estudo foi direcionado 
a verificar a forma como a riqueza produzida está sendo distribuída. Também foi calculado e 
descrito quanto cada colaborador produziu através de mão de obra em relação ao valor 
adicionado gerado durante o exercício social do ano de 2014. 

 

Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado; Valor Adicionado Distribuído; 
Gerador de Riqueza; Produtividade. 
 
ABSTRACT 
 
The study describes how five public companies distributed the value added in the years 2012, 
2013 and 2014. It identified the distribution of this value to generating agents; has compared 
the value added distributed among them in the companies analyzed and was calculated and 
analyzed the productivity ratio in fiscal year 2014. As a means of investigation, documentary 
research was used by the statutory financial statements of the companies and the annual 
report, which must be published at the end of each fiscal year. The results showed how the 
companies studied distribute the value added to the generators of wealth, and these 
employees, shareholders, financiers and government. The bodies studied were chosen from 
different sectors, but the study was directed to check how the wealth produced is being 
distributed, and so there is inconsistency in comparing the difference of sectors. It also 
calculated and described as each employee produced by manpower from the value added 
generated during the fiscal year of 2014. 
 

Keywords: Statement of Value Added; Distributed Added Value; Wealth generator; 
Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A DVA - Demonstração do Valor Adicionado, segundo FIPECAFI – Fundação 

Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (2010), começou a ser obrigatória no 

Brasil a partir da promulgação da Lei nº 11.638/07, que inseriu alterações à Lei 6.404/76, para 

as companhias abertas fazendo parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada 

exercício social. 

Esta demonstração, de acordo com Santos (2003), é responsável por apresentar o 

quanto de receitas as companhias geraram, deduzindo os valores de insumos de terceiros; o 

quanto de riquezas estas companhias agregaram durante um exercício social, para assim ser 

distribuído aos seus agentes geradores, podendo estes ser funcionários, acionistas, governo, 

financiadores, sócios ou proprietários. 

Tal demonstração visa evidenciar, conforme FIPECAFI (2010), a contribuição da 

companhia em relação ao desenvolvimento socioeconômico de onde a mesma encontra-se 

instalada, quanto esta agregou de riqueza para a economia local e de que forma a distribuiu 

aos seus agentes geradores da riqueza. 

De acordo com Tinoco e Moraes (2008), foi realizado um estudo com três empresas 

brasileiras de capital aberto, sobre o uso da demonstração do valor adicionado como 

ferramenta de medição da carga tributária no Brasil, explicitando a carga tributária a que são 

acometidas e como foi feita a repartição da riqueza gerada entre os seus geradores. Também 

descreveram a importância do valor adicionado utilizado em macroeconomia como um 

elemento da contabilidade nacional e como as companhias utilizam seus equipamentos e 

ativos fixos, matérias-primas, trabalho de seus assalariados e de gestores, para produzir outros 

bens ou serviços que serão vendidos. 

Segundo Santos, Ribeiro e Cunha (2004), foi efetuado uma pesquisa em 416 empresas 

sobre a demonstração do valor adicionado como instrumento de mensuração da distribuição 

da riqueza, onde descrevem que a contabilidade deve ser um veículo de informação, tendo 

como principal desafio dispor aos usuários informações que retratem as relações das 

companhias com a sociedade. A função da demonstração do valor adicionado é evidenciar os 

aspectos econômicos e sociais, os quais neste estudo objetivou-se avaliar o poder de aferição 

representado na demonstração do valor adicionado sobre a formação da riqueza pelas 

empresas e sua distribuição aos agentes econômicos que ajudaram a criá-la, sendo estes 

proprietários, sócios, acionistas, governo, financiadores e empregados. 
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Com base no que foi apresentado, formulou-se o seguinte problema da pesquisa: 

Como as companhias abertas distribuíram o seu valor adicionado nos últimos três 

exercícios sociais? 

O objetivo geral do presente estudo é: Descrever como as companhias abertas 

distribuíram o seu valor adicionado nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 

Os objetivos específicos do estudo compreendem:  

a)  Identificar a distribuição do valor adicionado aos agentes geradores; 

b) Comparar o valor adicionado distribuído entre os agentes geradores nas cinco 

companhias; 

c)  Calcular e analisar o índice de produtividade no exercício social de 2014. 

A pesquisa justifica-se em conhecer e entender, por parte da sociedade, qual é a 

contribuição da companhia em relação ao desenvolvimento socioeconômico de onde a mesma 

encontra-se instalada, quanto esta companhia agregou de riqueza para a economia local e de 

que forma efetuou sua distribuição. (FIPECAFI 2010) 

O estudo justifica-se para a academia pela importância de como as companhias 

distribuem os valores que geram de sua riqueza para os funcionários, visto que são 

responsáveis pela produtividade da mesma; o quanto dessa riqueza gerada é distribuída ao 

governo por meio de impostos, taxas e contribuições; quanto é o valor destinado a juros e 

aluguéis, sendo estes capitais de terceiros e que parte desta riqueza gerada é destinada para os 

acionistas e capitais próprios. Esta pesquisa também se justifica por ser um assunto pouco 

explorado neste sentido, ainda que tenha sido regulamentada em 2007, após a promulgação da 

Lei nº 11.638/07, que inseriu alterações à Lei 6.404/76, tornando obrigatória esta 

demonstração para companhias de capital aberto, a demonstração do valor adicionado é pouco 

conhecida no meio acadêmico, visto pela dificuldade em encontrar bibliografias deste assunto. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ORIGEM DA DVA 

 

Um dos principais objetivos da contabilidade é oferecer informações sobre a vida das 

empresas por meio das demonstrações contábeis, onde a contabilidade produz informações 

que auxiliam na previsão futura da empresa, além de demonstrar os fatos passados pela 

mesma (SANTOS, 2003). Para Iudícibus (1997), os fatos passados e presentes apenas serão 

importantes se forem relevantes para o futuro financeiro da entidade. 



5 

 

Até a década de 60, as informações obtidas nas demonstrações contábeis eram 

suficientes para seus usuários, sendo eles sócios, acionistas, proprietários, fornecedores, 

financiadores, gerentes, diretores, governo e administração geral. A partir de então, com os 

movimentos sociais ocorridos na França, Alemanha e Inglaterra, surgiu a necessidade de 

informações em relação à responsabilidade coletiva das empresas, como informações relativas 

à remuneração e encargos sociais, formação profissional, condições de higiene e segurança do 

trabalho e demais informações que passaram a ser reivindicadas por outros grupos de 

usuários, como empregados, sendo eles diretos ou indiretos e sindicatos de empregados 

(Santos, 2003). 

Seguindo ainda o raciocínio de Santos (2003), ao final da década de 60, com a pressão 

provocada pelos movimentos sociais, a França tornou obrigatório para empresas que tivessem 

mais de 300 funcionários, o que passou a ser chamado de balanço social, que, conforme o 

FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - é composto 

de quatro peças, sendo o balanço ambiental, o balanço de recursos humanos, a demonstração 

do valor adicionado e os benefícios e contribuições à sociedade em geral. 

• Balanço Ambiental - reflete os gastos das empresas em relação à preservação, 

proteção e recuperação dos recursos naturais, investimentos efetuados na área 

ambiental e passivos ambientais; 

• Balanço de Recursos Humanos - reflete o perfil da força de trabalho, remuneração e 

benefícios concedidos, gastos com treinamentos de colaboradores, gastos com 

benefícios à sociedade como centros de recreação, manutenção ou construção de 

escolas e hospitais; 

• Demonstração do Valor Adicionado - reflete a contribuição da empresa com o 

desenvolvimento socioeconômico de onde a mesma encontra-se instalada, o que ela 

agregou de riqueza para a economia local e de que forma a distribuiu; 

• Balanço Social - reflete o que a empresa contribui com entidades filantrópicas e 

assistenciais, preservação de bens culturais e educação aos necessitados. 

Em relação ao balanço social, o objetivo é o entendimento e a utilização desse 

instrumento gerado pela contabilidade para atender a relação entre as empresas e a sociedade, 

onde fica evidenciado de que forma a demonstração do valor adicionado atenderá as 

necessidades com relação às informações sobre a riqueza gerada e como é efetuada sua 

distribuição dentro das empresas (SANTOS, 2003). 
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No Brasil, a demonstração do valor adicionado não era obrigatória, ela era incentivada 

e apoiada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade, isto até a promulgação da Lei nº 11.638/07, que inseriu alterações à Lei 

6.404/76, que tornou a DVA – Demonstração do Valor Adicionado obrigatória para as 

companhias abertas, sendo parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada 

exercício (FIPECAFI, 2010).   

Conforme o FIPECAFI (2010) a importância da DVA é:  

• Disponibilizar informações para analisar a capacidade de geração de valor das 

riquezas das companhias;  

• Permitir a análise do desempenho econômico;  

• Auxiliar no cálculo do produto interno bruto e de indicadores sociais;  

• Fornecer informações sobre os benefícios obtidos por cada fator de produção, sendo 

eles trabalhadores, financiadores ou acionistas;  

• Auxiliar a companhia a informar sua contribuição da formação da riqueza à região, 

estado e país em que se encontra instalada. 

Segundo Santos (2003), a produtividade deve ser vista como a relação existente entre 

determinado volume de produção e todo capital utilizado, onde a geração do valor adicionado 

está condicionada a aplicação de fatores de produção, podendo ser calculada da seguinte 

forma:  

Produtividade = Valor Adicionado

Número de empregados  

Conforme o cálculo descrito acima fica evidenciado o quanto, em média, cada 

funcionário produziu de riqueza para a companhia (Santos 2003). Seguindo o raciocínio do 

autor citado, pode-se utilizar outros coeficientes para obter-se os indicadores de 

produtividade, porém, deve-se ter cuidado ao comparar companhias de setores que tenham 

estruturas diferenciadas, pois a distribuição da riqueza gerada pode ser diferente para as 

companhias de acordo com sua atividade fim. Ainda assim, companhias de mesma atividade 

requerem um cuidado especial para tal análise em relação aos índices de produtividade. 

 

2.2. ESTRUTURA DA DVA 

 

 Conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 09 (2008), a 

demonstração do valor adicionado deve ser apresentada juntamente com as demonstrações 
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contábeis da companhia ao fim de cada exercício social, proporcionando aos usuários das 

demonstrações, informações relativas à riqueza gerada pelas companhias em determinado 

exercício e de que forma elas foram distribuídas detalhadamente, sendo para pessoal e 

encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprio e 

dividendos e lucros retidos ou prejuízos do exercício.  

 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 09 (2008) sugere um modelo 

para as companhias em geral, o qual é composto por comércios, indústrias e prestadoras de 

serviços. O modelo sugerido para as companhias analisadas apresenta-se conforme tabela a 

seguir: 

Quadro 01 - Modelo de DVA.
Demonstração do Valor Adicionado – EMPRESAS EM GERAL 

RECEITAS 
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 
Outras receitas 
Receitas relativas à construção de ativos próprios 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição) 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  (inclui os impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS) 
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 
Perda / Recuperação de valores ativos 
Outras (especificar) 
VALOR ADICIONADO BRUTO
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 
Resultado de equivalência patrimonial 
Receitas financeiras 
Outras 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal 
Remuneração direta 
Benefícios 
F.G.T.S 
Impostos, taxas e contribuições 
Federais 
Estaduais 
Municipais 
Remuneração de capitais de terceiros 
Juros 
Aluguéis 
Outras 
Remuneração de Capitais Próprios 
Juros sobre o Capital Próprio 
Dividendos 
Lucros retidos / Prejuízo do exercício 
Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação) 
Fonte: http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/175_CPC_09.pdf - CPC 09  
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 As especificações sobre as contas e grupos de contas que constam na estrutura da 

DVA foram extraídos do CPC 09 (2008) e Santos (2003), e são descritos a seguir: 

O grupo de receitas é formado por: venda de mercadorias, produtos e serviços: são os 

valores reconhecidos na contabilidade pelo regime de competência e incluídos na 

demonstração do resultado do período, incluindo os valores dos tributos incidentes sobre 

essas receitas (ICMS, IPI, PIS e COFINS), ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou 

faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado tais tributos estejam fora do 

cômputo dessas receitas.  

Outras receitas: são valores, principalmente oriundos de baixas por alienação de ativos 

não-circulantes, como resultados na venda de imobilizado, de investimentos e outras 

transações incluídas na demonstração do resultado do exercício que não configuram 

reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades.  

Receitas relativas à construção de ativos para uso próprio da entidade: são valores 

referentes a juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores dos ativos de 

longo prazo (normalmente, imobilizados). No caso de estoques de longa maturação, os juros a 

eles incorporados deverão ser destacados como distribuição da riqueza no momento em que 

os respectivos estoques forem baixados.  

Perdas para créditos de liquidação duvidosa – constituição/reversão: inclui os valores 

relativos à constituição e reversão dessa provisão.  

  O grupo de Insumos adquiridos de terceiros: são os valores relativos às aquisições de 

matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, serviços, etc. que tenham sido 

transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem 

a formação da riqueza criada e distribuída.  

Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos: são os valores das 

matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, das 

mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiros; não incluindo gastos com 

pessoal próprio.  

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros: inclui valores relativos às despesas 

originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros.  

 Perda e recuperação de valores ativos: inclui valores relativos a ajustes por avaliação a 

valor de mercado de estoques, imobilizados, investimentos, etc. Também devem ser incluídos 

os valores reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição quanto na reversão de 

provisão para perdas por desvalorização de ativos.  

 Outras receitas: são valores referentes aos tributos incidentes sobre as receitas. 
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 Depreciação, amortização e exaustão: representam os valores reconhecidos no período 

e normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de caixa das atividades operacionais, 

o resultado líquido do exercício, incluindo ainda a despesa ou o custo contabilizado no 

período. 

O grupo de valor adicionado recebido em transferência: representa a riqueza que não 

tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros, e que a ela é transferida, como 

receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, etc. Precisa 

ficar destacado, inclusive para evitar dupla-contagem em certas agregações.   

 Resultado de equivalência patrimonial: o resultado da equivalência pode representar 

receita ou despesa; se despesa, deve ser considerado como redução ou valor negativo.   

Receitas financeiras: são todas as receitas financeiras, inclusive as variações cambiais 

ativas, independentemente de sua origem.  

  Outras receitas: inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, 

aluguéis, direitos de franquia, etc. 

O grupo de distribuição do valor adicionado é composto por: 

Pessoal: valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de:  

Remuneração direta: representada pelos valores relativos a salários, 13º salário, 

honorários da administração (inclusive os pagamentos baseados em ações), férias, comissões, 

horas extras, participação de empregados nos resultados, etc.  

Benefícios: representados pelos valores relativos à assistência médica, alimentação, 

transporte, planos de aposentadoria etc.  

FGTS: representado pelos valores depositados em conta vinculada dos empregados.  

  Impostos, taxas e contribuições: valores relativos ao imposto de renda, contribuição 

social sobre o lucro, contribuições aos INSS. 

  Federais: inclui os tributos devidos à união, inclusive aqueles que são repassados no 

todo ou em parte aos estados, municípios, autarquias etc., tais como: IRPJ, CSLL, IPI, CIDE, 

PIS, COFINS e contribuição sindical patronal.  

Estaduais: inclui os tributos devidos aos estados, inclusive aqueles que são repassados 

no todo ou em parte aos municípios, autarquias etc., tais como o ICMS e o IPVA.  

Municipais: inclui os tributos devidos aos municípios, inclusive aqueles que são 

repassados no todo ou em parte às autarquias, ou quaisquer outras entidades, tais como o ISS 

e o IPTU.    

Remuneração de capitais de terceiros: são os valores pagos ou creditados aos 

financiadores externos de capital.  
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  Juros: inclui as despesas financeiras, inclusive as variações cambiais passivas, 

relativas a quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, 

empresas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos. Inclui os valores que tenham 

sido capitalizados no período.  

Aluguéis: incluem os aluguéis (inclusive as despesas com arrendamento operacional) 

pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos.  

Outras: inclui outras remunerações que configurem transferência de riqueza a 

terceiros, mesmo que originadas em capital intelectual, tais como royalties, franquia, direitos 

autorais, etc.  

  Remuneração de capitais próprios: são os valores relativos à remuneração atribuída 

aos sócios e acionistas.  

  Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos: inclui os valores pagos ou creditados 

aos sócios e acionistas por conta do resultado do período, ressalvando-se os valores dos JCP 

transferidos para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os valores 

distribuídos com base no resultado do próprio exercício, desconsiderando-se os dividendos 

distribuídos com base em lucros acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram 

tratados como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados.  

Lucros retidos e prejuízos do exercício: são os valores relativos ao lucro do exercício 

destinados às reservas, inclusive os JCP quando tiverem esse tratamento; nos casos de 

prejuízo, esse valor deve ser incluído com sinal negativo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Marconi (2010), pesquisa é um procedimento sistemático, que permite 

descobrir novos fatos ou dados, em qualquer campo do conhecimento. Gil (2008) define a 

pesquisa como um processo formal e sistemático do desenvolvimento do método científico, 

onde o objetivo fundamental é descobrir respostas para os problemas mediante ao emprego de 

procedimentos científicos. 

De acordo com Iudícibus (2012), o conceito de pesquisa é mais simples do que 

definem muitos escritores, quando descrevem que pesquisas devem conter cálculos 

complexos, informações qualitativas e quantitativas e devem ser baseadas em métodos 

científicos. Para ele, pesquisa é qualquer estudo que agrega, aprimora ou cria conhecimento 

em cima do tema escolhido, o evidenciando através de forma escrita. 
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Segundo Gil (2008) a delimitação da pesquisa refere-se a sua previsão de análise e 

interpretação de dados, em qual ambiente esses dados foram coletados e quais formas de 

controle das variáveis envolvidas. Conforme Beuren (2008) é importante que se faça a 

descrição do problema da pesquisa, aclarando assim o objetivo do estudo e especulando 

possíveis relações de algumas variáveis.  

Essa pesquisa visa descrever como as companhias de capital aberto distribuíram o seu 

valor adicionado nos últimos três exercícios sociais, identificando a distribuição do valor 

adicionado aos agentes geradores, comparando o valor adicionado distribuído entre os agentes 

geradores da riqueza e calculando e analisando o índice de produtividade no exercício social 

de 2014 das cinco companhias. 

Seguindo a ideia de Beuren (2008), o estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, 

pois são observados os fatos, efetuados os registros e análises, classificados e interpretados os 

dados. Conforme Marconi (2010), a pesquisa documental é caracterizada pela coleta de dados, 

estando restritos a documentos, escritos ou não. 

Segundo Beuren (2008), a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, descrevendo 

como quantitativa toda pesquisa que envolver estatísticas na coleta e análise dos dados e 

pesquisa qualitativa quando o estudo evidenciar a complexidade de um problema, não 

utilizando instrumentos na coleta do estudo. Seguindo as descrições de Beuren (2008), esta 

pesquisa se caracteriza como um estudo quantitativo, pois foram utilizadas estatísticas tanto 

na coleta, quanto na análise dos dados. 

 

3.1 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Gil (2010) a coleta de dados pode ser realizada por meio de 

entrevistas, observação e análise de documentos, onde a consulta documental gera 

informações de forma fácil e objetiva. Foram selecionadas cinco companhias de diferentes 

ramos de atuação, sendo uma delas comércio de cosméticos, uma indústria e comércio de 

calçados, um comércio varejista, uma desenvolvedora de sistemas de gestão integrada e uma 

mineradora e destas companhias, foram analisados os últimos três exercícios sociais. 

Este estudo foi baseado nas demonstrações contábeis das companhias, onde a 

demonstração do valor adicionado é uma das peças que compõe tais demonstrações. A coleta 

de dados foi efetuada por meio das publicações das demonstrações contábeis, em relação à 

companhia Natura S/A em seu portal e em relação às demais companhias, no site Econoinfo, 

o qual é responsável pela publicação das demonstrações contábeis de diversas companhias.  
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As informações referentes ao número de empregados das companhias foram extraídas 

do relatório da administração, no item de recursos humanos, obtidos através do site 

Econoinfo, com exceção da companhia Natura S/A, o qual foi obtido tal informação em seu 

site. Desta forma, a coleta de dados ocorreu por meio de tais informações, classificando esta 

pesquisa como uma coleta de dados documental. 

 

3.2 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Segundo Gil (2008), o objetivo da análise dos dados é sua organização de forma 

sistemática, pois servirão de base para a interpretação e respostas do problema. Ele definiu 

como tabulação o processo de agrupar os casos nas categorias das análises. 

 A análise teve seu início com a tabulação dos dados extraídos das demonstrações do 

valor adicionado de cada companhia, publicadas em sites mencionados anteriormente. Outra 

compilação de dados efetuada foi em relação à Demonstração do Resultado do Exercício das 

Companhias, do qual foi utilizado o resultado bruto do exercício e o resultado líquido dos 

últimos três exercícios sociais. Também foi efetuada uma tabulação em relação à quantidade 

de funcionários das companhias no exercício de 2014 e a média dos valores adicionados 

distribuídos em cada linha de geradores de riqueza durante os anos de 2012, 2013 e 2014. 

 Com a identificação do valor adicionado distribuído nas Companhias analisadas, 

foram efetuadas comparações entre a distribuição do valor adicionado por estas Companhias 

durante os três últimos exercícios sociais e efetuado o cálculo de produtividade das mesmas 

somente no exercício de 2014, com o intuito de responder ao problema desta pesquisa. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

O valor adicionado das companhias representa a riqueza gerada por elas durante um 

exercício e de que forma tal valor foi distribuído. Neste estudo foram analisadas cinco 

companhias nos últimos três exercícios sociais, sendo elas: Natura Cosméticos S/A, Grendene 

S/A, Lojas Renner S/A, a Vale S/A e a Totvs S/A, apresentando as relações de valor 

adicionado distribuído com o resultado líquido do exercício, valor adicionado bruto em 

relação ao resultado bruto do exercício nos anos de 2012, 2013 e 2014 e os índices de 

produtividade das companhias no ano de 2014. 
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4.1. IDENTIFICAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO NAS COMPANHIAS 

ANALISADAS 

 

Através da análise realizada nas cinco companhias em relação à linha de distribuição 

com pessoal, ficou evidenciado conforme disposto no quadro Valor Distribuído em 2014, que 

a Totvs S/A é a companhia que mais realizou partilha de valor, chegando a 50% do seu valor 

adicionado no ano. Seguindo nesta linha, a companhia Grendene S/A distribuiu 39% do valor 

adicionado em 2014. As demais companhias: Natura Cosméticos S/A, Vale S/A e Lojas 

Renner S/A, distribuíram 24%, 22% e 21% do seu valor adicionado, respectivamente.  

 
Tabela 1 – Valor Distribuído 2014. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Através da análise realizada nas cinco companhias em relação à linha de distribuição 

com pessoal, ficou evidenciado conforme disposto no quadro Valor Distribuído em 2014, que 

a Totvs S/A é a companhia que mais realizou partilha de valor, chegando a 50% do seu valor 

adicionado no ano. Seguindo nesta linha, a companhia Grendene S/A distribuiu 39% do valor 

adicionado em 2014. As demais companhias: Natura Cosméticos S/A, Vale S/A e Lojas 

Renner S/A, distribuíram 24%, 22% e 21% do seu valor adicionado, respectivamente.  

Em uma análise mais abrangente, verificou-se que o resultado do exercício atingido 

não serve de base na proporção de valor distribuído, visto que a companhia Totvs S/A teve 

um resultado de R$ 262,8 milhões no exercício, R$ 1.306 milhões de valor adicionado e uma 

distribuição de 50% desse valor na linha de pessoal, enquanto a companhia Natura S/A teve 

um resultado de R$ 741,2 milhões no exercício de 2014, R$ 4.275 milhões de valor 

adicionado e uma distribuição de 24% desse valor para pessoal.  

Em relação aos impostos, taxas e contribuições, verificou-se que a companhia Lojas 

Renner S/A teve 51% do seu valor adicionado nesta linha que é de R$ R$ 3.285 milhões e um 

resultado no ano de 2014 de R$ 471,4 milhões, enquanto o valor distribuído a impostos da 

companhia Natura S/A foi de 40% em relação ao seu valor adicionado no ano.   

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Distribuido 4.275 1.348 3.285 42.203 1.306
Pessoal 24% 39% 21% 22% 5%
Impostos, taxas e contribuições 40% 18% 51% 26% 23%
Remuneração de capital de terceiros 19% 7% 14% 51% 7%
Remuneração de capital próprio 17% 36% 14% 1% 20%
Resultado do Exercício 741,2            485,3                471,4              219,6                262,8

VALOR DISTRIBUÍDO EM 2014

SERVIÇOS
Distribuição por Empresa (em R$ M)
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Analisando a linha de valor adicionado em relação à remuneração de capitais de 

terceiros, verificou-se que tanto a Grendene S/A quanto a Totvs S/A, tiveram uma distribuição 

de 7% em relação ao total do valor adicionado no ano de 2014. A companhia Lojas Renner 

S/A teve 14% de valor adicionado, seguido da companhia Natura S/A, com 19% e Vale S/A 

que teve seu total de valor adicionado no ano de 2014 de 51% em relação ao seu valor 

adicionado distribuído que foi de R$ 42.203 milhões.  

Verificando os percentuais de valores adicionados distribuídos na linha de 

remuneração de capitais próprios no ano corrente, a companhia que distribuiu apenas 1% foi a 

Vale S/A, a qual foi a que teve o menor resultado no período analisado, sendo de R$ 219,6 

milhões. Identifica-se que tais valores distribuídos nesta linha não são proporcionais nem aos 

valores do resultado de cada companhia e nem aos valores adicionados distribuídos das 

mesmas, visto que a companhia Lojas Renner S/A teve 14% de distribuição em relação ao 

valor total do ano e seu lucro no exercício foi de R$ 471,4 milhões, atrás da companhia Totvs 

que teve 20% de distribuição e o resultado do exercício foi de R$ 1.306 milhões. A Natura 

S/A, nessa linha de remuneração de capitais próprios, distribuiu 17% dos R$ 4.275 milhões de 

valor adicionado, enquanto a Grendene S/A teve 36% de distribuição em relação aos R$ 1.348 

milhões do seu valor adicionado no ano de 2014. 

Expandindo a análise efetuada, verificou-se a relação entre quanto cada companhia 

obteve de resultado bruto nos exercícios e o valor adicionado bruto dos anos de 2012, 2013 e 

2014 com o objetivo de verificar se quanto maior foi seu resultado, maior teria sido seu valor 

adicionado, conforme se demonstra nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 2: Valor Adicionado 2014. 

 
Fonte: elaborada pela autora 
  

Em referência ao resultado bruto do exercício de 2014, relacionado com o valor 

adicionado bruto do mesmo ano, identifica-se que a maior parte das companhias agregaram 

mais de 100% de valor adicionado bruto em relação ao resultado bruto das mesmas.  

A companhia Lojas Renner S/A teve 112% de valor adicionado bruto, sendo R$ 3.404 

milhões, em relação ao seu resultado do ano corrente que foi de R$ 3.051 milhões. A 

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Bruto 3.981                  1.173              3.404             45.426        1.324            
Resultado Bruto do Exercício 5.158                  1.026              3.051             29.189        1.173            

Relação 77% 114% 112% 156% 113%

VALOR ADICIONADO EM 2014

SERVIÇOS
Distribuição por Empresa (em R$ M)
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companhia Totvs S/A adicionou 113% do seu valor bruto, sendo R$ 1.324 milhões, enquanto 

seu resultado do ano foi de R$ 1.173 milhões.  

A companhia Grendene S/A teve no ano de 2014, 114% de valor adicionado bruto, 

sendo ele de R$ 1.173 milhões referente ao seu resultado bruto do ano que foi de R$ 1.026 

milhões. Ao analisar a relação de valores da companhia Vale S/A, verificou-se que teve 156% 

de valor adicionado bruto que foi de R$ 45.426 milhões em 2014, enquanto o  resultado bruto 

do exercício atingiu R$ 29.189 milhões.  

Ao ser analisada a companhia Natura S/A foi verificado teve R$ 3.981 milhões de 

valor adicionado bruto, enquanto o seu resultado bruto do exercício foi de R$ 5.158 milhões, 

totalizando 77% de valor adicionado bruto em relação ao seu resultado no ano corrente. 

  

Tabela 3: Valor Distribuído 2013. 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 Foi observado que no ano de 2013, a companhia Vale S/A teve como resultado do 

exercício, um prejuízo de R$ 258 milhões, porém seu valor adicionado distribuído no ano foi 

de R$ 54.898 milhões, não havendo neste ano distribuição de remuneração de capitais 

próprios. Em relação a pessoal, esta companhia distribuiu 17% do seu valor adicionado em 

2013, 39% de tal valor ficaram em impostos, taxas e contribuições e 43% do valor foram 

distribuídos a termos de remuneração de capitais de terceiros.  

A companhia Totvs S/A, encerrou o ano de 2013 com um resultado no exercício de R$ 

223,1 milhões, sendo R$ 39,7 milhões a menos que no ano de 2014, porém manteve os 

mesmos 20% distribuídos a termos de remuneração de capitais próprios. Quanto à linha de 

pessoal esta companhia teve uma distribuição de valores de 47% em relação ao total 

distribuído no exercício e 24% sendo a cargo de impostos, taxas e contribuições. Assim como 

no ano de 2014, não foi verificada uma relação de percentual em relação ao valor adicionado 

distribuído com o resultado do exercício, visto que em termos de remuneração de capital de 

terceiros, o percentual foi de 9%.  

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Distribuido 4.139 1.307 2.449 42.203 1.129
Pessoal 22% 39% 23% 22% 47%
Impostos, taxas e contribuições 44% 21% 46% 26% 24%
Remuneração de capital de terceiros 14% 7% 14% 51% 9%

Remuneração de capital próprio 20% 33% 17% 1% 20%
Resultado do Exercício 847,8                  434,0              407,4             (258) 223,1

VALOR DISTRIBUÍDO EM 2013

SERVIÇOS
Distribuição por Empresa (em R$ M)
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Na companhia Grendene S/A foi identificado que o seu resultado no exercício de 2013 

foi de R$ 434 milhões, tendo o seu valor adicionado distribuído a quantia de R$ 1.307 

milhões enquanto em 2014, o resultado do exercício atingiu R$ 485,3 milhões, sendo R$ 

1.348 milhões de valor distribuído.  

Com relação aos percentuais de distribuição de valor no nível de pessoal, impostos, 

taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais 

próprios, verificou-se que mesmo com variação de aproximadamente 1%, totalizando R$ 41 

milhões no total de valor adicionado entre os anos de 2013 e 2014 e tendo variação também 

de quase 1%, totalizando R$ 51,3 milhões no total do resultado do exercício, a companhia 

Grendene S/A manteve sua distribuição de valor a termos de pessoal em 39% nos dois anos e 

manteve os mesmos 7% em relação a distribuição de remuneração de capitais de terceiros em 

2013 e 2014.  

O valor distribuído a termos de impostos, taxas e contribuições foi de 21% em relação 

ao total de valor adicionado no ano de 2013 e 33% em relação à remuneração de capitais 

próprios do mesmo ano.  

A companhia Lojas Renner S/A, em comparação ao ano de 2014, manteve os mesmos 

14% na linha de remuneração de capitais de terceiros e nas demais linhas, praticamente não 

teve alteração em seus percentuais em relação ao ano subsequente, variando de 23% para 21% 

na linha de pessoal dos respectivos anos, 3% em relação à remuneração de capitais próprios e 

5% de variação na linha de remuneração de capitais de terceiros. Em relação ao resultado do 

exercício esta companhia teve um aumento de R$ 64 milhões do ano de 2013 para o 

fechamento do ano de 2014, onde o total de variação do seu valor adicionado distribuído foi 

de R$ 836 milhões.  

Na análise da companhia Natura S/A foi verificado que houve uma variação de 0,2% 

em relação ao seu resultado do exercício, comparando com o valor total adicionado 

distribuído em 2013 e 0,17% de variação em comparação entre o resultado do ano de 2014 e 

seu valor total adicionado. Em análise a linha de pessoal, esta companhia teve 2% de variação 

de 2013 para 2014, 4% em relação à linha de impostos, taxas e contribuições, 5% em 

remuneração de capitais de terceiros e uma redução de 3% em relação a 2014 em termos de 

remuneração de capitais próprios.  

Ao analisar a companhia Natura S/A em relação ao seu resultado do exercício, 

verificou-se que em 2013 o valor do seu encerramento do ano foi de R$ 847,8 milhões, tendo 

R$ 4,139 milhões de distribuição de valor adicionado. Já em 2014, o resultado do exercício 

fechou em R$ 741,2 milhões, sendo distribuição de valor adicionado um total de R$ 4.275 
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milhões. Seguindo na linha de análise em relação ao valor de fechamento do resultado do 

exercício em confronto com o valor adicionado distribuído, nos anos de 2013 e 2014, não foi 

encontrada relação entre o valor de resultado com o valor distribuído, visto que o total do 

valor adicionado distribuído independe do valor do resultado do exercício e os percentuais 

distribuídos a termos de pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de 

terceiros e remuneração de capitais próprios também independem do total do valor adicionado 

dentro dos anos analisados. 

 

Tabela 4: Valor Adicionado 2013. 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

Ao analisar o resultado bruto do exercício de 2013 em comparação com o valor 

adicionado bruto do mesmo ano, verificou-se que quatro, das cinco companhias estudadas, 

tiveram mais de 100% do valor adicionado bruto, em relação ao seu resultado bruto do 

exercício.  

A companhia Grendene S/A praticamente manteve o mesmo percentual de relação, 

comparado ao ano de 2014, apresentando uma redução de apenas 3% do que teve em 2013 

para o ano de 2014. A companhia Totvs S/A segue na mesma linha, porém esta apresentou 

um aumento de 4% do ano de 2013 para o ano de 2014, quando ocorreu melhor valor 

adicionado bruto em relação a 2013 e melhor resultado bruto do exercício, totalizando em R$ 

1.171 milhões.  

A companhia Lojas Renner S/A apresentou um aumento de 10% em 2014 em 

comparação ao ano de 2013, encerrando 2014 com R$ 3.404 milhões de valor adicionado 

bruto e R$ 3.051 milhões de resultado bruto do exercício, sendo que em 2013, havia fechado 

seu exercício em R$ 2.563 milhões de valor adicionado bruto e R$ 2.503 milhões de resultado 

bruto do exercício.  

Verificou-se que a companhia Vale S/A apresentou em 2014 um aumento de 36% em 

relação ao ano de 2013, no comparativo do valor adicionado bruto com o resultado bruto do 

exercício, porém em 2013 a empresa apresentou de valor adicionado bruto o total de R$ 

59.000 milhões, enquanto em 2014, encerrou o ano com R$ 45.426 milhões. O mesmo 

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Bruto 3.967                  1.159              2.563             59.000        1.171            
Resultado Bruto do Exercício 4.899                  994                 2.503             48.979        1.071            
Relação 81% 117% 102% 120% 109%

VALOR ADICIONADO EM 2013

SERVIÇOS
Distribuição por Empresa (em R$ M)
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ocorreu com o seu resultado bruto do exercício, que no ano de 2013 foi de R$ 48.979 milhões, 

enquanto em 2014 finalizou com R$ 29.189 milhões de resultado bruto do exercício.  

Na companhia Natura S/A, verificou-se que houve uma redução de 3% de valor 

adicionado bruto, comparado com o resultado bruto do exercício de 2013 para o ano de 2014, 

ainda que tenha apresentado um aumento de valor adicionado bruto em 2014, passando de R$ 

3.967 milhões de 2013 para R$ 3.981 milhões em 2014. O mesmo ocorreu com o resultado 

bruto do exercício, que foi de R$ 4.899 milhões em 2013, encerrando 2014 com R$ 5.158 

milhões.  

 

Tabela 5: Valor Distribuído 2012. 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 Em relação aos percentuais de valores adicionados distribuídos no ano de 2012, 

verificou-se que em algumas linhas do valor adicionado, os percentuais se mantiveram os 

mesmos, como na linha de pessoal das companhias Natura S/A e Lojas Renner S/A, nos anos 

de 2012 e 2013, as empresas mantiveram os mesmos percentuais de distribuição de valor 

adicionado em 22% na companhia Natura S/A e de 23% na companhia Lojas Renner S/A. A 

companhia Totvs S/A teve uma variação de 1% a menos do ano de 2012 para o ano de 2013, 

onde o mesmo ocorreu com a companhia Vale S/A, que teve uma diminuição de 27% para 

17% entre os anos analisados.  

A Grendene S/A foi a companhia que teve maior variação: de 35% para 39% nos 

respectivos anos. Em relação à linha de impostos, taxas e contribuições, a companhia 

Grendene S/A manteve os 21% de distribuição de valor adicionado nos anos de 2012 e 2013, 

a companhia Natura S/A teve uma redução de 47% para 44%. A companhia Lojas Renner S/A 

teve uma redução de 48% para 46%, a companhia Totvs S/A apresentou uma redução de 25% 

para 24% e a companhia Vale S/A encerrou o ano de 2012 com um aumento, passando de 

14% de distribuição em 2012 para 39% em 2014, ainda que no ano de 2013 tendo apresentado 

um prejuízo no exercício de R$ 258 milhões.  

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Distribuido 3.699 1.174 2.155 33.274 994
Pessoal 22% 35% 23% 27% 48%
Impostos, taxas e contribuições 47% 21% 48% 14% 25%
Remuneração de capital de terceiros 8% 7% 13% 31% 7%
Remuneração de capital próprio 23% 37% 16% 28% 21%

Resultado do Exercício 874,4            429,9                355,4              9.232,9             207,1

VALOR DISTRIBUÍDO EM 2012

SERVIÇOS
Distribuição por Empresa (em R$ M)
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Em verificação à linha de remuneração de capitais de terceiros, em análise ocorrida na 

companhia Grendene S/A, verificou-se que manteve nos três anos correntes, o percentual de 

7% neste quesito para distribuição de valores adicionados. A companhia Totvs S/A manteve 

os mesmos 7% nos anos de 2012 e 2014, ocorrendo um aumento de 2% em relação ao ano de 

2013, totalizando 9% de distribuição do total do valor adicionado.  

A companhia Natura S/A apresentou uma variação de 8% para 14% do ano de 2012 

para 2013, onde seu total de valor adicionado distribuído teve um aumento de 0,9%. A 

companhia Lojas Renner S/A demonstrou uma variação de 1% de um ano para o outro e a 

companhia Vale S/A teve variação de 31% para 43% de percentual do seu valor adicionado 

distribuído.  

Em relação à linha de remuneração de capitais próprios, a companhia Totvs S/A teve 

uma redução de 1% do ano de 2012 para 2013, onde passou de 21% para 20%, mesmo com o 

aumento de R$ 135 bilhões de valor adicionado distribuído em 2013.  

A companhia Lojas Renner S/A, em 2012, teve um aumento de 0,88% em relação ao 

seu valor adicionado distribuído para o ano de 2013, onde o seu percentual de remuneração de 

capitais próprios acompanhou o mesmo aumento, com 0,87% de valor adicionado distribuído 

de 2012 para 2013. A companhia Vale S/A encerrou seu exercício de 2012 com um resultado 

de R$ 9.232 milhões, tendo R$ 33.274 milhões de valor adicionado distribuído, totalizando 

28% para remuneração de capitais próprios. Já em 2013, esta companhia encerrou suas 

atividades no ano de 2013, com um prejuízo de R$ 258 milhões e ainda assim teve R$ 54.898 

milhões de valor adicionado distribuído, porém para remuneração de capitais próprios, o 

percentual que em 2012 foi de 28%, caiu para 0% em 2013.  

A companhia Natura S/A teve uma redução de 3% no percentual de valor adicionado 

distribuído de remuneração de capitais próprios do ano de 2012 para 2013, mesmo tendo um 

aumento de 0,9% no total de valor adicionado distribuído, totalizando R$ 440 milhões, porém 

seu resultado do exercício do ano de 2012 fechou em R$ 874,4 milhões, o qual foi de R$ 

847,8 milhões em 2013.  

 
Tabela 6: Valor Adicionado 2012. 

 
Fonte: elaborada pela autora 
 

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Bruto 3.678                  999                 2.254             38.670        1.033            
Resultado Bruto do Exercício 4.478                  882                 2.228             41.514        957               
Relação 82% 113% 101% 93% 108%

VALOR ADICIONADO EM 2012

SERVIÇOS
Distribuição por Empresa (em R$ M)
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A companhia Grendene S/A, na linha de remuneração de capitais de próprios, teve 

uma redução de 4% em relação ao ano de 2012 para o ano de 2013, porém o valor adicionado 

distribuído teve um aumento de R$ 133 milhões, enquanto o seu resultado do ano de 2012 

finalizou em R$ 429,9 milhões, tendo um aumento de R$ 4,1 milhões do ano de 2012 para o 

ano de 2013. 

Na verificação do resultado bruto do exercício de 2012, relacionado com o valor 

adicionado bruto do mesmo ano, observou-se que as companhias Grendene S/A, Lojas Renner 

S/A e Totvs S/A mantiveram o percentual acima de 100% de valor adicionado bruto, 

comparado com o resultado bruto do exercício no ano. A companhia Grendene S/A 

praticamente manteve o mesmo percentual de valor adicionado bruto em relação ao seu 

resultado bruto do exercício no período de 2012, 2013 e 2014.  

A companhia Lojas Renner S/A, apresentou em 2012, um percentual de 101% de valor 

adicionado, relacionado ao seu resultado bruto do exercício do mesmo ano, mantendo em 

2013 praticamente o mesmo, que ficou em 102%. Já em 2014, esta companhia apresentou 

112% de valor adicionado bruto, em relação ao seu resultado bruto do exercício. Foi 

observado que a companhia Totvs S/A manteve praticamente a mesma relação de valor 

adicionado bruto comparado com o resultado bruto do exercício, encerrando o ano de 2012 

com 108%, 2013 com 109% e 2014 com 113%. 

 A companhia Vale S/A apresentou 93% de valor adicionado bruto em relação ao seu 

resultado bruto do ano, o qual foi o menor percentual apresentado durante os três últimos 

anos, visto que encerrou o ano de 2013 com 120% e o ano de 2014 com 156%.  Na 

companhia Natura S/A ocorreu 2% de redução do valor adicionado bruto em relação ao 

resultado bruto do exercício de 2012, comparado ao ano de 2013 e 5% de redução em 2014, 

comparado ao ano de 2012. Ainda assim pode-se afirmar que a companhia manteve os 

mesmos percentuais de distribuição nos três anos estudados, pois sua maior variação foi de 

5%. 

 

4.2 COMPARAÇÕES ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 

Nas companhias analisadas, foi identificado na demonstração do valor adicionado, nos 

três anos estudados que, de 100% do valor adicionado distribuído em relação ao resultado 

líquido do exercício, as companhias Natura S/A, Grendene S/A, Lojas Renner S/A e Totvs 

S/A mantiveram praticamente os mesmos percentuais distribuídos durante os três anos para o 



21 

 

seu pessoal, onde a companhia Natura S/A reservou em média cerca de 20% de sua riqueza e 

distribuiu para o setor de pessoal. O mesmo ocorreu com a companhia Grendene S/A, que no 

período de 2012, 2013 e 2014, distribuiu em média 38% de sua riqueza gerada na linha de 

pessoal.  

A companhia Lojas Renner S/A, distribuiu para o setor de pessoal nos três anos 

analisados, uma média de 22% do total do valor adicionado distribuído. A companhia Totvs 

S/A é a companhia que mais distribuiu as riquezas em sua linha de pessoal, onde verificou-se 

que no período de 2012, 2013 e 2014, a mesma manteve em média 48% do total do seu valor 

adicionado distribuído para o setor de pessoal. Foi observado que a companhia Vale S/A 

distribuiu, nos anos de 2012 e 2014, uma média 22% do total do seu valor adicionado para o 

setor de pessoal, e em 2013, quando a  apresentou um resultado líquido do exercício negativo, 

com prejuízo de R$ 258 milhões, a companhia distribuiu 17% do total do seu valor 

adicionado para a linha de pessoal. 

Em análise à demonstração do valor adicionado das cinco companhias, no total de 

valor adicionado distribuído por elas, na linha de impostos, taxas e contribuições, verificou-se 

que as companhias Lojas Renner S/A e Natura S/A, foram as que mais distribuíram a sua 

riqueza gerada com pagamento de impostos, taxas e contribuições, onde a companhia Lojas 

Renner S/A manteve uma média de 48% do total do seu valor adicionado no período de 2012, 

2013 e 2014. A companhia Natura S/A manteve uma média de 44% durante os três últimos 

períodos. Estas duas citadas foram as companhias que mais gastaram sua riqueza com 

impostos, taxas e contribuições, pois de 100% do total do valor adicionado distribuído, quase 

50% foi direcionado para impostos, taxas e contribuições municipais, estaduais e federais.  

As companhias Grendene S/A e Totvs S/A direcionaram cerca de 20% e 24% em 

média para o governo nos anos analisados. Enquanto a companhia Vale S/A, nos anos 

analisados, distribuiu dos 100% do total do valor adicionado em 2012 apenas 14% para o 

governo, em 2014, o total da sua riqueza com impostos, taxas e contribuições foi de 26%. 

Nestes dois anos, esta companhia obteve um resultado líquido do exercício positivo, porém no 

ano de 2013 a companhia terminou o exercício, com um resultado líquido negativo, mas foi o 

ano em que distribuiu do total do seu valor adicionado, 39% para impostos, taxas e 

contribuições. 

Na análise realizada na demonstração do valor adicionado das cinco companhias, no 

total de valor adicionado distribuído por elas com remuneração de capitais de terceiros, as 

companhias Lojas Renner S/A e Totvs S/A, nos três anos analisados, mantiveram uma média 

de distribuição durante os anos de 2012, 2013 e 2014, onde a companhia Lojas Renner S/A 
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distribuiu em média 14% do total de seu valor adicionado para a linha de remuneração de 

capitais de terceiros, composta principalmente por gastos com juros, aluguéis e despesas 

financeiras. A companhia Totvs S/A distribuiu em média 8% de sua riqueza gerada durante os 

mesmos três anos. 

A companhia Grendene S/A reservou exatos 7% para serem gastos com remuneração 

de capitais de terceiros, dos 100% do total do valor adicionado distribuído, durante os 

exercícios de 2012, 2013 e 2014. Já a companhia Natura S/A apresentou uma crescente 

distribuição, desde o ano 2012, com gastos de remuneração de capitais de terceiros, que ficou 

em 8% em 2012, subindo para 14% em 2013 e encerrando o ano de 2014 com 19% do total 

do valor adicionado distribuído de suas riquezas geradas nestes períodos. 

A Ccompanhia Vale S/A com relação à sua distribuição de valor adicionado durante o 

período analisado sofreu uma constante crescente, onde os principais responsáveis por esta 

linha de distribuição são os gastos com juros e com despesas financeiras. Em 2012, a empresa 

distribuiu de 100% de valor adicionado 31% em gastos com remuneração de capitais de 

terceiros, subindo para 43% no ano de 2013, ano este em que a empresa obteve resultado 

líquido do exercício negativo e em 2014, a empresa apresentou mais da metade do total de seu 

valor adicionado gasto na linha de remuneração de capitais de terceiros, ficando em 51%. 

Na análise de demonstração do valor adicionado das cinco companhias, no total de 

valor adicionado distribuído por elas com remuneração de capitais próprios, verificamos que 

as companhias Natura S/A, Grendene S/A, Lojas Renner S/A e Totvs S/A, mantiveram uma 

média em distribuição nesta linha, a qual é composta principalmente por juros sobre o capital 

próprio, dividendos, lucros retidos e participação de não controladores nos lucros retidos.  

A companhia Lojas Renner S/A distribuiu em média, 16% do total do seu valor 

adicionado durante os três anos com remuneração de capitais próprios, enquanto as 

companhias Natura S/A e Totvs S/A, mantiveram uma média de 20% nos anos de 2012, 2013 

e 2014. A companhia Grendene S/A foi a que mais distribuiu suas riquezas geradas com a 

remuneração de capitais próprios, atingindo uma média de 35% durante os três anos 

analisados. A companhia Vale S/A distribuiu no ano de 2012, 28% do total de seu valor 

adicionado com remuneração de capitais próprios.  

No ano de 2013, a Vale S/A apresentou um resultado líquido do exercício negativo, 

distribuiu mais para remuneração de capitais de terceiros, com gastos em juros e despesas 

financeiras e para o governo, com impostos, taxas e contribuições municipais, estaduais e 

federais, não apresentando distribuição com remuneração de capitais próprios em relação ao 

total do seu valor adicionado distribuído neste ano.  
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No ano de 2014, verificou-se que 51% do total do valor adicionado distribuído foi para 

o governo, sendo mais da metade do total no ano corrente. Ainda assim a companhia Vale 

S/A conseguiu distribuir 1% do total do seu valor adicionado para remuneração de capitais 

próprios. 

 

4.3. PRODUTIVIDADE 

 

 No exercício de 2014, foi efetuada a análise da produtividade dos funcionários das 

cinco companhias abertas, onde foi utilizado o valor adicionado bruto do exercício em relação 

a quantidade média de funcionários do mesmo ano, demonstrando em percentual os índices de 

produtividade por cada companhia (Santos 2003), como pode-se verificar na tabela a seguir. 

O número de colaboradores da Natura S/A foi extraído no site da companhia, e das demais 

companhias, este dado foi extraído por meio do site EconoInfo. 

 

Tabela 7: Produtividade 2014 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Em relação às companhias Natura S/A e Vale S/A foi observado que cada colaborador 

produziu, respectivamente, 57% e 59% da riqueza gerada durante o ano de 2014, sendo estas 

as companhias com mais alto nível de produtividade, entre as demais companhias. A 

companhia Lojas Renner S/A e a Totvs S/A tiveram aproximadamente os mesmos níveis de 

produtividade no exercício de 2014, atingindo uma média de 20% da riqueza gerada no ano 

corrente. Verificou-se que na companhia Grendene S/A cada colaborador produziu em média 

7% da riqueza gerada da empresa, sendo esta a companhia que teve o menor índice de 

produtividade no ano de 2014. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do estudo foi descrever como as companhias analisadas distribuíram o seu 

valor adicionado nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.  A análise dos dados foi realizada com 

base nos objetivos específicos, onde visaram identificar a distribuição do valor adicionado aos 

NATURA GRANDENE RENNER VALE TOTVS
Valor Adicionado Bruto 3.981                  1.173              3.404             45.426        1.324            
Resultado Bruto do Exercício 7.000                  16.111            16.870           76.531        7.261            
Relação 57% 7% 20% 59% 18%

PRODUTIVIDADE EM 2014
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agentes geradores da riqueza nas companhias. Foi efetuada a comparação do valor adicionado 

distribuído entre os agentes geradores nas cinco companhias e calculado o índice de 

produtividade no exercício social de 2014.  

Tais análises foram efetuadas em cinco companhias de diferentes ramos de atuação 

nos últimos três exercícios sociais, com base nas demonstrações financeiras das mesmas, onde 

não foi possível fazer uma análise mais aprofundada pela indisponibilidade de dados 

verificada nas demonstrações contábeis das companhias, de modo que o balanço patrimonial e 

as notas explicativas não descrevem ou auxiliam ao entendimento dos valores identificados na 

demonstração do valor adicionado. 

Em relação às análises efetuadas, não foram encontradas relações entre os valores do 

resultado bruto do exercício e do resultado líquido do exercício com o valor adicionado 

distribuído, visto que a companhia que melhor teve seus resultados bruto e líquido, não foi 

especificamente a companhia que mais distribuiu sua riqueza aos agentes geradores. 

Adicionalmente na análise, identificamos que a companhia que é prestadora de serviços, a 

Totvs S/A e tem suas atividades ligadas diretamente com o pessoal, é a companhia que mais 

distribui sua riqueza aos funcionários, desta forma fica evidenciado pela pesquisa que as 

empresas prestadoras de serviços distribuem a maioria de suas riquezas aos seus geradores, 

com o intuito de obter uma melhora constante nos serviços prestados. 

Conforme o raciocínio de Santos (2003), na análise em relação à produtividade das 

companhias, deve-se ter cuidado ao comparar companhias de setores que tenham estruturas 

diferenciadas, pois a distribuição da riqueza gerada pode ser diferente para as companhias de 

acordo com sua atividade fim.  

 Concluindo o estudo, evidenciou-se que o problema de pesquisa foi respondido e que 

os objetivos deste estudo foram atingidos.  
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