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RESUMO 

 

Cada vez mais, a sociedadetem acesso às atividades de uma empresa. Por isso, preocupar-se 
somente com o lucro da empresa e esquecer-se da responsabilidade social da mesma, torna 
perigoso o caminho a seguir. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, consulta em livros e 
revistas. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar duas demonstrações, as quais 
auxiliam no desenvolvimento de uma empresa: a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e o 
Balanço Social (BS). Duas demonstrações de extrema importância para uma organização, porém de 
formas diferentes de serem executadas. Buscou-se analisar comparativamente as demonstrações, 
tanto para o auxílio nas tomadas de decisões quanto para o controle interno da empresa. Foram 
realizadas pesquisas com o intuito de juntar uma à outra, de maneira que elas se completem. Dentre 
as muitas demonstrações contábeis existentes, a DVA e o BS são voltados para a responsabilidade 
social da empresa, como importante ferramenta de análise e controle, buscando evidenciar o quanto 
a empresa contribui com a sociedade e seus funcionários. Os principais resultados deste estudo 
apontam que, as demonstrações acima citadas, são convergentes, ou seja, é de grande importância 
tê-las juntas; também, destacam seus pontos em comum que se resumem a um único foco: o bem-
estar da empresa-sociedade. 
 
Palavras-chave: DVA – Demonstração do Valor Adicionado; Balanço Social; Responsabilidade 
Social; Controle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ABSTRACT 

 

Increasingly, society has access to the activities of a company. Therefore, worry only with company´s 
profit and forget the social responsibility of it, becomes dangerous the way forward. The methodology 
used was the bibliographical research, consultation on books and magazines.This study aims to show 
two demonstrations of which assist in the development of a company, the Statement of Value Added 
(SVA) and Social Balance Sheet. Two extremely important statements for an organization, but in 
different ways of being performed. We tried to comparatively analyze the statements, both for 
assistance in making decisions and for the company's internal control. Researches were conducted 
with the intention of join each other so that they complement. Among the many existing financial 
statements, the SVA and Social Balance Sheet are focused on corporate social responsibility as an 
important analysis and control tool, to disclosing how much the company contributes to society and its 
employees. The main results of this study indicate that the statements quoted above are convergent, 
so, is of great importance to have them together; also highlight their common threads that boil down to 
a single focus: the welfare of the company and society. 
 
 
Keywords: SVA – Statement of Value Added; Social Balance Sheet; Social Responsibility; Control. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A sociedade cobra cada vez mais das empresas informações em relação à 

sua contribuição para com a comunidade. Além de informações econômicas, 

buscam também informações ambientais e sociais, bem como os impactos causados 

no meio ambiente. Não somente os positivos dos quais a maioria das empresas 

apresentam e sim os negativos que os fazem se preocupar com um futuro do qual 

não se sabe como será. 

Devido ao grande desenvolvimento empresarial, a contabilidade é a maior 

aliada para a tomada de decisões dentro de uma empresa. Ela ocorre desde o 

momento em que existe um organismo econômico-financeiro com o objetivo de 

demonstrar a vida econômica e as mutações que ele passa. 

Com ênfase dada às questões relacionadas ao Balanço Social, abre-se 

grande perspectiva de utilização do instrumento proporcionado pela Contabilidade 

para o entendimento de como funciona a relação Empresa-Sociedade. 

Dentre os instrumentos da Contabilidade, encontra-se o Balanço Social cuja 

finalidade é mostrar o desempenho da política social existente na empresa 

(MALHEIROS; MATHEOS, 2009). 

Como parte deste conjunto de informações, há também a Demonstração do 

Valor Adicionado (DVA),que é o informe contábil que evidencia, de forma sintética, 

os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em 

determinado período e sua respectiva distribuição (ZANLUCA, s/d). 

Com o leque de demonstrações existentes na contabilidade, no momento de 

analisar em questão à Responsabilidade Social de uma empresa, pergunta-se qual a 

melhor forma para demonstrar issoao fisco,proprietários e acionistas das empresas? 

Em que as demonstrações citadas acima se encaixam nas tomadas de decisões? 

Quais as comparações entre elas? 

O presente trabalho teve como objetivo analisar comparativamente as 

demonstrações contábeis, com enfoque na Demonstração do Valor Adicionado e no 

Balanço Social, analisando a melhor forma de auxiliar os gestores na tomada de 

decisão em relação à Responsabilidade Social da empresa. 

Utilizou-se como método de pesquisa a revisão bibliográfica, por meio de 

revistas, livros, monografias e internet. 
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No capítulo I, abordou-se a questão do Balanço Social, seu conceito, função e 

importância dentro de uma empresa. 

O capítulo II tratou-se a questão da DVA, desde o conceito de Valor 

Adicionado à aplicação de demonstração para fins de análises econômicas e como 

elemento no processo de tomada de decisões, sua importância dentro de uma 

empresa e função. 

Já o capitulo III, apresentou-se uma análise comparativa entre os dois 

assuntos abordados, seus pontos em comum e como a DVA se torna o elemento 

componente do BS. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 BALANÇO SOCIAL - BS 

 

 

1.1 Surgimento e história 

  

 Segundo Torres (2003), desde o início do século XX, se tem a necessidade 

das demonstrações contábeis. Contudo, foi a partir da década de 1960 e início de 

1970 que se iniciou uma cobrança por maior responsabilidade social dentro das 

empresas e as próprias necessidades de mostrar os relatórios anuais. Com isso foi 

criado o BS. Estados Unidos da América, França, Alemanha e Inglaterra, foram onde 

surgiramrelatos de BS, quando a sociedade começou a cobrar das empresas 

explicações sobre suas responsabilidades. Ganhou mais popularidade em meados 

de 1971/72, que foi um marco na história dos balanços, pela empresa Singer, que 

fez o primeiro balanço social da historia das empresas. 

No Brasil, percebemos as primeiras discussões sobre o BS em 1970, desde a 

publicação da “Carta de Princípios dos Dirigentes Cristãos de Empresas”, em 1965, 

pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE Brasil). A 

Fides – Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social chegou a 

elaborar um modelo, mas o primeiro documento realmente chamado de Balanço 

Social surgiu em 1984, criado pela empresa Nitrofértil, do estado da Bahia. A partir 

desses acontecimentos, as empresas brasileiras começaram a divulgar seus 

balanços sociais. 

Já Tinoco e Kraemer (2008) afirmam que no Brasil, o primeiro BS começou a 

ser pesquisado por volta dos anos 80, tendo assim as primeiras publicações no final 

de 1980. 

O primeiro formulário de modelo Ibase do BS surgiu para as gráficas 

contendo “números de negros que trabalham na empresa” e “percentual de cargos 

de chefia ocupados por negros”. Claro que gerou muita discussão, foi quando entrou 

a questão racial. Do que importaria saber essa diferença? Mas alguns empresários 

rejeitaram esse modelo. Acabaram que retirando esses itens do modelo inicial por 

conta de ameaças de suspender apoio em campanhas. 
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1.2 Definição de balanço social 

 

Segundo o site Rumo Sustentável (2009), balanço social é um mecanismo 

utilizado pelas empresas para tornarem públicas as suas intenções e compromissos, 

visando à transparência de suas ações no exercício da responsabilidade social 

corporativa (RSC), trazendo informações qualitativas e quantitativas. 

Já Neves e Viceconti (2007) descrevem que no balanço social, as entidades 

estarão fornecendo informações que permitam ao usuário externo aquilatar a 

profundidade e a qualidade de sua atuação social. 

Reis (2009) ainda ressalta que nele a empresa mostra o que faz por seus 

profissionais, dependentes, colaboradores e comunidade, dando transparência às 

atividades que buscam melhorar a qualidade de vida para todos. Sua função 

principal é tornar pública a responsabilidade social empresarial, construindo maiores 

vínculos entre a empresa, à sociedade e o meio ambiente. 

Para Tinoco e Kraemer (2008), balanço social é uma demonstração capaz de 

transparecer informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais, aos mais 

diferentes usuários, de forma eficiente e específica. 

O balanço social pode ter ainda como norteador à incorporação de 

indicadores de desempenho ou desenvolvimento social, procurando demonstrar a 

eficiência das estratégias e ações realizadas pela organização. Estes indicadores 

podem ser, por exemplo: 

a) Indicadores humanos; 

b) Indicadores físicos; 

c) Indicadores monetários; 

Por meio destes, pode-se estabelecer uma relação de: 

a) Elementos de engajamento social, no sentido de apresentar uma análise do 

bem-estar dos indivíduos externamente ou internamente a organização; 

b) Quadros de Gestão Social, dispondo sobre resultados obtidos pela organização, 

de modo regional ou global; 

c) Indicadores sociais, permitindo a avaliação dos resultados planejados e os 

realmente alcançados.(RUMO SUSTENTÁVEL, 2009). 

Contudo, para Carvalho (2010), balanço social representa a demonstração dos 

gastos e das influênciasdas entidades na promoção humana, social e ecológica, 
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dirigidos aos gestores, aos empregados eà comunidade com que interage, no 

passado, presente e futuro. 

De acordo com o Ibase (2009), balanço social é um demonstrativo publicado 

anualmente pelas empresas que reúne um conjunto de informações sobre os 

projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, 

analistas de mercado, acionistas e à comunidade. Este instrumento, que deve ser 

resultado de um amplo processo participativo que envolva comunidade interna e 

externa, visa dar transparência às atividades das empresas e apresentar os projetos 

efetivamente. Ou seja, sua função principal é tornar pública a responsabilidade 

social empresarial, construindo maiores vínculos entre a empresa, à sociedade e o 

meio ambiente. 

Tinoco e Kraemer (2008) ressaltam que a empresa é uma coalizão de interesses 

que deve prestar informações a seus parceiros sociais, conforme a figura a seguir: 

 

A EMPRESA É UMA COALIZÃO DE INTERESSES 

 

Financiadores                                                                                   Acionistas 

Sindicatos                                                                                          Estado 

 

 

 

Comunidade                                                                                      Clientes 

Colaboradores                                                                                   Fornecedores 

 

Fonte: Tinoco e Kraemer (2008). 

 

 Pode-se observar que as empresas não podem deixar de prestar contas e 

informações aos parceiros. Financiadores, clientes, comunidade, sindicatos, devem 

estar cientes do que as empresas estão fazendo ou deixando de fazer. 

 Presume-se que nem todas as empresas são corretas em relação a isto, 

porém o correto seria prestar informações sobre o que ocorre. 
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1.3 Função dentro da empresa 

 

A função principal do balanço social da empresa é tornar público a 

responsabilidade social. Isto faz parte do processo de por as cartas na mesa e 

mostrar com transparência para o público em geral, para os atentos consumidores e 

para os acionistas e investidores o que a empresa está fazendo na área social. 

Assim, para além das poucas linhas que algumas empresas dedicam nos seus 

balanços patrimoniais e dos luxuosos modelos próprios de balanço social que estão 

surgindo, é necessário um modelo único - simples e objetivo.  

Este modelo vai servir para avaliar o próprio desempenho da empresa na 

área social ao longo dos anos, e também para comparar uma empresa com outra. 

Empresa que cumpre seu papel social atrai mais consumidores e está investindo na 

sociedade e no seu próprio futuro. E mais ainda, tem o direito, antes do dever, de 

dar publicidade às suas ações.  

 

O Balanço Social procura demonstrar quantitativa e qualitativamente o 
papel desempenhado pelas empresas na área social, com suas ações 
desempenhadas junto a seus funcionários e à sociedade em geral, em que 
são verificadas ações em educação, saúde, atenção à mulher, atuação na 
preservação do meio ambiente, melhoria na qualidade de vida e de trabalho 
de seus empregados, apoio a projetos comunitários, os quais objetivam a 
erradicação da pobreza, geração de renda e de novos postos de trabalho 
(IBASE apud NASCIMENTO; SOUZA, 2010, p. 2). 

 

Porém, esta propaganda será cada vez mais honesta e verdadeira, na justa 

medida em que utilizar parâmetros iguais e permitir comparações por parte dos 

consumidores, investidores e da sociedade em geral. 

Algumas iniciativas de se lançar a ideia e a prática da realização do balanço 

social e de estímulo à responsabilidade social das empresas vêm acontecendo nos 

últimos anos. Porém, mais do que nunca, precisam continuar, ser ampliadas e 

incentivadas. Desta forma, o Ibase (2009) vem colocando em foco este tema, por 

acreditar que a parceria entre empresas, governo e sociedade é fundamental para 

reduzir a pobreza e a injustiça social, promovendo um maior progresso e 

desenvolvimento social e humano. Contudo, muito ainda precisa ser estudado, 

pesquisado, e realizado na prática para que esta ideia possa, de fato, gerar frutos 

concretos para toda sociedade. 
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O balanço social é uma demonstração da contabilidade desenvolvida 

simplesmente para fornecer informações, buscando deixar todos por dentro das 

informações da empresa. 

Normalmente, no ramo industrial, por exemplo, os funcionários pouco ficam 

sabendo sobre os gastos e ganhos da empresa no quais trabalham, com o Balanço 

Social podem saber bem mais que o próprio salário.  

O conhecimento da empresa que trabalham é interessante para funcionários 

e para a sociedade, pois mostra como a empresa está correta e para a confiança de 

todos. 

A seguir, um modelo do Balanço Social extraído do site do Ibase, mostra 

exatamente como preenchê-lo: 
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Fonte: Ibase (2009). 

 

Pode-se observar que o preenchimento do BS é muito simples de se fazer, e 

apenas lendo-o é possível saber exatamente o que se pede. Dessa forma o torna 

acessível a quem precise utilizá-lo. 
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1.4 O balanço social no Brasil 

 

Segundo Torres (2001), já nos anos 60, com a criação da Associação dos 

Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), iniciava-se o movimento pela 

Responsabilidade Social no Brasil. 

Para o referido autor o primeiro tipo de relatório obrigatório que aborda os 

aspectos sociais e humanos, surgido no Brasil, foi a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), instituída pelo Decreto-lei nº 76.900/75. Tal relatório, elaborado 

anualmente pelas empresas, aborda informações do público interno referente aos 

empregados. No entanto, apesar de mais antigo que o Balanço Social Francês, suas 

informações tem um escopo limitado e não são disponibilizas para a sociedade, o 

que ofusca sua notoriedade. 

Torres (2001) ainda ressalta que em 1984, foi publicado o primeiro relatório 

de cunho social de uma empresa brasileira, a Nitrofértil. Seguiram-se a ele, o BS da 

Telebrás, em meados da década de 80 e o do Banespa, em 1992. A partir daí, 

diversas empresas passaram a publicar os seus Balanços Sociais. 

 No Brasil, a apresentação do BS é facultativa, no entanto, de acordo com 

Kroetz (2000), em maio de 1977, as Deputadas Marta Suplicy, Sandra Starling e 

Maria Conceição Tavares apresentaram projeto de lei para torná-lo obrigatório para 

empresas públicas independente do número de empregados e empresas privadas 

que tiveram cem ou mais empregados no ano anterior a sua elaboração. Este 

projeto foi reapresentado pelo Deputado Paulo Rocha e atualmente tramita na 

Comissão de Finanças. 

Ainda conforme Kroetz (2000) existem exemplos de Projetos de Lei 

apresentados na esfera estadual e municipal, sobre o BS. Na esfera estadual temos 

os estados do: Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Na esfera municipal, 

temos as cidades de: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), João Pessoa (PB) e 

Uberlândia (MG). 
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1.5 O balanço social no mundo 

 

Basicamente o desenvolvimento do Balanço Social está associado à ideia de 

responsabilidade social, sua necessidade surgiu da exigência da sociedade em 

acompanhar a posição da empresa frente aos problemas sociais e ambientais. 

De acordo com Torres (2001), são marcos do Balanço Social, na Europa: 

a) O relatório social publicado pela empresa alemã STEAG, em 1971; 

b) O primeiro documento denominado Balanço Social, publicado pela empresa 

Singer, em 1972.  

c) A aprovação da Lei nº 77.769, em 1977, na França, que tornava obrigatório a 

elaboração do Balanço Social para as empresas com mais de 700 empregados. 

Com a posterior alteração da Lei, em 1982, este número passou a ser de 300 

empregados. 

Ainda segundo Torres (2001), embora não tendo caráter obrigatório, nos 

países desenvolvidos e em alguns em desenvolvimento é comum à prática da 

elaboração do Balanço Social e sua publicação juntamente com os relatórios 

contábeis. 

De Luca (1998) explica que esse relatório social publicado na Suécia 

usamedidas quantitativas para informações sobre os programas sociais em 

implantação, e qualitativas para apresentar os objetivos das empresas. 

Na Alemanha, o balanço social é apresentado tanto qualitativo como 

quantitativamente, pois as condições monetárias são conduzidas de comentários 

associados aos objetivos sociais da empresa. 

Já nos Estados Unidos, esses relatórios são voltados para o ambiente 

externo, a satisfação dos clientes e consumidores, controle de poluição, qualidade 

dos produtos fornecidos e preservação do meio ambiente. As informações são 

apresentadas englobando na maioria dos casos o homem na empresa e a empresa 

na sociedade. 
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De Luca (1998) demonstra um panorama do qual deixa claro o enfoque que 

alguns países utilizam na elaboração do balanço social. 

 

Quadro 1 – Enfoque do Balanço Social. 

PAÍS BALANÇO SOCIAL – ENFOQUE 

 
Estados Unidos 

 

Ênfase para os consumidores/clientes e a sociedade em geral; 

qualidade dos produtos, controle de poluição, contribuição da 

empresa às obras culturais, transporte coletivos e outros 

benefícios à coletividade; abordagem de caráter ambiental. 

Holanda Enfoque para informações sobre as condições de trabalho. 

Suécia Ênfase nas informações para os empregados. 

Alemanha Enfoque às condições de trabalho e aos aspectos ambientais. 

Inglaterra 
Forte discussão sobre responsabilidade social e grandes 

pressões para divulgação mais ampla dos relatórios sociais. 

França 
Enfoque para informações aos empregados; nível de emprego, 

remuneração, condições de trabalho e formação profissional. 

Fonte: De Luca (1998). 

 

No Brasil por sua vez, o BS tem objetivo de controlar e divulgar informações 

relacionadas à parte de responsabilidade social das empresas. 

Porém, como observado no quadro acima, cada país foca em uma parte 

específica do BS, não se tem um enfoque específico sobre ele e sim varias áreas 

que podem ser expostas nas empresas, não transparecendo uma coisa monótona. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA 

 

 

2.1 Aspectos introdutórios 

 

Para Neves e Viceconti (2007), Valor adicionado ou Valor agregado 

representa a riqueza criada por uma entidade num determinado período de tempo 

(normalmente, um ano). Podemos afirmar que a soma das importâncias agregadas 

representa, na verdade, a soma das riquezas criadas. 

 

Denomina-se valor adicionado em determinada etapa de produção, à 
diferença entre o valor bruto da produção e os consumos intermediários 
nessa etapa. Assim, o produto nacional pode ser concebido como a “soma 
dos valores adicionados, em determinado período de tempo, em todas as 
etapas de produção do país”. (SIMONSEN apud SANTOS, 2007, p. 27). 

 

De acordo com Tinoco (2001), uma das maneiras de ampliar a capacidade de 

se analisar o desempenho econômico e social das organizações é pelo valor 

econômico que é agregado aos bens e serviços adquirido de terceiros, valor este 

denominado de valor adicionado ou valor agregado. 

Essa demonstração é um avanço para as demonstrações contábeis, mas não 

se pode supervalorizar esse demonstrativo dentre os demais, que são perfeitamente 

úteis na contabilidade. 

Segundo De Luca (1998), a DVA é estreitamente relacionada com a 

responsabilidade social e surgiu para suprir as necessidades de informações dos 

usuários sobre o valor da riqueza criada pela empresa e a forma que foi utilizada. 

 

A DVA indica de forma clara e precisa a parte da riqueza que pertence aos 
sócios ou acionistas, a que pertence aos demais capitalistas que financiam 
a entidade (capital de terceiros), a que pertence aos empregados e 
finalmente a parte que fica com o governo. (NEVES; VICECONTI, 2007, p. 
16). 

 

A DVA representa o quanto de valor ela agrega aos insumos em um 

determinado período de tempo e é obtida de forma geral a diferença entre as vendas 
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e o total de insumos adquiridos de terceiros. Esse valor será igual à soma da 

remuneração da empresa. 

 Para Ribeiro (2009), o demonstrativo surgiu na Europa, mas com influência da 

Grã-Bretanha, da França e da Alemanha. Tem sido cada vez mais adotado por 

outros países, sendo expressamente recomendado pela ONU. 

 

 

2.2 Objetivos e benefícios das informações 

 

É um demonstrativo que procura evidenciar o valor da riqueza agregada, por 

determinada empresa, a um produto, e de que forma esse valor agregado foi 

distribuídos entre os fatores de produção (REIS, 2009). 

Reis (2009) ainda explica que os objetivos da DVA são:  

• Informar o valor da riqueza criada e o valor dos custos agregados pela 

empresa ao valor dos insumos adquiridos. 

• Informar a quem foi destinada essa riqueza criada (ou agregada)–

empregados,investidores, governo, financiadores, etc. 

As informações contidas da DVA derivam de contas de resultado e também 

de algumas contas patrimoniais. 

Segundo a RBC (2012) os dados contidos na DVA são relevantes para a 

empresa e para a sociedade, pois, enquanto a demonstração do resultado do 

exercício (DRE) e as demais demonstrações contábeis evidenciam apenas a parcela 

da riqueza gerada que permanece na empresa na forma do lucro, a DVA pode 

indicar quanto de valor a entidade está adicionando e de que forma os valores 

adicionados foram distribuídos. 

Ela é obrigatória somente para companhias de capital aberto, mas qualquer 

empresa pode fazer, para controle ou para demonstrar a funcionários e acionistas 

seus valores. 

 

[...]Por meio da DVA podem ser obtidas informações sobre o aumento da 
riqueza de determinada região onde certa empresa pretende exercer suas 
atividades, além de demonstrar a participação da entidade no nível de 
emprego e sua contribuição à sociedade por meio do pagamento de 
impostos ao governo. (RBC, 2013, p. 20). 
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O demonstrativo de valor adicionado é um relatório contábil que evidencia 

quanto de riqueza foi gerada de uma determinada empresa, ou seja, quanto ela 

adicionou de riqueza, onde foi distribuída e qual a parcela de contribuição de cada 

setor para sua formação. 

Já De Luca (1998), afirma que a DVA é um conjunto de informações de 

natureza econômico-financeiro. É um relatório contábil que visa transparecer o valor 

da riqueza gerada pela empresa e sua distribuição para os elementos que 

contribuíram para a geração. Com o intuito de deixar claro as informações. 

Por fim, a RBC (2012) ressalta que a DVA retrata uma visão diferente das 

demonstrações contábeis tradicionais, pois se preocupa com a evidenciação de toda 

a riqueza criada pela organização, atingindo assim um número maior de usuários 

dessas informações. 

 

 

3.3 Forma de apresentação 

  

 Não necessita ser um contador formado, ou um “expert” do assunto para 

compreender a DVA. Num primeiro instante ao qual se vê, é clara a maneira como é 

exposta, basta uma breve leitura do demonstrativo para entender o que se pede. 

 Cada vez mais e mais as demonstrações auxiliam na tomada de decisões 

dentro de uma empresa, seja pela praticidade de visões de resultado, quanto 

análises específicas de cada área a ser estudada. 

 A seguir, no quadro 2, tem-se ilustrado um modelo da DVA, para 

conhecimento e análise do mesmo. 
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Quadro 2 – Demonstração do Valor Adicionado. 

DESCRIÇÃO 

Em 
milhares 
de reais 

20X1 

Em 
milhares 
de reais 

20X0 
1 – RECEITAS   

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços   

1.2) Outras receitas    

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios   

1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)   

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  
    (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS) 

 
 

2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos    

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos   

2.4) Outras (especificar)   

3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   

4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)   

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   

6.1) Resultado de equivalência patrimonial   

6.2) Receitas financeiras   

6.3) Outras   

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)   

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)   

8.1) Pessoal    

8.1.1 – Remuneração direta   

8.1.2 – Benefícios   

8.1.3 – F.G.T.S   

8.2) Impostos, taxas e contribuições   

8.2.1 – Federais   
8.2.2 – Estaduais   
8.2.3 – Municipais   

8.3) Remuneração de capitais de terceiros   

8.3.1 – Juros    

8.3.2 – Aluguéis    

8.3.3 – Outras   

8.4) Remuneração de capitais próprios   

8.4.1 – Juros sobre o capital próprio   

8.4.2 – Dividendos    

8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício   

8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ 
consolidação) 

 
 

Fonte: CFC Resolução 1.138 (2008). 
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De acordo com a Resolução nº 1.138 do CFC, descreve em pequenos resumos 

o significado da DVA. (CFC, 2008). 

Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral 

medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de 

terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, 

produzido por terceiros e transferido à entidade. 

Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representam os valores 

reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos 

na demonstração do resultado do período. 

Outras receitas representam os valores que sejam oriundos, principalmente, de 

baixas por alienação de ativos não-circulantes, tais 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. 

Diferentemente dos critérios contábeis, também incluem valores que não 

transitam pela demonstração do resultado, como, por exemplo, aqueles relativos à 

construção de ativos para uso próprio da entidade (conforme item 19) e aos 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; dessa forma, não há que se considerar esse 

valor como outras receitas. 

Insumo adquirido de terceiros representa 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. 

Depreciação, amortização e exaustão representam os valores reconhecidos no 

período e normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de caixa das 

atividades operacionais e o resultado líquido do exercício.  

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 

por exemplo, receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, 
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royalties, etc. Precisa ficar destacado, inclusive para evitar dupla-contagem em 

certas agregações. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 09 (2008), a entidade deve 

elaborar a DVA e apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações 

contábeis divulgadas ao final de cada exercício social. Essa elaboração da DVA 

consolidada deve basear-se nas demonstrações consolidadas e evidenciar a 

participação dos sócios não controladores. 

 

 

2.4 Exigência legal no Brasil 

 

Nascimento e Souza (2010) deixam claro que o CFC, em consonância com a 

Lei nº 11.638/07, estabelece a obrigatoriedade de elaboração da DVA apenas às 

companhias de capital aberto. Entretanto, recomenda que todas as demais 

companhias também o façam, tendo em vista a relevância que as informações nela 

contidas representam à sociedade. 

A Lei nº 11.638/07, na íntegra descreve no seu artigo 188, inciso II, que ovalor 

da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que 

contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, 

acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.(Brasil, 

2007).  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 BALANÇO SOCIAL X DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 

 

3.1 Análise comparativa: pontos em comum 

 

 Com as necessidades do dia a dia de uma empresa, é necessário que os 

funcionários saibam de seus andamentos, de informações do capital da empresa. 

Exemplo: Se um funcionário souber quanto são os gastos com água e energia 

elétrica, pode ajudar a economizar. Se souber que a empresa está com muitos 

gastos com supérfluos, pode dar uma ideia de como reduzir isso, pois trabalhando 

dentro da produção estará vendo com uma crítica mais profunda de onde poderia 

melhorar.  

 

A Demonstração do Valor Adicionado é um instrumento poderoso e auxiliar 
do Balanço Social, pois, a empresa estará mostrando à sociedade o quanto 
contribui para a geração de riquezas no país e como as parcelas por ela 
agregadas são distribuídas pelos diversos agentes econômicos que a 
ajudaram a efetivar a produção: trabalhadores, governo e capitais de 
terceiros. (NEVES; VICECONTI, 2007, p. 287). 

  

Já para Rodrigues (2005) a contabilidade vem, a cada dia, sendo mais 

cobrada para prestar informações relacionadas, especificamente, ao aspecto social. 

No sentido de se identificar os benefícios que a empresa promove para a sociedade, 

surge o Balanço Social, que apresenta como uma de suas peças a DVA. 

 Para Aragão (s/d) a DVA, é uma vertente do Balanço Social, ela evidencia a 

riqueza criada pelas empresas e a forma como essa riqueza é distribuída entre os 

que contribuem para sua formação, incluindo o governo. 
  Segundo Zanluca (s/d) relata no artigo do site Portal da Contabilidade, que 

demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço Social, 

constitui desse modo, uma importante fonte de informações à medida que apresenta 

esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho econômico da 

empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais 

produzidos pela distribuição dessa riqueza. 
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 Já Welter, Oberger e Vanzella (2005) descrevem a comparação entre DVA 

como sendo uma peça fundamental que complementa o BS, tendo como objetivo 

demonstrar a responsabilidade e preocupação da empresa para com a sociedade e 

meio ambiente. 

 Ainda ressaltam: 

 

A DVA tem como objetivo demonstrar tanto a origem quanto a distribuição 
da riqueza e pode ser considerada como um demonstrativo feito pela 
empresa com o objetivo de prestar contas dos seus atos para a sociedade, 
ou seja, procura evidenciar, de maneira mais clara, qual é a sua real 
contribuição à sociedade, mostrando-se, dessa forma, uma empresa 
responsável. (WELTER; OBERGERE VANZELLA. 2005. p. 187-187). 

 

 A comparação entre as demonstrações é nítida pelo fato principal de as duas 

buscarem a responsabilidade social. Entre tantas outras, as duas demonstrações 

estudadas, são as mais voltadas a esse tema. 

 As demonstrações se completam, ambas buscam o mesmo sentido. Essa 

responsabilidade social ao qual se referem não beneficia somente a sociedade, meio 

ambiente e funcionários, mas sim acionistas e diretores, no intuito de auxiliar na 

tomada de decisões. 

  

 
 
3.2 Comitê de pronunciamentos contábeis - CPC 09: DVA como elemento 

componente do BS 

 

 As demonstrações estão coligadas em diversas partes na contabilidade, 

dessa maneira, a DVA entra como um elemento componente do BS. 

 

O CPC considera que, dada a relevância dessa Demonstração e da 
utilidade de suas informações para todos os usuários, deve ela ser 
incentivada para ser divulgada por todas as demais sociedades comerciais 
brasileiras.(CPC 09, 2008). 

 

 Essa Demonstração é exigida pela Lei brasileira (Lei nº 11.638/07) para as 

companhias abertas a partir dos exercícios iniciados a partir do primeiro dia de 2008, 

mas não é exigida pelo IASB – International Accounting Standards Board, apesar de 

incentivado por ele e, também, pela ONU – Organização das Nações Unidas. (CPC 

09,2008).  
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 Pode-se destacar que a DVA e o BS se unem no único conceito que se diz 

respeito a responsabilidade social da empresa. Tendo por base as grandes 

empresas, que são as maiores preocupações da sociedade por terem condições de 

ajudar ou prejudicar os funcionários e sociedade a volta da empresa. 

 De acordo com Relatório de Audiência Pública: 
 
 
O CPC deliberou manter a definição original do que seja criação e 
distribuição de valor adicionado, no momento atual, que é pela entidade 
objeto da demonstração. Na visão do CPC, essas outras entidades 
contratadas é que, ao reconhecerem a despesa com seu pessoal, 
consideram-na como distribuição da riqueza que elas criaram. As 
demonstrações individuais evidenciam ativos, passivos, receitas e despesas 
controladas por uma determinada pessoa jurídica, e nas consolidadas os 
sob controle da controladora; quando há serviços contratados junto a 
terceiros, independentes, suas demonstrações não são passíveis de 
inclusão na demonstração consolidada da contratante e, 
conseqüentemente, não integram também sua DVA. (CPC 09, 2008). 
 
 

Pode-se concluir que a DVA se torna este elemento que compõe o BS de 

forma fácil e essencial para as empresas, auxiliando no processo de tomada de 

decisões, e demonstrando os pontos chave em relação à responsabilidade social da 

empresa para com a sociedade que a cerca. 

Porém, no BS há alguns campos que não existem na DVA, enquanto a DVA 

demonstra valores, o BS foca em números de pessoas. A DVA busca a riqueza e 

onde ela foi agregada, o BS aponta indicadores sociais internos e externos, número 

de funcionários, ações, projetos e contribuição para a sociedade. 

A DVA é uma demonstração voltada realmente para a contabilidade da 

empresa, apresentando valores, já o BS é voltado para uma análise completa das 

ações da empresa, visando o benefício social. 

Essa diferença entre elas é o que as torna componentes uma da outra, pois o 

que falta em uma, a outra apresenta. Isso, para uma análise aprofundada na 

empresa tem grande importância, pois, mostra valores exatos e onde estão sendo 

realmente investidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar duas demonstrações 

das quais são essenciais dentro de uma empresa, a importância e a análise 

comparativa entre elas. 

 Os resultados obtidos foram que uma demonstração compõe a outra, de 

forma que, mesmo não sendo obrigadas a todos os tipos de empresas, deixa claro 

que para se obter resultados de caráter social, as demonstrações se encaixam nas 

demandas e necessidades das empresas. 

 Após conhecer cada estrutura do BS e da DVA, se obtém resultados 

necessários para se ter base de que uma empresa realmente contribui para o 

desenvolvimento social não somente dela própria, mas também da sociedade e 

meio ambiente, dos quais se tornam pontos importantíssimos no sentido “empresa-

sociedade”. 

 Não somente dando foco no meio ambiente e sociedade, as demonstrações 

também focam nos funcionários, benefícios e boas condições de trabalho, que são 

essenciais para a empresa obter o lucro desejado, funcionários insatisfeitos resultam 

em trabalho mal feito, por isso, não menos importante saber analisar relações de 

funcionário-empresa. 

 Todo o contexto do presente trabalho buscou deixar claro o que cada 

demonstração mostra e foca no que se diz respeito a preocupação que a empresa 

tem sobre funcionários, meio ambiente e sociedade, e no que a sociedade 

preocupa-se em relação as empresas ao seu redor. 

 Sendo assim, o tema abordado proporcionou conhecer os demonstrativos 

(DVA e BS), onde atuam e como devem ser executados. Porém, sugere-se que o 

assunto deva ser ampliado de forma que esta monografia abra um leque de opções 

e idéias das quais sejam aplicadas em outros trabalhos.  
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