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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou investigar até que ponto os sindicatos utilizam como parâmetro as 
informações contábeis, notadamente a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), para 
avaliar a distribuição da riqueza das empresas, as quais seus filiados são empregados, e assim 
ter um instrumento estratégico no momento da convenção ou do acordo coletivo. Para tanto, 
foram enviados questionários para 167 sindicatos e entidades de sindicais e obteve-se 53 
questionários válidos. Assim, a amostra foi composta por respondentes localizados nos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Rio de Janeiro. Os dados foram coletados por meio entrevistas, no Estado de 
Pernambuco, e pela aplicação de questionários semi-estruturados, enviados via 
correspondência para os demais Estados. A análise foi realizada com base na análise de 
conteúdo das entrevistas e na análise estatística. O tratamento estatístico que foi utilizado 
refere-se à análise descritiva e inferencial dos dados, com uso do Teste Qui-Quadradro, Teste 
Exato de Fisher e Teste de Hipóteses. Utilizou-se ainda a análise multivariada dos dados, com 
auxílio da Análise de Correspondência Múltipla (ACM). Os achados revelam que a maioria 
dos respondentes possui conhecimento, ainda que parcial, sobre as demonstrações contábeis e 
que apenas 19% dos sindicatos e entidades sindicais pesquisados desconhecem totalmente a 
DVA. Verificou-se que quase metade dos respondentes não possui acesso às demonstrações 
contábeis e que apenas 9% possui pleno acesso e pela análise de conteúdo de algumas 
declarações, constatou-se que eles são insatisfeitos quanto ao acesso que possuem às 
demonstrações contábeis.  A pesquisa demonstrou que a maioria dos sindicatos e entidades 
sindicais pesquisados não utilizam os demonstrativos contábeis durante as negociações. Pôde-
se constatar, por meio de suas afirmativas, que muitas vezes não as utilizam porque não 
conseguem decifrar os dados e torná-los informações úteis durante o processo de campanha 
salarial. Pelo teste de hipótese, pôde-se afirmar que quando os sindicatos e entidades sindicais 
possuem acesso às demonstrações, ainda que parcialmente, eles tendem a utilizá-las à medida 
que possuem acesso. O estudo concluiu que quase 90% dos respondentes acreditam na 
utilidade da Demonstração do Valor Adicionado como instrumento estratégico nas 
negociações trabalhistas. 

 

Palavras-chave: Informação Contábil; Demonstração do Valor Adicionado; Sindicatos 
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ABSTRACT 

 

This research investigated the extent to which unions use accounting information as a 
parameter, namely the Value Added Statement (VAS), to assess the distribution of corporate 
wealth, which their members are employed, and thus have a strategic tool at the time the 
Convention or the collective agreement. To this end, questionnaires were sent to 167 trade 
unions and the union and obtained 53 valid questionnaires. Thus, the sample consisted of 
respondents located in the states of Sao Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, 
Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco and Rio de Janeiro. Data were collected 
through interviews in the state of Pernambuco, and the application of semi-structured 
questionnaires, sent via mail to the other States. The analysis was based on content analysis of 
interviews and statistical analysis. The statistical approach that was used refers to descriptive 
and inferential data, using the chi-squared, Fisher's exact test and test hypotheses. Was also 
used multivariate analysis of the data with the aid of the Multiple Correspondence Analysis 
(MCA). The findings reveal that most respondents have knowledge, even partially, on the 
financial statements and that only 19% of the unions and the unions surveyed completely 
unaware of the DVA. It was found that almost half of respondents do not have access to the 
financial statements and that only 9% have full access and content analysis of some 
statements, it was found that they are dissatisfied that they have access to the financial 
statements. The research showed that most of the unions and the unions surveyed do not use 
the financial statements during the negotiations. It was found that, through their statements, 
they often do not use them because they can not decipher the data and make them useful 
information during the process of wage campaign. For hypothesis testing, we can say that 
when unions and unions have access to demos, even partially, they tend to use them in 
proportion to the access. The study found that nearly 90% of respondents believe in the 
usefulness of the Statement of Value Added as a strategic tool in labor negotiations. 

 

Keywords: Accounting information, Value Added Statement; Unions 
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1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade, por ser uma ciência social, desenvolve-se em uma realidade 

socialmente construída, tendo em vista que o seu objeto de estudo, o patrimônio, pode ser 

modificado pelo homem. Nota-se assim que, diferentemente das ciências exatas, o homem 

está inserido no próprio objeto de estudo.  

Nesta complexidade de ciência social, a contabilidade necessita satisfazer os diversos 

graus de utilidade de uma gama de usuários. Neste contexto, utilidade significa demanda 

peculiares por informações. 

No entanto, não se pode limitar as necessidades informacionais desses usuários à 

contabilidade mercantil pura e restrita, tendo em vista que começaram a surgir novos usuários 

das informações contábeis. É necessário verificar a ligação existente entre a contabilidade e as 

demais áreas do conhecimento científico, ou seja, os usuários de hoje possuem uma visão 

holística. A respeito disto, Kroetz (2000) afirma que a Contabilidade não pode ficar presa à 

divulgação de demonstrações eminentemente financeiras e que a visão da 

transdisciplinariedade é fundamental. 

Com a finalidade de manter os usuários satisfeitos perante às informações fornecidas 

pela contabilidade, cabe observar uma ramificação desta, denominada de Contabilidade 

Social. Esta pode ser definida como uma parte da ciência contábil que procura estudar as 

influências das variações patrimoniais não apenas nas entidades, mas também na sociedade e 

no meio-ambiente (KROETZ, 2000). 

Desta forma, algumas organizações preferem assumir a responsabilidade de atender 

aos interesses não apenas dos acionistas, bem como de todos os grupos de interesse 

envolvidos na organização, por exemplo, investidores, empregados, os colaboradores, 

fornecedores e clientes, com o objetivo de aproveitar este recurso como uma forma de se 

diferenciar para ganhar vantagem competitiva (WELTER et al, 2005). 

É nesta temática da contabilidade que surge o Balanço Social. Conforme Ribeiro e 

Lisboa (1999) este demonstrativo possui três vertentes: a de Recursos Humanos, a Ambiental 

e a do valor adicionado. Para Tinoco (2001) o Balanço Social contempla quatro grandes 

temas: Recursos Humanos, Demonstração do Valor Adicionado – DVA, Meio Ambiente e 

Responsabilidade Social. Sob estas perspectivas distintas, observam-se as características 

relativas aos aspectos econômico-financeiros e o contrapeso advindos da relação recursos 

consumidos versus benefícios gerados.  
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A vertente foco deste estudo é a do Valor Adicionado, onde sua mensuração é feita, 

pela contabilidade, a partir da Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Esta demonstração 

serve para identificar e expressar quanto a empresa gerou de riqueza, ou seja, quanto 

acrescentou de recursos para a comunidade e para o desenvolvimento local, e como se deu a 

sua distribuição. 

Com o passar dos anos a Demonstração do Valor Adicionado vem ganhando mais 

importância e notoriedade de uma forma global. Diversos pesquisadores na literatura 

internacional, a partir de estudos empíricos, investigaram a utilidade da DVA como uma 

ferramenta de análise (VAN STADEN, 1998; PONG e MITCHELL, 2005; EVAERT e 

RIAHI-BELKAOUI, 1998). 

Neste sentido, a contabilidade deve satisfazer a todos os usuários envolvidos com a 

organização. Para Freeman (1984) o resultado final da atividade de uma organização 

empresarial deve levar em consideração os retornos que otimizam os resultados de todos os 

stakeholders envolvidos, e não apenas os resultados dos acionistas ou proprietários.  

Um dos stakeholders que necessita de informações da contabilidade, e que é afetado 

pelas atividades empresariais, é o Terceiro Setor. Especificamente para este estudo, olhar-se-á 

dentro deste grande grupo o subgrupo dos sindicatos. Isto porque, as rápidas e profundas 

mudanças pela qual passa o universo do trabalho tiveram grandes impactos sobre a forma 

como os sindicatos atuam. Sabe-se que estes surgiram no intuito de representar os interesses 

dos seus filiados (trabalhadores), ou seja, defender não só os interesses econômicos e 

profissionais, mas também os de natureza sociais e políticos. 

 

1.1 Caracterização do Problema 

O Valor Adicionado ou Valor Agregado, considerado como o valor econômico que é 

agregado aos bens e serviços adquiridos de terceiros, é uma das maneiras que alargam a 

capacidade de se avaliar a desenvoltura econômica e social das empresas. Desta forma, o 

valor adicionado é o retorno total ganho pelos trabalhadores, provedores de capital e governo 

(RIAHI-BELKAOUI, 1998; TINOCO, 2001). 

Neste sentido, Tinoco e Moraes (2008) entendem que a informação gerada pela DVA 

é de grande importância, já que permite a todos os analistas, trabalhadores, sindicalistas 
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(grifo da autora), pesquisadores e outros stakeholders efetuarem comparações e extraírem 

conclusões sobre o desempenho da empresa no âmbito social.  

Sendo assim, os vários grupos de interesse não se satisfazem apenas quando as 

empresas assumem compromissos, eles anseiam obter conhecimento de informações que 

sejam tangíveis, quantificáveis e verificáveis sobre a desenvoltura da organização em todas as 

áreas (KREITLON e QUINTELLA, 2001). Deste modo, a DVA pode ser uma peça de grande 

valia para os sindicatos como forma de analisar o desempenho econômico-financeiro e social 

das empresas as quais os seus filiados trabalham. 

A este respeito, Glautier e Underdown (1976) afirmam que algumas empresas estão 

avaliando o desempenho de seus empregados a partir do valor adicionado, incentivando os 

salários à medida que os mesmos melhorem a produtividade.  

Além disso, uma gama de estudos buscou evidenciar a motivação das empresas para 

publicar a DVA (PURDY, 1981; JOUBERT, 1991; MEEK e GRAY, 1988; STAINBANK, 

1992; VAN STADEN, 2000) e revelaram que as empresas utilizam este demonstrativo, 

principalmente, para se comunicar com seus empregados e para facilitar as negociações 

trabalhistas. 

Neste contexto, a Demonstração do Valor Adicionado pode ser útil nas negociações 

salariais porque, segundo Maunders (1985), as informações contidas neste demonstrativo 

talvez sejam mais eficazes do que declarações convencionais de grupos de funcionários, uma 

vez que podem afetar as aspirações, particularmente os de seus representantes de negociação. 

Neste sentido, Cunha (2002) assegura que por meio dessa demonstração é possível aos 

trabalhadores avaliarem a oscilação da riqueza que a empresa produziu e acompanhar a 

parcela que está sendo levada por eles e assim lutar por aumentos reais de salários e de 

incentivos, em virtude desse acréscimo na riqueza.  

Diante deste constructo deseja-se problematizar o seguinte questionamento: Até que 

ponto os sindicatos, nas negociações salariais, utilizam as informações contábeis, 

notadamente a Demonstração do Valor Adicionado, para avaliar a distribuição da 

riqueza aos empregados como instrumento estratégico de negociação?  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem como objetivo precípuo verificar até que ponto os sindicatos 

utilizam como parâmetro as informações contábeis, notadamente a Demonstração do Valor 

Adicionado, para avaliar a distribuição da riqueza das empresas, as quais seus filiados são 

empregados, e assim ter um instrumento estratégico no momento da convenção ou do acordo 

coletivo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de se atingir ao objetivo geral da pesquisa, foi necessário estabelecer 

os seguintes objetivos específicos: 

· Investigar o conhecimento dos entrevistados acerca das demonstrações 

contábeis; 

· Analisar o nível de acesso que os sindicatos têm às demonstrações contábeis 

das empresas às quais seus filiados são empregados; 

· Averiguar se os sindicatos utilizam as demonstrações contábeis das empresas 

às quais seus filiados são empregados durante o processo de campanha salarial;  

· Investigar se os sindicatos utilizam a DVA no processo de negociação salarial. 

 

1.3 Justificativa 

Um demonstrativo que veio mostrar não só o desempenho econômico e financeiro da 

empresa, mas também o seu papel social, foi o Balanço Social. Essa peça é um instrumento 

que apresenta dados aos usuários da informação contábil, quanto à geração e distribuição de 

riqueza, à qualidade de vida nas organizações, à promoção humana dos funcionários e à 

postura das empresas em relação ao meio ambiente e à própria comunidade (IUDÍCBUS et al, 

2010).  

Foi no intuito de gerar informações sobre como a empresa agrega valor à sociedade que 

foi criada a Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Vê-se daí uma iniciativa da 
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contabilidade em exercer seu papel como ciência social, trazendo informações que auxiliam 

no arbitramento do conflito distributivo. 

Para De Luca (1998) a Demonstração do Valor Adicionado é um conjunto de informações 

de natureza econômica, ou seja, é um relatório contábil que visa demonstrar o valor da riqueza 

gerada pela empresa e a distribuição para os elementos que contribuíram para sua geração. 

Assim, um dos componentes da DVA que vem ganhando mais importância no contexto 

empresarial, e também na análise desse demonstrativo, é o trabalhador. Isto porque, com o 

passar do tempo os empregados ganharam outra conotação dentro das companhias, a este 

respeito Dupas (2000) reflete: 

 “[...]Há algum tempo, a imagem do trabalhador repetindo o gesto de 
apertar parafusos, retratada por Charles Chaplin em Tempos Modernos, 
representava o pesadelo da modernidade. Hoje, esse posto de trabalho 
aparece como desejável [...]” 

Corroborando isto, Cunha (2002) afirma que dentro do objetivo de analisar a distribuição 

de renda dentro das empresas, a mais importante é a parte desse conjunto de informações que 

evidencia o valor adicionado ou agregado que mede o valor da riqueza gerada pelas empresas 

e a sua distribuição pela remuneração paga aos empregados.  

Alguns estudos internacionais (MEEK e GRAY,1988; JOUBERT, 1991; STAINBANK, 

1991) analisaram a utilidade da DVA numa perspectiva dos preparadores. Enquanto outras 

pesquisas internacionais estudaram-na numa perspectiva dos usuários (VAN STADEN, 1998; 

PONG e MITCHELL, 2005). 

Van Staden (2000) realizou pesquisa com empresas sul-africanas e investigou as razões 

pelas quais elas publicavam a DVA. Dentre os motivos encontrados estão: 1. Facilitar 

negociações salariais e acordos coletivos; e 2. Condicionar as expectativas dos empregados. 

Observa-se assim, a importância deste estudo para verificar o relacionamento entre a 

Demonstração do Valor Adicionado e as negociações trabalhistas. 

Neste sentido, um dos aspectos sociais da DVA se revela na busca da evidenciação da 

distribuição do valor gerado pela empresa entre os diversos grupos que auxiliaram na sua 

constituição. Assim, Kroetz e Cosenza (2004) afirmam que para os empregados e sindicatos 

(grifo da autora), como contribuintes na constituição do valor adicionado, a DVA serve de 

base para negociações salariais, para comparações entre entidades do mesmo segmento e para 

estudos do comportamento evolutivo da remuneração ao longo do tempo. 
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1.4 Delimitação do Estudo 

O estudo se deu no período de junho de 2010 a maio de 2011 com sindicatos e entidades 

sindicais localizados em Pernambuco, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e com os escritórios do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de todas as 

capitais dos estados brasileiros.  

Portanto, visando identificar as perspectivas dos sindicatos das respectivas localidades do 

Brasil, em um espaço temporal comum, a etapa exploratória do estudo deu-se no mesmo 

período, uma vez que, pretendeu-se captar as percepções dos agentes investigados sob 

contingências semelhantes. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Contando com este capítulo introdutório, esta dissertação está estruturada em 5 capítulos, 

a saber: introdução, revisão da literatura, metodologia, análise dos resultados e conclusão. 

O capítulo 1 refere-se à introdução da temática, onde se busca levar o leitor a entender o 

que o estudo investiga e a relevância da pesquisa. 

 No capítulo 2 procura-se fazer um levantamento das bases teóricas que fundamentam a 

relevância das informações contábeis para tomada de decisão, bem como o surgimento e 

importância da Demonstração do Valor Adicionado. Realiza-se, ainda, pesquisa em 

periódicos internacionais para verificar a utilidade deste demonstrativo em outros países. Em 

seguida, apresenta-se os conceitos envolvidos com os stakeholders e com os sindicatos. 

Assim, este capítulo está dividido em 5 partes: Informação contábil, Valor Adicionado, 

Demonstração do Valor Adicionado, Teoria dos Stakeholders e Sindicatos. 

No capítulo 3, evidencia-se o caminho pelo qual a pesquisa foi delineada, começando com 

a seleção da população e amostra estudadas, seguindo pela forma como os dados foram 

coletados e por fim pelo tratamento quantitativo e qualitativo desses dados. 

No capítulo 4, apresentam-se os achados resultantes da análise dos dados. A análise se dá 

em dois blocos. O primeiro refere-se à análise descritiva e de conteúdo dos dados, com seis 

grupos de análise: a) perfil dos respondentes; b) indicadores econômicos; c) conhecimento das 

demonstrações contábeis; d) acesso às demonstrações contábeis; e) utilização das informações 
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contábeis; e f) opinião sobre a demonstração do valor adicionado. O segundo bloco de análise 

diz respeito à análise multivariada e inferencial dos dados, onde busca-se as relações 

existentes entre os grupos do 1º bloco de análise. 

No capítulo 5, para responder à questão-problema de pesquisa, apresenta-se a conclusão 

do trabalho. Além disto, são evidenciadas as limitações da pesquisa bem como sugestões para 

pesquisas futuras. 

Na seção posterior, são apresentadas as referências que foram utilizadas para a consecução 

da pesquisa, e em seguida colocou-se à disposição do leitor o apêndice, no intuito de 

evidenciar o instrumento de coleta de dados e as cartas que foram enviadas aos sindicatos e 

entidades sindicais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Informação Contábil 

 
2.1.1 Conceitos e Objetivos da Informação Contábil 

 O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a posição 

patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que 

sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão 

econômica (CPC, 2008).  

O Financial Accounting Standards Board – FASB (1978), ao elaborar o SFAC nº 1, 

embasou-se num relatório produzido por uma comissão do American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) presidida por Robert M. Trueblood. Por sua vez, o relatório 

Trueblood fundamentou-se nos objetivos enunciados, em 1970, pelo Pronunciamento Nº 4 do 

Accounting Principles Board – APB (HENDRIKSEN E VAN BREDA, 2009). Assim, o 

FASB tratou os objetivos das demonstrações financeiras da seguinte forma: 

“A divulgação financeira deve fornecer informações que sejam úteis para 

investidores e credores atuais e em potencial, bem como para outros usuários que 

visem a tomada racional de decisões de investimento, crédito e outras semelhantes. 

[...] A divulgação financeira deve proporcionar informação que ajude investidores, 

credores e outros usuários, presentes e em potencial, a avaliar os volumes, a 

distribuição no tempo e a incerteza de possíveis fluxos de caixa em termos de 

dividendos ou juros, e os resultados da venda, do resgate e do vencimento de títulos 

e empréstimos. Como os fluxos de caixa de investidores e credores estão 

relacionados aos fluxos de caixa da empresa, a divulgação financeira deve 

proporcionar informações que ajudem investidores, credores e outros a avaliar os 

volumes, a distribuição no tempo e a incerteza das possíveis entradas líquidas 

futuras de caixa da empresa [...] A divulgação financeira deve fornecer 

informações sobre os recursos econômicos de uma empresa, os direitos sobre esses 

recursos [...], bem como os efeitos de transações, eventos e circunstâncias que 

alterem seus recursos e os direitos sobre tais recursos.”  

Nem todos daquela época concordaram com os objetivos ditos pelo FASB. Tais 

críticos afirmaram que os objetivos do Fasb em nada acrescentou aos objetivos da 

contabilidade até então alcançados, e desta forma não levava a nenhum progresso dessa 

ciência. Também foi observado que para alguns o papel da contabilidade é atestar alguma 
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coisa, e não predizer. Outra linha de argumentação afirmou que a empresa poderia ser 

comparada a um jogo no qual os contadores são os responsáveis por tomar conta do placar. 

Desta forma contabilidade não teria outra função senão o de um sistema de contagem aceito 

por todos os participantes (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2009). 

Já para Iudícibus (2006, p. 22) a função, ou objetivo, da Contabilidade conservar-se 

praticamente constante através dos tempos, ou seja, quanto a fornecer informação útil para a 

tomada de decisões econômicas. 

De acordo com Moonitz (1961), o Accounting Research Study nº 1 do AICPA afirma 

que o objetivo da contabilidade é: 

· Medir os recursos possuídos por entidades específicas; 

· Refletir os direitos contra essas entidades e os interesses nelas existentes; 

· Medir as variações desses recursos, direitos e interesses; 

· Atribuir as variações a períodos determináveis; e 

· Exprimir os dados anteriores em termos monetários como denominador 

comum. 

No entanto, numa perspectiva crítica, o objetivo da contabilidade se amplia. Assim, a 

contabilidade, enquanto uma ciência social, tem um importante papel de identificar, mensurar 

e comunicar informações econômicas de forma a auxiliar no arbitramento do conflito 

distributivo. (RIBEIRO FILHO, LOPES e PEDERNEIRAS, 2009). 

No que concerne ao objetivo da informação contábil, esta deve ser requerida pelos 

usuários quando proporcionar utilidade na tomada de decisão. Desta forma, no intuito de 

averiguar a característica da utilidade, a observância da relevância e a confiabilidade, deve-se 

observar que tais informações estão sujeitas à relação custo x benefício, ou seja, sob às 

restrições de gerar benefícios futuros superiores aos custos despendidos para produzi-las 

(FASB/SFAC nº 2, 1980). 

Para Dias Filho (2000), a Contabilidade deve buscar identificar quais as necessidades 

de seus usuários para só então desenvolver a forma de comunicação a se utilizar, ou seja, deve 

se adaptar às novas demandas informacionais na medida em que os usuários venham a mudar 

seus anseios por diferentes tipos de informação. 
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Corroborando isto, Ijiri (1975) assegura que a contabilidade, como a linguagem 

universal do mundo dos negócios, tem diversos fatores em comum com outras linguagens, e 

deve ser flexível o bastante para se adaptar a um ambiente de mudanças (grifo da 

autora). 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2008) apresenta as características 

qualitativas intrínsecas às demonstrações contábeis, a saber:  

a) Compreensibilidade;  

b) Relevância;  

c) Materialidade;  

d) Confiabilidade;  

e) Representação adequada;  

f) Primazia da essência sobre a forma;  

g) Neutralidade;  

h) Prudência;  

i) Integridade; e  

j) Comparabilidade.  

Atreladas às características acima descritas, o CPC (2008) ainda considera algumas 

variáveis que podem impactar na relevância e na confiabilidade destas informações:  

a) Tempestividade;  

b) Equilíbrio entre custo e benefício; 

 c) Equilíbrio entre características qualitativas; e  

d) Visão verdadeira e apropriada. 

As características qualitativas são propriedades da informação que são necessárias 

para torná-la útil (LIVINGSTONE e BREDA, 1987). Assim, tais características têm a 

capacidade de fazer com que a informação “faça uma diferença” na tomada de decisão de um 

usuário e ajude a formar previsões sobre resultados de eventos passados, presentes ou futuros 

ou a confirmarem ou corrigirem expectativas (KAM, 1986). 
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Sendo assim, Lopes e Martins (2007) afirmam que o conteúdo informativo da 

contabilidade tem a capacidade de fornecer informações que possuam relevância econômica 

ao usuário e esta se refere à capacidade da informação alterar as crenças e percepções dos 

observadores. 

 

2.1.2 Usuários da Informação Contábil 

O Ibracon (1992) ao tratar das características da informação contábil, afirma que o 

usuário de tais informações é toda pessoa física ou jurídica que tenha interesse na avaliação da 

situação e do progresso de determinada entidade, seja tal entidade empresa, ente de 

finalidades não lucrativas, ou mesmo patrimônio familiar. 

Neste sentido, Iudícibus, Martins e Gelbke (2000, p. 69) categoriza os usuários das 

informações contábeis em dois grupos:  

a) Usuários internos; e 

b) Usuários externos; 

Tais autores afirmam que estes usuários possuem interesses diversificados, razão pela 

qual as informações geradas pela contabilidade devem ser fidedignas e amplas e, pelo menos, 

suficientes para avaliação da sua situação patrimonial e das mutações sofridas pelo seu 

patrimônio, permitindo a realização de inferências sobre seu futuro. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2008), na Estrutura Conceitual para a 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, afirma que os usuários utilizam as 

demonstrações contábeis para satisfazer algumas das suas diversas necessidades de 

informação. Essas necessidades incluem: 

1. Investidores→ Os provedores de capital de risco e seus analistas que se preocupam com o 

risco inerente ao investimento e o retorno que ele produz. Eles necessitam de informações 

para ajuda-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos. Os acionistas 

também estão interessados em informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem 

capacidade de pagar dividendos. 

2. Empregados e sindicatos (grifo da autora)→ Estão interessados em informações sobre a 

estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. Também se interessam por informações 
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que lhes permitam avaliar a capacidade que tem a entidade de prover sua remuneração, seus 

benefícios de aposentadoria e suas oportunidades de emprego. 

3. Credores por empréstimos→ Estes estão interessados em informações que lhes permitam 

determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros 

no vencimento. 

4. Fornecedores e outros credores comerciais→ Estão interessados em informações que lhes 

permitam avaliar se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos 

vencimentos. Os credores comerciais provavelmente estão interessados em uma entidade por 

um período menor do que os credores por empréstimos, a não ser que dependam da 

continuidade da entidade como um cliente importante.  

5. Cliente→ Estes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da 

entidade, especialmente quando têm um relacionamento a longo prazo com ela, ou dela 

dependem como fornecedor importante.  

6. Governo e suas agências→ Estão interessados na destinação de recursos e, portanto, nas 

atividades das entidades. Necessitam também de informações a fim de regulamentar as 

atividades das entidades, estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda 

nacional e estatísticas semelhantes.  

7. Público→ As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, 

fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando 

pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações contábeis podem ajudar o público 

fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos 

recentes.  

Hendriksen e Van Breda (2009) observam que embora o foco nos usuários seja 

atraente, também não está isento de dificuldades. Em particular, gera três perguntas 

importantes difíceis de responder:  

a) Que usuários devem ser considerados?  

b) Quão semelhantes são os objetivos de usuários diferentes?  

c) Devem ser considerados os desejos da administração?   

Desta forma, classificar os usuários e definir quais são seus objetivos e necessidades 

particulares, é uma tarefa de difícil execução no meio acadêmico das Ciências Contábeis, 
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tendo em vista que os usuários precisariam ser ouvidos para então conhecer, de fato, suas 

reais necessidades. Assim, o ideal seria produzir informações personalizadas para cada grupo 

de usuário específico. 

A este respeito, o FASB e a AICPA afirmam que é relevante para a satisfação dos 

usuários, a produção de relatórios diferenciados. Assim, tais órgãos apresentam duas 

conjecturas importantes a serem destacadas:  

a) O destaque em informações de finalidades genéricas parte do pressuposto que existe 

um grupo relativamente numeroso de usuários que demandam informações semelhantes; e 

b) As informações de objetivos gerais não visam atender às necessidades 

especializadas, com pequeno número de usuários, cujas alterações nos padrões elevaria 

substancialmente o custo dessas informações.  

Nos tempos atuais, com o desenvolvimento de grandes corporações, a informação 

gerada pela contabilidade passou a ser de interesse de grupos cada vez mais amplos de 

indivíduos, que incluem não somente acionistas, mas também fornecedores, financiadores, 

banqueiros, poderes públicos e até empregados que participam do lucro das empresas. De 

forma indireta, mesmo a sociedade em geral é interessada na informação contábil, pois a 

vitalidade das empresas é assunto de relevante interesse social (FRANCO, 1989, p. 20).  

 

Quadro 1 - Classificação dos usuários em função dos tipos de informação 

Usuário da Informação Contábil Meta que deseja maximizar ou Tipo de 
Informação mais Importante 

· Acionista minoritário Fluxo regular de dividendos. 

· Acionista majoritário ou com grande participação 
Fluxo de dividendos, valor de mercado da ação, lucro 

por ação. 

Acionista Preferencial fluxo de dividendos mínimos ou fixos. 

· Emprestadores em geral 
Geração de fluxos de caixa futuros suficientes para 

receber de volta o capital mais os juros, com 
segurança. 

· Entidades governamentais Valor adicionado, produtividade, lucro tributável. 

Empregados em geral, como assalariados 
Fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons 

aumentos ou manutenção de salários, com segurança; 
liquidez. 

· Média e alta administração 
Retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio 

líquido; situação de liquidez e endividamento 
confortáveis. 

Fonte: Iudícibus (2006) 
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Para o FASB, os acionistas, outros investidores e os credores são os principais 

usuários da contabilidade, prevalecendo que a divulgação financeira deve ser útil para a 

tomada de decisões de investimento, concessão de crédito e outras decisões semelhantes 

(FLEGM, 1984). 

Percebe-se que o FASB não adota a sociedade como usuário da informação contábil. 

No entanto, Kam (1990, p. 50) assegura que a sociedade é o maior grupo de usuários tanto 

presente como em potencial. No entanto, nos dias atuais, como a sociedade vem cobrando 

mais informações das empresas, a contabilidade atua como mediadora de tal exigência. Isto 

pode ser bem entendido com a Teoria dos Stakeholders, que será tratada mais à frente em 

capítulo próprio. 

Porém, Dias Filho (2000) assegura que diversas pesquisas demonstram que nem 

sempre a Contabilidade consegue atingir um nível satisfatório de informação com seus 

usuários.  

Neste sentido, conforme Flegm (1984, p.223), o FASB restringiu ainda mais o seu 

foco nos investidores quando declarou que:  

“Os objetivos decorrem primordialmente das necessidades informacionais 

dos usuários externos que carecem de autoridade para ordenar a produção da 

informação financeira que desejam de uma empresa e, portanto, são forçados 

a utilizar a informação que a administração divulga.” 

Smith e Smith (1971) asseguram que a informação a ser divulgada ao usuário externo, 

para ter utilidade, deve desempenhar de forma adequada sua função de comunicação. No 

entanto, tais autores afirmavam que, naquele período, os profissionais da área ainda 

ignoravam a relevância da teoria da comunicação, mas que, afortunadamente, na década de 60 

começou-se a devotar atenção ao relacionamento da teoria da comunicação com a 

contabilidade e seus relatórios.  

Contudo, Iudícibus (2006, p. 111) afirma que as demonstrações contábeis “devem ser 

compreensíveis aos que possuem uma noção razoável dos negócios e das atividades 

econômicas e se disponham a estudá-las com certa diligência”. 
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2.1.3 Relevância e Utilidade da Informação Contábil 

Kam (1990, p. 516) considera “relevante a informação com a capacidade de reduzir as 

incertezas das variáveis do processo decisório”. 

Para Glautier e Underdown (1976), a informação tem como um de seus méritos 

proporcionar à organização condições para que seus gestores tomem decisões apropriadas, 

facilitando o alcance de seus objetivos , através da combinação do uso eficiente de outros 

recursos, tais como os humanos, os tecnológicos e os ativos, que compõem sua estruturam e 

possibilitam o seu funcionamento.  

A informação contábil é utilizada por diversos motivos e por diversos usuários, e entre 

esses motivos estão incluídas as decisões que envolvem os processos de negociação entre as 

firmas e seus credores e fornecedores (BEZERRA e LOPES, 2004). 

Segundo McGee e Prusak (1994), para quem a informação se apresenta como um 

recurso saliente dentre os demais, decorrente de seu próprio potencial e do desafio dos 

gestores em administrá-lo ou gerenciá-lo, os mesmos autores ainda completam afirmando que 

a informação pode ser considerada um recursos estratégico e como tal precisa ser controlada 

constantemente, assim como são os recursos humanos e financeiros da organização, entre 

outros. 

Vale ressaltar que a informação deve ser apropriada para agregar valor não apenas 

para a área de controladoria, e sim também para os demais usuários, Murdick e Ross (1975), 

defendem que o seu valor depende de seu potencial em influenciar um decisão, ou seja, deve 

conduzir a resultados diferentes e mais otimizados do que aqueles a sem o seu uso.  

Costa (2002, p.9) diz que “informação contábil é o produto da contabilidade sendo 

através dela, principalmente, que o contador expressa a sua importância nas organizações” e 

complementa que ela “deve ser útil e relevante para quem irá utilizá-la como informação para 

a tomada de decisão”. 

Neste contexto, Nascimento e Reginato (2009) corroboram e afirmam que o recurso 

informação se torna o principal elemento no processo decisório ao possuir a capacidade de 

modificar o conhecimento que se tem sobre o ambiente, atenuando as incertezas e 

proporcionando condições para uma maior precisão nas decisões.  
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Diante do exposto, Moscove, Simkin e Bagranoff (2002), afirmam que as empresas 

estão percebendo que o nível do êxito em suas operações depende da forma como seus 

gestores gerenciam e usam as informações. 

 

2.2 Valor Adicionado 

2.2.1 Valor Adicionado numa Perspectiva Econômica 
 

A ideia de valor adicionado, e suas primeiras aplicações da informação, tiveram suas 

origens na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, na década de XX, quando 

foi utilizado como base para cálculo dos sistemas de pagamento de incentivos governamentais 

(CONSENZA, 2003). 

De acordo com Knell (1986) o conceito do valor adicionado já era experimentado há, pelo 

menos, dois séculos atrás. Para este autor, algumas companhias europeias estavam procurando 

constituir uma melhor relação de diálogo com seus grupos de interesse. Dentre os partícipes 

destes grupos, estavam os empregados, onde essas organizações tinham o objetivo de 

conseguir uma maior motivação e consequente produtividade.  Assim, o interesse pela 

informação do valor adicionado começou a se estender e as empresas começaram a ver sua 

utilidade. 

Em meados da década de 70, o Comitê de Normas de Contabilidade do Reino Unido 

(Accounting Standards Steering Committee – ASSC) começou a trabalhar em prol da 

sistematização e regulamentação do valor adicionado. Segundo Gallizo e Mcleay (1989) a 

iniciativa deste órgão britânico foi fundamental, em termos conceituais, para a abertura das 

discussões sobre a normatização do valor adicionado.  

Pode-se inferir que o Valor Adicionado decorre da ideia de produtividade. No 

desempenho das atividades produtivas, acontece o consumo de recursos e, em contrapartida, a 

geração de produtos. Neste sentido, haverá geração de riqueza sempre que o valor econômico 

do produto que foi gerado for superior ao valor dos recursos consumidos para a sua geração 

(SANTOS e LUSTOSA, 1998). 

Valor adicionado é uma medida do desempenho econômico de uma 

organização e possui uma longa história de aplicação em economia. Este conceito tem sido 
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considerado como o aumento da riqueza de uma entidade econômica. Assim, é um conceito 

particular de medição de renda (HALLER e STOLOWY, 1998).  

Nesta ótica econômica, o conceito de valor adicionado também é estabelecido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE da seguinte forma:  

“É o valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu 
processo produtivo. É a contribuição ao Produto Interno Bruto pelas diversas 
atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo 
intermediário absorvido por essas atividades”.   

 

Nesta visão, uma das preocupações dos estatísticos na apuração do Produto Nacional é 

evitar que um produto ou serviço seja incluído mais de uma vez no mesmo cálculo, já que 

alguns produtos são utilizados como insumos na produção de outros, ou seja, a chamada 

contagem múltipla ou dupla contagem (CUNHA, 2002). 

Corroborando isto, Haller e Stolowy (1998) afirmam que o Valor Agregado tem as suas 

raízes tradicionais em macro-economia, especialmente relativas ao cálculo da renda nacional 

que é medido pelo desempenho produtivo de uma economia nacional e 

que é chamado Produto Nacional ou Produto Interno. Essas noções representam o valor 

acrescentado da uma economia nacional durante um período específico.  

Então, para que não haja dificuldades e que não ocorra dupla contagem, são calculados na 

apuração do Produto Nacional somente os produtos e serviços de consumo final e não os de 

consumos intermediários utilizados durante as diversas etapas do processo produtivo 

(CUNHA, 2002; SIMONSEN e CYSNE, 1995).  

A este respeito, o autor Gordon (2000, p. 23) assegura que o produto final abarca todos os 

bens e serviços produzidos no momento, ou seja, da produção atual, que são vendidos no 

mercado, mas não revendidos no período de tempo atual ou em curso.  

 

2.2.2 Valor Adicionado numa Perspectiva Contábil 
 

A contabilidade operacionaliza o cálculo do valor adicionado pela diferença entre o valor 

da receita bruta e o valor que foi utilizado para comprar os bens, mercadorias e serviços de 

terceiros.  

Acerca da diferença entre os conceitos do Valor Adicionado nas perspectivas econômica e 

contábil, Santos (2003, p. 32) trata da seguinte forma tal diferença:  
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“o critério contábil, na apuração do valor adicionado, poderá ser superior ao 
econômico. Essa superioridade materializa-se através de práticas contábeis 
consistentes e da utilização de valores reais. Os valores estimados e reconhecidos na 
Contabilidade através das provisões sempre, em algum momento futuro, são 
confrontados e ajustados aos valores reais. A isso deve ser adicionado o fato de os 
valores da Contabilidade poderem submeter-se a processos permanentes de 
auditoria.” 

Um dos estudos clássicos acerca do valor adicionado é o do autor Morley (1979), o qual 

afirmou que a riqueza gerada por uma empresa numa perspectiva contábil seria: 

 

RV − IB − Dep = S + DF + T + Div + LR 
 

 
Onde: 

RV = receita de vendas; 

IB = insumos básicos adquiridos de terceiros vendidos no período; 

Dep = depreciação, amortização e exaustão; 

S = salários e encargos sociais; 

DF = despesas financeiras; 

T = impostos e taxas; 

Div = dividendos pagos ou provisionados para sócios ou acionistas; 

LR = lucros retidos; 

De acordo com a notação matemática acima, o lado esquerdo da equação diz respeito à 

formação do valor adicionado, enquanto que o lado direito representa a distribuição da 

riqueza formada. Sendo assim, observa-se que deve haver igualdade entre a riqueza gerada e a 

riqueza distribuída. 

No que se refere ao campo social, parte-se do raciocínio que toda empresa deve procurar 

no mercado determinados bens e serviços para executar suas atividades. Para tanto ela se 

utiliza de equipamentos, seus capitais, o trabalho de seus assalariados para realizar bens e 

serviços que por outro lado serão vendidos. A empresa se coloca entre dois mercados e agrega 

valor pela operação de transformação, via simples distribuição que ela opera (TINOCO, 

1997). 

Assim sendo, o valor adicionado refere-se ao aumento na riqueza gerada pela utilização 

produtiva dos recursos das empresas antes da sua distribuição entre os sócios, credores, 

empregados e o governo. Portanto, enquanto o lucro é o resultado final recebido pelos sócios, 
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o valor adicionado diz respeito ao retorno total recebido pelos empregados, provedores de 

capital e o governo (RIAHI-BELKAOUI, 1998). 

No Brasil, a ideia de valor adicionado veio auxiliar os fundamentos da contabilidade 

social e pode ser apresentado, numa ótica contábil, a partir de um instrumento denominado 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA).  

 

2.2.3 Importância do Valor Adicionado  
 

Haller e Stolowy (1998) afirmam que as informações do valor adicionado não só fornece 

informações econômicas, mas também sociais, identificando a parcela da produção que vai 

para cada participante do processo de uma empresa, os chamados stakeholders, 

por exemplo, empregados, governo, etc. 

Um dos primeiros escritores a usar o conceito de valor adicionado, em termos de 

contabilidade para os resultados de uma empresa, foi Suojanen (1954). 

Tal autor sugeriu que o conceito de valor adicionado, para a medição de renda, seria como 

uma forma de gestão para cumprir a missão da contabilidade de atender os vários grupos de 

interesse, fornecendo mais informações do que seria possível apenas a partir da demonstração 

de resultados e do balanço patrimonial.  

Trabalhos empíricos também mostram a importância do valor adicionado. Este elemento 

foi utilizado por Riahi-Belkaoui (1999), em um estudo com empresas norte-americanas, onde 

o valor adicionado foi tido como referência de produtividade. Neste estudo o autor verificou 

que a produtividade diminuía nas entidades integradas verticalmente e cresce para as 

organizações com estruturas organizacionais diversificadas. 

Assim, o valor adicionado é uma medida de desempenho muito mais amplo do que o lucro 

líquido, porque não é focado nos shareholders e não é tendencioso pelo ponto de vista do 

provedor de capital próprio. Neste sentido, o valor adicionado revela o "rendimento da 

entidade" que pertence e tem que ser distribuído para todos stakeholders. Portanto, a empresa 

é um consórcio de vários interessados (HALLER e STOLOWY, 1998). 

Askren et al. (1994) também fizeram testes empíricos. Estes autores revelaram que os 

gestores conseguem obter melhoras na rentabilidade das companhias quando se utilizam de 

um plano de estratégia abalizado no valor adicionado. 
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O conceito de valor adicionado também tem sido discutido e praticado como um indicador 

econômico útil para análise de desempenho, não só em diferentes áreas da economia, mas 

também em administração de empresas. No entanto, em contraste com o cálculo tradicional de 

renda, uma de suas principais características é que ele pode e tem sido usado não só em uma 

ou duas áreas de contabilidade, mas em todos os três tipos de sistemas: contabilidade 

governamental, contabilidade financeira e contabilidade gerencial (HALLER e 

STOLOWY,1998). 

 

2.3 Demonstração do Valor Adicionado 

2.3.1 Aspectos Sociais 

O ambiente em que a contabilidade atua e o seu processo de desenvolvimento estão 

intimamente interligados. Desta forma, o aumento das necessidades informacionais dos 

usuários, que têm buscado melhores alternativas de avaliação, demandou da contabilidade 

uma adaptação a esta nova realidade. Buscando atender este imperativo, a contabilidade teve 

que produzir novos relatórios que satisfizessem os seus diversos grupos de interesse. 

Corroborando isto, Cunha (2002) afirma que a contabilidade como veículo de 

informações, tem buscado se adaptar aos novos tempos, e atender à solicitação, ou diríamos 

imposição, de retratar as relações existentes entre as empresas e a sociedade, e principalmente 

de mostrar o retorno que essas empresas estão trazendo em benefício da melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Assim, a ciência contábil teve que se expandir, enquanto ramo do conhecimento, para se 

adequar aos novos fatos trazidos pelo mundo contemporâneo. Em consonância com isto, 

Kroetz (2000) assegura que a contabilidade, assim como as outras ciências, deve ser estudada 

sob enfoques particulares, o que denomina-se de especializações. Então, para facilitar o 

estudo contábil, ramifica-se este conjunto em partes menores, a fim de compreender melhor 

sua organização, mas sem jamais esquecer a visão global. Desta forma, cumpre transcender o 

enfoque da especialização, pensando holisticamente e agindo localmente. 

Diante disto, a contabilidade precisou acompanhar a evolução das demandas por 

informações, e para tanto, foi criando várias especializações, dentre elas está a contabilidade 

social. Este ramo da contabilidade pode ser visto como um processo de divulgação, a grupos 

especiais e à sociedade, dos impactos sociais e ambientais resultantes da atividade econômica 
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das organizações, que vão para além da informação econômica e financeira que é fornecida 

aos detentores do seu capital (GRAY et al, 1998). 

A contabilidade social está em consonância com a Teoria dos Stakeholders. Esta teoria se 

fundamenta no pressuposto de que o resultado final da atividade de uma organização 

empresarial deve levar em consideração os retornos que otimizam os resultados de todos os 

stakeholders envolvidos, e não apenas os resultados dos acionistas ou proprietários 

(FREEMAN, 1984). Os demonstrativos contábeis deixaram de satisfazer apenas aos anseios 

dos shareholders, passaram a ser fontes ricas de informações para os usuários que não são 

parte estratégica da entidade. 

Riahi-Belkaoui (1999) discute sobre esta necessidade de uma demonstração de 

característica mais econômica que demonstre o excedente dividido para a coletividade, 

aperfeiçoando o mínimo de informação. Segundo o autor, para complementar este tipo de 

demonstrativo, deve haver outra também importante relativa à produção global impetrada pela 

companhia, e a designação de recursos à equipe de membros envolvidos na marcha da 

empresa. 

Um demonstrativo que veio mostrar não só o desempenho econômico e financeiro da 

empresa, mas também o seu papel social, foi o Balanço Social. Essa peça é um instrumento 

que apresenta dados aos usuários da informação contábil, quanto à geração e distribuição de 

riqueza, à qualidade de vida nas organizações, à promoção humana dos funcionários e à 

postura das empresas em relação ao meio ambiente e à própria comunidade (IUÍCIBUS et al, 

2010).  

Na primeira metade do século XX, o Balanço Social nasceu na Europa como uma 

demonstração endereçada à sociedade, com a finalidade de mostrar as ações das organizações 

de cunho socioambiental.  

No Brasil, a abertura da Associação dos Dirigentes Cristãos em 1961 começa a dar 

importância sobre o desempenho social das empresas. Em 1978, o Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial (IDE), posteriormente transformado na Fundação Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial (FIDES), apresentou uma proposta de modelo do Balanço 

Social.  

Mais adiante, no meio acadêmico, o Balanço Social passou a ganhar notoriedade com a 

dissertação de mestrado do Professor Tinoco em 1984. Neste mesmo ano, a empresa 

Nitrofértil elabora o que ficou conhecido como o primeiro Balanço Social do Brasil.  
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Em 1997, um dos principais divulgadores do Balanço Social, o Sociólogo Herbert de 

Souza, juntamente com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) que 

foi criado em 1981, promoveram eventos e propuseram um modelo de Balanço Social 

incentivando a sua publicação. 

No ano supracitado, as deputadas federais Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e 

Sandra Starling apresentaram um Projeto de Lei que propunha que as empresas privadas, 

públicas e sociedades de economia mista com mais de 100 empregados seriam obrigadas a 

elaborar e divulgar o Balanço Social. No entanto, apesar da importância, tal Projeto de Lei 

nunca foi aprovado.  

Para Tinoco (1984. p. 45) “o Balanço Social tem por ambição descrever uma certa 

realidade econômica e social de uma entidade, através do qual é suscetível de avaliação.” Para 

o mesmo autor este demonstrativo possui quatro grandes vertentes: a de Recursos Humanos, a 

Ambiental, a do Valor Adicionado e a de Relações com a Sociedade. 

Um componente do Balanço Social, a Demonstração do Valor Adicionado, produz 

informações referentes à riqueza gerada pela empresa e a forma como foi feita a sua 

distribuição aos agentes econômicos que ajudaram a produzi-la: os empregados, o governo, e 

os detentores de capitais, sócios, acionistas e financiadores externos (CUNHA, RIBEIRO e 

SANTOS, 2005).  

Apesar de não possuir obrigatoriedade no Brasil, algumas organizações elaboram e 

divulgam o Balanço Social. Como parte integrante do Balanço Social, a Demonstração do 

Valor Adicionado é apresentada com a finalidade de evidenciar o desempenho econômico da 

sociedade e suas relações com a sociedade.  

No contexto internacional, alguns autores estudaram o aspecto social da contabilidade 

com foco na DVA. No Reino Unido, Burchell, Clubb e Hopwood (1985) estabeleceram três 

campos, expostos no Quadro 2, para a compreensão do cunho social por trás do processo de 

divulgação da DVA. 
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Quadro 2 - Aspectos sociais da DVA 
CAMPOS DE COMPREENSÃO MOVIMENTO SOCIAL 

Processo de padronização contábil 

O Comitê de Normas de Contabilidade do Reino 
Unido (Accounting Standards Steering Committee – 
ASSC) propôs, em 1975, a regulamentação da DVA 
como forma de impedir que o governo intervisse no 

processo de padronização contábil. 

Gestão macroeconômica 

Na década de 70 foram estabelecidas normas para 
aumento de salários, relacionado-o ao aumento de 

produtividade. Tal fato fez com que o valor 
adicionado ganhasse um maior destaque e também 

passasse a fazer parte dos programas de 
remuneração dos empregados (grifo da autora) 

Desta forma, a DVA tornou-se um instrumento 
estratégico de diálogo entre a firma e seus 

empregados. 

Relações com empregados 

A década de 1970 foi marcada por um período de 
“democracia industrial”. Os sindicatos ficaram mais 

fortes e a relação empresa-empregados passou por 
uma redefinição na distribuição de poder. Com isso, 
sindicatos e empregados passam a exigir maior 

volume de informações (grifo da autora), e o lucro 
assumiu uma conotação mais negativa. 

Fonte: Adaptado de Fregonesi (2009) 

Neste aspecto, a Demonstração do Valor Adicionado é um elemento relevante do Balanço 

Social, tendo em vista que é uma ferramenta na evidenciação do aspecto social e tem como 

finalidade precípua apresentar o valor da riqueza gerada pela entidade e a forma pela qual a 

empresa a distribui (SANTOS, 2003). 

 

2.3.2 Definições e Objetivos da DVA 
 

Na década de setenta, devido aos esforços do Comitê de Normas de Contabilidade do 

Reino Unido (Accounting Standards Steering Committee – ASSC) para normatizar o Valor 

Adicionado, a DVA surgiu como um mecanismo imediato de apresentar o lucro em uma 

perspectiva mais abrangente frente às organizações e o meio ao qual estão inseridas, como um 

esforço coletivo do capital, da gestão e do trabalho (CORPORATE REPORT, 1975). 

Com a convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais, a DVA passou a 

ser obrigatória para as companhias abertas e a sua regulamentação parece-nos óbvia, tendo em 

vista às necessidades de informações de todos os usuários envolvidos nos processos 

organizacionais. No entanto, não fossem os trabalhos de órgãos como o Comitê Britânico 

supracitado somado às pressões econômicas internacionais, talvez ainda estivéssemos em 

processo de discussão sobre sua regulamentação. 
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A Demonstração do Valor Adicionado surgiu por influência da França e da Alemanha 

como forma de mensuração desta participação da empresa no contexto social. 

O mencionado Comitê, ao propor mais este demonstrativo contábil, acabou por 

proporcionar uma informação complementar, permitindo que outros usuários, além dos 

acionistas, conhecessem a riqueza criada pela empresa, mediante seu próprio esforço e de seus 

empregados. Assim, foi facultado a esses novos usuários avaliar como as empresas aplicaram 

esse valor adicionado para remunerar aqueles que contribuíram para a sua criação. (MEEK e 

GRAY, 1988). 

A DVA tem como principal finalidade demonstrar o valor da riqueza criada pela entidade 

e a forma de sua distribuição. Este demonstrativo, diferentemente da Demonstração do 

Resultado, informa a maneira pela qual suas riquezas estão distribuídas entre o governo, 

funcionários, fornecedores externos e os próprios sócios e acionistas. A DRE contém 

informações quase que exclusivamente direcionadas para os sócios e acionistas (BLATT, 

2001).  

Para Consenza (2003) a Demonstração do Valor Adicionado é parte integrante do Balanço 

Social de grande relevância e pode fornecer não só indicadores de referência, mas também 

informações que servem como base para avaliação. Já para Tinoco (2001), o principal alvo da 

DVA é apresentar informações a diversos grupos que participam das operações da empresa 

(stakeholders), tendo em vista que as demonstrações contábeis tradicionais não atendem à 

necessidade informacional requerida por todos os envolvidos nas operações da entidade. 

Além disto, a partir da DVA pode-se obter informações de natureza econômica 

conjuntural. Nesta linha, Kroetz (2000) afirma que é possível perceber a contribuição 

econômica da entidade para cada segmento com que ela se relaciona. É através da DVA que é 

possível observar a participação da empresa no Produto Interno Bruto (PIB).  

Neste sentido, embora o uso e a divulgação da DVA sejam elementares, ela tem sido 

utilizada por pequenos grupos de empresas como forma de demonstrar um diferencial. Estas 

informações adicionais, dispostas nos relatórios de Administração ou como nota explicativa 

às demonstrações financeiras, estão sendo gradativamente mais solicitadas. (NEVES E 

VICECONTI, 1998). 
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2.3.3 Utilidade da DVA 
 

A Demonstração Valor Adicionado tem sido um tema constante de debate na literatura 

contábil internacional (BENTLEY, 1981; BURCHELL et al,.1985; CHUA, 1977; 

PENDRILL, 1977). Sua popularidade aumentou na maioria dos países europeus 

no final de 1970. O que se seguiu no Reino Unido foi um aumento 

uso de Demonstrações de Valor Adicionado, bem como um aumento no interesse pelo 

profissional de contabilidade (GRAY E MAUNDERS, 1979; MORLY, 1978; RENSHALL et 

al, 1979; DEWHURST, 1983).  

À medida que o tempo passa, os usuários da contabilidade vêm se sofisticando em suas 

mais diversas formas e, para acompanhar tal desenvolvimento, a informação contábil vem 

sofrendo várias mudanças em sua estrutura, no intuito de satisfazer às demandas iminentes do 

progresso organizacional. 

 Neste sentido, observa-se que a sociedade moderna, em busca de satisfazer às suas novas 

necessidades, colocaram em destaque a ineficácia do sistema clássico de informação contábil, 

cujo principal objetivo, basicamente focado no desempenho econômico e legal, não estava 

conseguindo captar o ingresso de informações de cunho mais social, que devido às variações 

ocorridas de forma macroeconômica, hoje se fazem necessárias (CONSENZA, 2003).  

A DVA pode ser vista como uma ferramenta importante de avaliação estratégica, bem 

como de atuação na sociedade, tendo em vista que sua exposição fornece informações 

expressivas quanto à atividade organizacional e sua atuação social, sendo possível analisar a 

performance sócio-econômica da entidade. 

Neste sentido, Kroetz e Consenza (1993) afirmaram que a Demonstração do Valor 

Adicionado possui informações que servem como alicerce para a execução de análises 

contábeis. Neste tipo de análise, pode-se observar a relação existente entre a entidade para 

com os agentes internos, como os empregados, administradores, proprietários e acionistas, 

quanto para com os agentes externos, representados pelo governo, sindicatos, financiadores e 

credores. 

O emprego da Demonstração do Valor Adicionado, no conjunto de demonstrativos 

produzidos pelas entidades, possibilita efetuar comparações onde apenas com base nas 

demonstrações contábeis clássicas não eram possíveis. Assim sendo, a utilização dos 

indicadores da DVA tem como principal finalidade possibilitar a comparação entre as 
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informações da organização, ou grupo de entidades, com padrões pré-estabelecidos 

(SANTOS, 2003).  

Na literatura internacional vários autores têm discutido acerca da utilidade e vantagens 

que a Demonstração do Valor Adicionado pode proporcionar. Evraert e Belkaoui (1998) 

elencam algumas das vantagens, a saber:  

1. Trabalho Organizado - relatórios de valor adicionado produz um bom clima 

organizacional para o trabalho pela sua contribuição para os resultados finais da 

empresa (EGGINTON, 1984; MCLEAD, 1984; MCLEAY, 1984). 

2. Medição de produtividade - Relatórios de valor adicionado fornece um caminho mais 

prático de mostrar o aumento da produtividade (MORLEY, 1978, 1981). 

3. Explicativo / Poder Preditivo - Valor adicionado baseado em índices podem ser mais 

úteis na explicação e/ou prevenção de eventos econômicos que sejam de 

importância para a empresa (MORLEY,1978; COX, 1978; SINHA, 1983).  

4. Mensuração da renda nacional – Demonstrações de Valor Adicionado são mais 

congruentes com conceitos utilizados para medir a renda nacional e cria uma 

ligação útil para os dados macroeconômicos e para as técnicas utilizadas pelos 

economistas (MAUNDERS, 1985).  

5. Tamanho – A Demonstração de Valor Adicionado funciona como uma melhor medida 

do tamanho e importância da empresa de vendas ou capital (MORLEY, 1981). 

6. Negociações de trabalho – Conforme Maunders (1985) a Demonstração do Valor 

Adicionado talvez seja mais útil do que declarações convencionais de grupos 

de funcionários, uma vez que podem afetar as aspirações, particularmente os 

de seus representantes de negociação (grifo da autora)  

7. As previsões dos investidores - A Demonstração de Valor Adicionado é útil aos 

investidores de capital como uma ferramenta para a predição de ganhos, lucros 

esperados e os riscos totais associados com valores mobiliários (MAUNDERS, 

1985). 

8. Medidas de Desenvolvimento Econômico - A inclusão de um valor adicionado local 

na declaração dos relatórios anuais do país anfitrião das multinacionais 

forneceriam informações para analisar as contribuições destas empresas para o 
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processo de desenvolvimento da economia nacional 

(RAHMAN, 1990).  

9. Medição de desempenho - valor adicionado líquido é um melhor índice de 

desempenho do que o lucro líquido, especialmente nos casos em que técnicas 

contábeis arbitrárias e incorrigíveis resultam em reconhecimento de um prejuízo 

contábil, em vez de um lucro contábil (SINHA, 1983).  

10. Melhor Proxy – A análise baseada em valor adicionado pode fornecer um melhor 

índice de medição da eficiência gerencial (BALL, 1968) e integração vertical 

(MORLEY, 1978).  

Sendo assim, verifica-se que a Demonstração do Valor Adicionado, como demonstração 

oriunda do sistema de informações contábeis, constitui-se em um importante instrumento de 

análise e avaliação das atividades e de suas repercussões nos ambientes sociais, tendo em 

vista que através deste demonstrativo é possível acompanhar a parcela da riqueza gerada e 

aplicada, isto em termos monetários, percentuais e/ou por indicadores (KROETZ e 

CONSENZA, 2003). 

Desta forma, observa-se que a DVA é uma importante ferramenta que consegue apreender 

todas as entradas de informações sócio-econômicas, comprovando a sua importância na esfera 

social. Neste sentido, Bispo, Cia e Dalmacio (2007) afirmam que a Demonstração do Valor 

Adicionado mostra-se bastante útil como demonstrativo de cunho social, pois: 

 • Demonstra a riqueza criada pela entidade e sua distribuição; 

• Demonstra a geração de riqueza e seus possíveis efeitos sobre a sociedade onde a 

empresa atua;  

• Cria uma possibilidade infinita de análises comparativas temporais e setoriais que podem 

fornecer subsídios para definição e implantação de políticas de planejamento econômico e 

social. 

Ainda neste raciocínio, a DVA pode proporcionar informações econômico-sociais aos 

diversos usuários, onde os mesmos terão em mãos material suficiente que os deixem certos 

que suas tomadas de decisões serão objetivas, em cada um dos momentos e áreas em que 

delas necessitem. Deste modo, a informação contábil deve estar cada vez mais dirigida para 

atender diversos e distintos objetivos de informação e prover as informações necessárias e 



48 
 
apropriadas para cada situação real. Assim sendo, caminhar-se-á na direção de um sistema 

contábil estruturado numa visão multidimensional (CONSENZA, 2003). 

Rahman (1990) afirma que há diversos motivos para que sociedades que atuam em 

diversos países, especialmente nos países ricos, divulguem suas DVAs em países em 

desenvolvimento. Isto porque, o referido autor acredita que seria uma forma de mostrar a 

relevância de tais companhias para a formação da riqueza daquele país. Assim, também 

conseguiriam benefícios como consolidação da marca e diminuição de possíveis problemas 

com o Estado. 

Desta forma, com base na DVA, qualquer grupo de interesse poderá conhecer a riqueza 

gerada por uma organização, bem como sua posterior distribuição entre todos os agentes 

econômicos que tiveram participação em sua criação, contrariamente ao que faz a 

Demonstração do Resultado, que somente informa a riqueza criada sob a ótica do proprietário 

(EVRAERT e RIAHI-BELKAOUI, 1998).  

A Demonstração do Valor Adicionado também tem sido bastante utilizada no âmbito 

gerencial das organizações. Para Bentley (1981), o valor adicionado permite avaliar o 

desempenho e fornecer instrumento para a tomada de decisão fundamentada em critérios 

eficientes de performance. Já de acordo com Consenza (2003), a DVA possibilita desenvolver 

um efetivo sistema de avaliação dos gestores e unidades, bem como fornece um sistema de 

controle de desempenho. 

Neste sentido, a DVA mensura os empenhos feitos pela organização para a geração de 

riqueza, evidenciando a quantidade produzida de riqueza e como esta foi alocada. No entanto, 

apesar da utilidade da DVA, ela não exclui a importância de outros demonstrativos existentes.  

Corroborando isto, Boscov e Bispo (2010) afirmam que os indicadores retirados da 

Demonstração do Valor Adicionado são um excelente avaliador da distribuição de riqueza à 

disposição da contabilidade, no entanto, não têm a pretensão de substituir outros indicadores 

já existentes ou mesmo rivalizar com eles.  

Portanto, no que concerne à utilidade da Demonstração do Valor Adicionado, esta deve 

sempre fornecer o tipo de informação necessária para cada conjuntura específica, ou seja, 

deve satisfazer a cada usuário distintamente. Sendo assim, deve estar cada vez mais focada 

em atender as diversas finalidades de necessidades informacionais.   
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2.3.6 Limitações da Demonstração do Valor Adicionado 

Algumas das limitações que estão envoltas à Demonstração do Valor Adicionado, são 

elencadas por alguns autores da literatura internacional (EVAERT E BELKAOUI, 1998; 

MORLEY, 1979; RIAHI-BELKAOUI, 1992; GILCHRIST, 1971; RUTHERFORD, 

1981), a saber: 

1. Pressupostos falsos - Valor adicionado embasado em suposições falsas, por 

exemplo:  

(a) uma empresa é uma equipe de grupos de cooperação; 

 (b) o governo é um grupo legítimo; e  

(C) todos os membros legítimos dos grupos foram incluídos. 

2. Possível Confusão – A Demonstração do Valor Adicionado pode levar a confusão, 

especialmente em casos em que a riqueza (medida pelo valor adicionado) está 

aumentando enquanto os ganhos ou outros componentes do valor adicionado estão 

diminuindo; 

3. Possibilidade de Má Direção pela Gestão - A inclusão da Demonstração do Valor 

Adicionado pode, erroneamente, levar a gestão a buscar a maximização do valor 

adicionado da empresa; 

4. Falácias - A abordagem ingênua para a interpretação da DVA de uma empresa 

pode criar as seguintes cinco falácias:  

a. Aumentar o valor adicionado deve aumentar o lucro; 

b. Aumentar valor adicionado por unidade de trabalho deve beneficiar os acionistas; 

c. É possível identificar com antecedência uma distribuição igualitária das mudanças 

no valor adicionado;  

d. Um valor adicionado relativamente elevado por unidade de trabalho representa um 

desempenho econômico superior; 

e. A força de trabalho que tem uma grande proporção da distribuição do valor 

adicionado não merece salários ainda altos.  

Pong e Mitchell (2005, p. 193) afirmam que as informações contidas na DVA não 

despertaram, no Reino Unido, a atenção de seus stakeholders, notadamente dos gestores das 
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firmas, enquanto divulgadores desta demonstração, e principalmente dos empregados e seus 

representantes sindicais. 

Neste sentido, um fator limitativo no uso das informações da DVA é que, no Reino Unido, 

tais informações não conseguia ser um instrumento adequado para solucionar os problemas 

entre patronato e empregado. Quando a riqueza distribuída aos trabalhadores era analisada, 

normalmente, a classe trabalhadora era o grupo de interesse mais beneficiado. Tal fato não 

serviu como instrumento estratégico nas negociações salariais, haja vista que os sindicatos 

não poderiam afirmar, na convenção ou acordo coletivo, que os empregados precisariam ser 

mais favorecidos (PONG; MITCHELL, 2005, p. 193-194). 

Assim sendo, a divulgação da distribuição do valor adicionado poderia gerar um 

desestímulo à cooperação entre os stakeholders, podendo gerar conflitos de interesses entre 

eles, tendo em vista que além de conhecer as participações proporcionais no valor adicionado, 

ainda poder-se-ia notar a evolução ou involução de tais participações com o passar do tempo 

(PONG; MITCHELL, 2005, p. 193-194). 

Outra limitação acerca da Demonstração do Valor é que o aumento do valor adicionado 

não necessariamente causa o acréscimo da responsabilidade social corporativa. Assim, uma 

empresa pode estar contribuindo mais do que outras para o PNB (Produto Nacional Bruto), 

devido ao seu alto valor adicionado, mas pode estar prejudicando mais a sociedade a exemplo 

de empresas que produzem bombas atômicas e eliminam dejetos na natureza. 

Sobre isto, Galbraith e Salinger (1981, p. 10), citados por Siqueira (2007), citam um 

exemplo afirmando que uma loja de grande movimento que vende fotos indecentes contribui 

mais para o PNB do que a ausência de poluição atmosférica. Rodrigues (1995, p. 60), também 

citado por Siqueira (2007), aborda esta problemática assegurando que “o PNB (...) pode 

registrar um aumento (...) e a satisfação e o bem-estar social podem diminuir, bens 

insubstituíveis ser destruídos por outros com valor adicionado aparentemente importante”. 

Em outro contexto, o autor Van Staden (1998) buscou verificar a utilidade da 

Demonstração do Valor Adicionado, do ponto de vista dos usuários, na África do Sul. A 

pesquisa revelou que mais da metade dos usuários da contabilidade, inclusive sindicatos, não 

esperavam utilizar a DVA como meio de reunir informações para tomar decisão. Segundo o 

autor, tal fato poderia ser explicado porque a DVA não era obrigatória naquele país e assim os 

usuários não confiavam nas informações contidas na mesma. 
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Em 2000 o autor supracitado publicou outra pesquisa, com coleta de dados realizada em 

1998 também na África do Sul, com noventa e quatro empresas de capital aberto buscando 

conhecer os motivos pelos quais tais sociedades estavam publicando a DVA. Tais companhias 

elencaram cinco motivos precípuos para publicar tal demonstrativo: 

1º Lugar - Usada como ferramenta de comunicação corporativa com os trabalhadores; 

2º Lugar - Com o objetivo de ganhar pontos no prêmio anual de demonstrações 

financeiras; 

3º Lugar - Evidenciar a responsabilidade social corporativa por parte da companhia; 

4º Lugar - Facilitar as convenções ou acordos coletivos e as negociações salariais; 

5º Lugar - Condicionar as expectativas dos funcionários 

 
De acordo com a realidade da África do Sul, na época em que a pesquisa foi realizada, 

Van Staden (2000, p. 5) afirmou que a DVA não estava sendo um instrumento pelo qual os 

usuários pudessem confiar porque não era um demonstrativo obrigatório. Desta forma, a DVA 

não precisava passar pela avaliação da auditoria e assim a utilidade dos usuários poderia estar 

sendo condicionada pelas atitudes dos gestores. 

A esse respeito, outros autores também falaram da questão da DVA não ser obrigatória, 

logo não haveria uma uniformização de sua divulgação. Um dos autores que tratou desta 

limitação foi Morley (1979, p. 625), afirmando que esta falta de obrigatoriedade causa um 

comprometimento da característica qualitativa comparabilidade. 

Com o advento da Lei 11.638/07, a contabilidade brasileira conseguiu eliminar essa 

dificuldade de uniformidade da DVA, tendo em vista que a mesma tornou-se obrigatória para 

as companhias que são listadas na bolsa de valores. No entanto, ainda há o problema deste 

demonstrativo não ser obrigatório para as companhias de capital fechado ou para sociedades 

limitadas, o que dificulta a análise dos usuários, a exemplo dos sindicatos, que precisariam 

analisar demonstrações de vários os tipos de empresa.  

Como foi visto anteriormente nesta pesquisa, pode haver mais de um conceito de valor 

adicionado, como o contábil e o econômico, podendo causar uma confusão nos usuários. A 

este respeito, Burchell, Clubb e Hopwood (1985, p. 388-389) argumentam que a variedade de 

definições que foi criada para valor adicionado parece causar confusão, dúvida e desconfiança 

por parte dos stakeholders. Atrelado a isto, Morly (1979) afirmou que esta confusão de 
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conceitos pode fazer com que os gestores dirijam suas atenções apenas para o valor 

adicionado e não no resultado (lucro) da empresa como um todo, do ponto de vista do 

acionista. 

Siqueira (2007) também trata de algumas limitações quanto ao uso da demonstração 

do valor adicionado. Ele classifica tais limitações em dois grandes grupos:  

1. Limitações conjunturais → São aquelas que estão relacionadas ao estágio de evolução 

do instrumento. Exemplo: baixa padronização atual da demonstração.  

2. Limitações estruturais → São aquelas que são inerentes ao instrumento, ou seja, 

existem na demonstração em si. Como elas se encontram na demonstração, ou seja, 

ligadas ao seu modus operandis, não podem ser criticadas sem a descaracterização do 

objeto da ação, que passaria a ter uma natureza distinta daquela apresentada no início 

do processo. 

O autor supracitado elencou uma série de trabalhos os quais puderam demonstrar algumas 

limitações da Demonstração do Valor Adicionado e que podem ser vista no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Limitações da DVA 
 

AUTOR ASSUNTO ANALISADO LIMITAÇÕES DA DVA 

Silva et al (2001) 

Efetuou um estudo 
comparando DVAs de 
empresas nacionais e 

internacionais. 

Na evidenciação da geração 
de riqueza foram 
encontradas inconsistências 
no tratamento dos seguintes 
itens: perda com devedores 
duvidosos, resultado não 
operacional, provisão para 
IR/CSSL, crédito tributário e 
depreciação.  

Quanto à demonstração da 
distribuição da riqueza 
foram encontradas 
inconsistências nos itens: 
lucro ou prejuízo retido, 
nível de detalhamento e 
participação dos acionistas 
minoritários. 

Oliveira e Alves (2003) 

Estudo exploratório 
envolvendo 88 

demonstrações contábeis 
publicadas entre janeiro e 
março de 2003 no jornal 

Gazeta Mercantil 

Não há um consenso sobre o 
modelo a ser utilizado na 
externalização da DVA. 
Ressaltam, no entanto, a 

preponderância do modelo 
proposto pela Fipecafi. 

Siqueira e Vidal (2002) 

Analisaram 22 balanços 
sociais decorrentes de um 
contato inicial com 177 
empresas e reportam um 
número considerável de 
demonstrações do valor 

adicionado. 

Os autores concluíram que 
as empresas não 

apresentaram a DVA de 
forma completa e mesmo 

entre as empresas que 
apresentaram a DVA 

completa não há consenso 

    Fonte: Siqueira (2003) 

 

2.4 Teoria dos Stakeholders  

 
2.4.1 Aspectos Conceituais 

Nos dias atuais, as organizações vêm sendo cada vez mais cobradas no que concerne às 

suas atitudes no âmbito social bem como a transparência destas. Assim elas devem satisfazer 

às necessidades informacionais dos diversos grupos atingidos pelas suas atividades. Em 

especial, as cobranças feitas por informações de cunho social têm sido mais freqüentes pelas 

entidades do Terceiro Setor, as quais não possuem fins lucrativos. Essas entidades demandam 

por informações que retratem o impacto social das empresas. Neste sentido, emerge a 

necessidade de se estudar a Teoria dos Stakeholders. 
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O termo stakeholder surgiu em 1963 nos trabalhos da Stanford Research Institute.  

(FREEMAN e MCVEA, 2001). Na pesquisa destes autores, eles afirmaram que o referido 

Instituto, ao utilizar este termo, tinha como conceito que seriam os grupos que são de extrema 

importância para a existência da entidade. 

Desta forma, Stakeholder é um indivíduo, ou grupo de indivíduos, que se beneficia ou é 

prejudicado pelas ações das entidades, bem como os que afetam as atividades organizacionais.  

(FREEMAN, 1984).   

Atkinson, Waterhouse e Wells (1997) afirmam que tais grupos de interesse pelas 

atividades das entidades estão localizados dentro ou fora da organização e são necessários 

para que o negócio obtenha bom desempenho.  

Peck et al. (1999) asseguram que um stakeholder pode admitir mais de uma atribuição 

enquanto interessado nas ações das entidades, como um cliente ou empregado, por exemplo.  

Algumas definições sobre os stakeholders buscam captar todas as pessoas envolvidas com 

a organização, porém muitas vezes o conceito fica abrangente e pode deixar margens para 

várias interpretações. A este respeito, Donaldson e Preston (1995) corrobora que há uma 

multiplicidade de definições de stakeholder, podendo ser mais ou menos abrangente.  

Como exemplo de definição amplas, tem-se: stakeholder é qualquer ator social (pessoa, 

grupo, entidade) que tenha uma relação ou interesses (diretos ou indiretos) com ou na 

organização (DONALDSON e PRESTON, 1995). 

Há autores na literatura internacional que não concordam com tais definições. Sobre isto, 

Jensen (2001) discorda das conceituações amplas ao argumentar que olhando por um ângulo 

errado, tais definições considerariam o meio ambiente, terroristas e criminosos como 

stakeholders, por estes poderem substancialmente afetar ou serem afetados pelo bem-estar da 

empresa. 

 

2.4.2 Categorias de Stakeholders 

De acordo com Freeman (1998) para identificação dos stakeholders, mister se faz 

responder três questionamentos:  

1- Quem são eles, pretendendo identificar as características dos stakeholders;  

2- O quê eles querem, conhecendo seus interesses e preocupações; 
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3- Como eles planejam alcançar seus objetivos, observando quais são suas estratégias. 

Com a finalidade de responder a primeira pergunta em que o autor propôs para 

categorizar os stakeholders, faz-se necessário conhecer quem são os usuários. Anos mais 

tardes, em 2004, Freeman dividiu os stakeholders em dois grupos, a saber: 

· Os primários (acionistas e os credores): são aqueles que possuem os direitos 

legais sobre os recursos organizacionais; e 

· Os secundários (comunidade, funcionários, consumidores, sociedade em geral): 

são aqueles em que os direitos estão menos estabelecidos em leis, sendo mais 

estabelecidos em obrigações éticas e em critérios de lealdade. 

Clarkson (1994) classificou os stakeholders a partir do risco envolvido, dividindo-os em: 

· Voluntários, sendo estes os stakeholders que investem recursos humanos ou 

financeiros na organização; e 

· Involuntários, os que estão sujeitos a risco decorrente da ação da organização. 

Desta forma, o relacionamento dos diversos grupos de interesse com a 

organização envolve o sentimento de perda ou de risco associado. 

Conforme Tinoco e Moraes (2008) dentre os diversos usuários têm-se: 

· Os grupos cujos membros de uma forma pessoal e direta trabalham para a 

empresa, quais sejam os trabalhadores; 

· Os grupos que se relacionam com a empresa e que são os clientes, pois de sua 

confiança vive a empresa; 

· Os acionistas que aportam recursos às empresas; 

· Os sindicatos dos trabalhadores (grifo da autora); 

· As instituições financeiras, fornecedores e credores; 

· As autoridades fiscais, monetárias e trabalhistas, o Estado; 

· A comunidade local; 

· Os pesquisadores, professores e todos aqueles formadores de opinião. 

Hill e Jones (1998) classificam os diversos grupos de interesse quanto à sua localização, 

estão abaixo descritos: 

· Os internos, que se têm como exemplos clássicos os acionistas e empregados; e  

· Os externos, que são todos aqueles indivíduos que possuem algum tipo de 

interesse nas atividades organizacionais e que estão fora da empresa, 
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compreendendo os consumidores, fornecedores, governos, sindicatos, e sociedade 

em geral. 

 

Quadro 4 – Usuários da Demonstração do Valor Adicionado 
 
 

 

    Fonte: Adaptado de Kroetz (2000) 

 

No que se refere ao questionamento de número três feito por Freeman (1998), verifica-se 

que todos os usuários (stakeholders) das informações fornecidas pela contabilidade possuem 

algum tipo de estratégia, inclusive as entidades sem fins lucrativos. É neste contexto que esta 

pesquisa investiga se há utilização e estratégia por parte dos sindicatos quanto à DVA. 
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Quadro 5 – Composição dos Stakeholders 

 

AUTOR COMPOSIÇÃO 

Freeman (1984) 

· Proprietários; 

· Fornecedores; 

· Gestores; 

· Comunidade local; 

· Clientes e empregados; 

· Governo e os competidores; 

· Sindicatos (grifo da autora) 

Christopher, Payne e Ballantyne (1991)* 

· Mídia;  

· Ambientalistas; 

· Universidades; 

· Outros profissionais que não 
empregados 

Donaldson e Preston (1995) Além dos grupos supracitados, tais autores 

fizeram destaque para os grandes 

investidores 

Freeman e Mcvea (2001) Esses autores destacaram, principalmente, os 

financiadores 

Fonte: Autoria Própria 
*A pesquisa desses autores faziam referência a Freeman (1984) 

 

 

2.4.3 Fundamentos da Teoria 

A Teoria dos Stakeholders se abaliza no fundamento de que o resultado final da atividade 

de uma organização empresarial deve levar em consideração os retornos que otimizam os 

resultados de todos os stakeholders envolvidos, e não apenas os resultados dos acionistas ou 

proprietários (FREEMAN, 1984). Sendo assim, as organizações devem melhor conhecer os 

seus stakeholders e suas demandas por informações, assim como tentar satisfazê-las, tendo 

em vista que a sociedade tem expectativas com relação aos resultados das atividades de seus 

negócios. 
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De acordo com Freeman, Harrison e Wicks (2007) os dez pressupostos nos quais a Teoria 

dos Stakeholders está fundamentada são:  

1. Os interesses dos stakeholders devem caminhar juntos, todo o tempo;  

2. Precisamos ter uma filosofia de voluntariado - para envolver as partes interessadas e 

controlar o nosso relacionamento com elas, ao invés de deixar isso para os governos;  

3. Precisamos encontrar soluções para os problemas que satisfaçam a todos os 

stakeholders, simultaneamente;  

4. Tudo o que fazemos tem por objetivo servir aos stakeholders. Nós nunca conseguimos 

efetuar trade-offs com os interesses de uns contra os de outros, por muito tempo;  

5. Nós agimos com o propósito de cumprir o nosso compromisso com os stakeholders. 

Agimos com aspiração para a realização de nossos sonhos e dos deles;  

6. Necessitamos comunicação intensiva e diálogo com todos os stakeholders – não apenas 

com aqueles que nos são amigáveis;  

7. Os stakeholders consistem em pessoas reais, com nomes, faces e crianças. Eles são 

complexos;  

8. Temos necessidade de generalizar a abordagem de marketing;  

9. Lidamos com ambos, stakeholders primários e secundários (definidos no subtópico 

anterior, 2.4.2 Categorias de Stakeholders); 

10. Nós monitoramos e redesenhamos os nossos processos, constantemente, para melhor 

servirmos aos nossos stakeholders. 

Desta forma, a Teoria dos Stakeholders parte do pressuposto que todas as pessoas ou 

grupos com interesses autênticos, que participam de uma empresa, fazem-no para obter 

benefícios e, assim, não existem razões para se colocar em primeiro lugar um conjunto de 

interesses em prejuízo de outro (DONALDSON e PRESTON, 1995; JONES, 1995; 

METCALFE, 1998; MOORE, 1999). 

A ideia trazida pela Teoria dos Stakeholders gera uma hipótese que o investimento no 

desempenho social resulta em perdas financeiras para os investidores e não existem técnicas 

capazes de medir esta relação (FREEMAN e MCVEA, 2001).  

Contrário a isto, Jensen (2001) afirma que uma organização não tem como otimizar os 

investimentos dos shareholders, se não atender aos anseios dos stakeholders.  
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Com isso, pode-se perceber uma dicotomia no mundo corporativo. Em uma vertente, na 

perspectiva dos shareholders, a economia clássica defende a ideia que as organizações 

existem para otimizar os recursos dos acionistas (FRIEDMAN,1970). Numa outra 

perspectiva, na teoria dos stakeholders (FREEMAN, 1984) as organizações devem existir 

para atender a demanda de um grupo maior e mais abrangente de atores sociais, entre eles, os 

acionistas, o corpo diretivo, o corpo funcional, o conjunto de fornecedores e clientes, 

governos, entre outros.  

No entanto, muitas entidades têm utilizado a Responsabilidade Social Corporativa como 

estratégia de diferenciação, criando um novo mercado ou cobrando um preço ad valor, onde 

muitas vezes também é empregada como fonte de satisfação pessoal para os gestores 

(MCWILLIAMS e SIEGEL, 2001).  

Neste sentido, uma entidade deve ter como objetivo otimizar os recursos de todos os 

grupos envolvidos com as atividades organizacionais, a exemplo dos proprietários, 

empregados, consumidores e sociedade, sendo este objetivo deve ser considerado uma 

questão de sobrevivência da empresa (POST, PRESTON, e SACHS, 2002).  

 

2.4.4 Limitações da Teoria dos Stakeholders 

A Teoria dos Stakeholders retrata a forma pela qual a empresa deve tratar seus diversos 

grupos de interesse de forma igualitária Desta forma, as informações e o ambiente no qual os 

atores sociais estão inseridos, fazem com que cada grupo de interesse tenha um grau de 

utilidade diferente no que concerne às necessidades informacionais, gerando uma disputa de 

interesse e ponto de vistas.  

Lepak, Smith e Taylor (2007) fazem uma metáfora sobre querer igualar tais grupos de 

interesse. Eles afirmam que é como comparar os investidores especuladores com investidores 

socialmente responsáveis. Os primeiros selecionam as organizações que geram retorno no 

curto prazo, enquanto que o segundo grupo procura escolher as entidades que tenham 

iniciativas de longo prazo e ações socialmente responsáveis.  

Existem vertentes teóricas que argumentam que os diversos interesses, que os atores 

sociais possuem, podem ser balanceados, conforme prescrito na teoria dos stakeholders, até 

mesmo com o benefício de as partes alcançarem vantagens recíprocas. No entanto, algumas 

correntes afirmam que os interesses de tais grupos podem ser antagonistas e talvez 
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contraditórios, criando, assim, a impossibilidade de satisfazer a alguns em detrimento de 

alguma das partes (WINDSOR, 1999). 

Desta forma, Silveira, Yoshinaga e Borba (2005) asseguram que essa necessidade de 

atenção simultânea a diversos interesses pressupõe uma função com múltiplos objetivos, que 

apresenta sérios problemas na definição de critérios lógicos para a tomada de decisão e a 

avaliação de desempenho, conforme apresentado na seção anterior.  

Corroborando os autores supracitados, Jensen (2001) assegura que a teoria dos 

stakeholders não aponta, explicitamente, a forma pela qual os gestores deverão executar os 

conflitos existentes entre as demandas por informações. Assim, os grupos de interesses 

tornam-se livres da cobrança pela responsabilidade de suas ações, já que a teoria dos 

stakeholders não fornece um critério objetivo para a tomada de decisão e tampouco uma 

maneira objetiva para a avaliação de desempenho (SILVEIRA, YOSHINAGA e BORBA, 

2005). 

Algumas iniciativas, de um determinado ator social, podem voluntariamente ou 

involuntariamente atender as necessidades de mais de um stakeholder. No entanto, em muitas 

situações contraditórias, as diferentes perspectivas, que os grupos de interesses têm para 

satisfação de suas necessidades, podem não atender a todas as demandas simultaneamente 

(LEPAK, SMITH e TAYLOR, 2007).  

Os autores acima citados exemplificam algumas situações que podem ocorrer com a 

dicotomia existente quando se satisfaz a todos os stakeholders ou apenas aos shareholders. 

Em um dos exemplos, argumentam que quando uma organização é bem sucedida no 

fornecimento de produtos ou serviços para os seus clientes, consequentemente há um 

questionamento feito pela sociedade, fornecedores e empregados sobre o nível de retenção da 

riqueza gerada.  

Sendo assim, esta teoria pode acabar causando uma confusão nos critérios estabelecidos 

pelas corporações, tendo em vista a sua busca por atender a diferentes demandas por 

informações. Numa postura crítica, Silveira, Yoshinaga e Borba (2005) parafraseiam um 

velho ditado, no que se refere ao problema de dar atenção simultânea a diversos interesses: 

“quando se tem muitos mestres, acaba-se servindo a nenhum”.  
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2.5 Sindicatos 

2.5.1 Contextualização Histórica 

Na Europa, as entidades sindicais começaram a aparecer e se sistematizar a partir da 

Revolução Industrial em 1750. Mais tarde, no final do século XIX e início do século XX, os 

trabalhadores brasileiros começaram a se unir em associações para a defesa de seus interesses 

individuais. 

Não havia no Brasil o que conhecemos hoje como sindicatos. Isto só aconteceria depois da 

ocorrência de dois fatos históricos, que modificaram sensivelmente a vida socioeconômica do 

país: a abolição da escravatura e a promulgação da Constituição da República de 1891. Estas 

mudanças não eram possíveis porque em uma economia incipiente, predominantemente 

agrícola como aquela, cuja sustentação era dada exatamente pela mão-de-obra escrava era 

impossível encontrar a classe trabalhadora envolvida em movimentos de luta visando reverter 

a situação de exploração e de miséria a que estava submetida (ROMITA, 1976). 

 

2.5.2 Conceitos 
Segundo Romita (1976), a palavra sindicato, tem origem na palavra francesa syndicat. 

Syndic era o presidente da associação de classe e syndicats eram os filiados. O termo syndicat 

designava também as organizações operárias. Por conseguinte, de forma análoga, aplicou-se 

igualmente às entidades patronais. 

Conforme a Consolidação das Leis de Trabalho em seu artigo 511 sindicato pode ser 

definido como uma associação permanente dos que exercem a mesma atividade econômica 

e/ou profissional, devendo ter liberdade em relação ao Estado, c/ poder de auto-organizar-se e 

fixar regras, defesa dos interesses de classe. 

A doutrina tem oferecido uma gama de conceitos para sindicatos. Prado (1991) define 

sindicato como:  

"Uma associação que tem por objeto a representação e defesa dos interesses 

gerais da correspondente categoria profissional, bem como da categoria 

empresarial, e supletivamente dos interesses individuais dos seus membros”.  



62 
 

Já para Catharino (1982) sindicato é uma associação trabalhista de pessoas naturais, que 

tem por objetivo principal a defesa dos interesses total ou parcialmente comuns, da mesma 

profissão, ou de profissões similares ou conexas. Mais adiante, Nascimento (1989) afirma que 

sindicato é uma forma de organização de pessoas físicas ou jurídicas que figuram como 

sujeitos nas relações coletivas de trabalho. 

Sempre há o imperativo da associação está acometida da capacidade de representação dos 

interesses gerais da categoria de empregados ou de empregadores. Apenas de forma supletiva 

é que se admite que essa representação se amplie aos interesses individuais dos seus 

associados (ROMITA, 1976).  

Neste sentido, Nascimento (1989) afirma que existem sindicatos que agrupam pessoas 

físicas, os sindicatos de trabalhadores, mas há outros que reúnem pessoas jurídicas, os 

sindicatos de empregadores. Desse modo, para não afastar da definição os sindicatos 

patronais, é que nela se afirma que sindicato é uma forma de pessoas físicas ou jurídicas. 

 

2.5.3 Sindicatos no Contexto Brasileiro 

No sistema jurídico brasileiro o sindicato possui grande importância, haja vista estar 

localizado no alicerce do sistema confederativo. Esse sistema é composto por três níveis. 

Segundo Farias (2005) o sistema confederativo da representação sindical pode ser 

exemplificado como uma pirâmide, onde na base temos os sindicatos, em grau intermediário 

as federações, e acima destas, as confederações. As famosas centrais sindicais não possuem 

natureza jurídica de entidades sindicais, são apenas associações de natureza civil. 

A CLT apresenta em seu artigo 533 que as federações e as confederações são chamadas de 

associações sindicais de grau superior. Já em seu artigo 534 trata das federações, afirmando 

que são constituídas pela reunião de no mínimo cinco sindicatos, e têm base territorial de 

atuação estadual. As confederações, tratadas no artigo 535, constituem-se a partir da junção 

de três federações e possuem abrangência nacional.  

Para Magano (1982) é incompatível a legislação exigir um número mínimo de sindicatos e 

federações para a constituição de federações e confederações compostas de pessoas com 

diferentes atividades numa mesma localidade ou região. 
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Quadro 6 – Sistema Sindical Brasileiro 
 

Confederação 
Nacional

Federação 
Regional A

Sindicato 1

Sindicato... 

Sindicato... 

Sindicato...

Sindicato...

Federação 
Regional... 

Sindicato...

Sindicato...

Sindicato...

Sindicato...

Sindicato...

Federação 
Regional Z

Sindicato...

Sindicato...

Sindicato...

Sindicato...

Sindicato N  

 

Fonte: Autoria Própria 

Corroborando o autor supracitado, o Ministério do Trabalho (MTE), no Fórum Nacional 

do Trabalho, discute que esse sistema de unicidade sindical é contraditório, pois por um lado 

permite a existência das centrais sindicais mantendo o sistema confederativo oficial, mas por 

outro lado permite a pulverização de entidades sindicais, com o registro de novos sindicatos, o 

desmembramento de categorias e o aparecimento de inúmeros sindicatos de carimbo1.  

A Constituição de 1988 conseguiu atribuir maior importância às entidades sindicais, ao 

restaurar o direito de greve dos trabalhadores, instituiu o princípio da livre associação sindical 

e profissional. No entanto, paradoxalmente, conservou a contribuição sindical e o poder 

normativo da Justiça do Trabalho (MTE, 2005). 

Apesar destes paradoxos o número de sindicatos e entidades sindicais vem crescendo no 

Brasil. De acordo com o último levantamento de pesquisa sindical realizada pelo IBGE, em 

2001, o aumento de sindicatos, no período de 1991 a 2001, foi de 49%. Assim, conforme a 

Tabela 1, em 2001 o Brasil possuía 15.961 sindicatos. 

                                                 
1 Esta expressão é utilizada para designar entidades sindicais que não possuem atividades e só existem no 

contrato, apenas com o intuito de arrecadar dinheiro pela contribuição sindical obrigatória. 

 

Centrais 
Sindicais 
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Tabela 1 - Sindicatos, segundo o tipo de sindicato, as Grandes Regiões e a abrangência 
da base territorial Brasil - 1987/2001 

 
 

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Sindical, (2001) 

 

Em 2005 foi realizada uma pesquisa pela Secretaria de Relações do Trabalho (SRT), do 

Ministério do Trabalho, a qual registrou a existência de 23.726 entidades sindicais com 

registro ativo no MTE, sendo 23.077 sindicatos, 620 federações e 29 confederações. Isto 

mostra que tendência de crescimento dos sindicatos é alta no Brasil. 

No contexto internacional, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) realizou uma pesquisa mostrando que esta tendência, nem 

sempre é de alta para outros países. Desta forma, países como China e Finlândia tiveram 

redução no número de sindicato em cerca de 72,2% e 24,8%, respectivamente. 
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Tabela 2 - Número de sindicatos e trabalhadores sindicalizados por Países selecionados 

1994-2004 
 

Países 
Número de Sindicatos Variação Número de Sindicalizados Variação 

1994 2004 % 1994 2004 % 

China 617.000 171.300 -72,2 103.225.000 133.977.709 29,8 

Cingapura 82 68 -17,1 232.927 443.893 90,6 

Coréia do 
Sul 

7.147 6.212 -13,1 1.667.000 1.550.000 -7,0 

Dinamarca 107 105 -1,9 2.156.280 2.127.271 -1,3 

Estados 
Unidos 

- - - 16.360.000 15.685.000 -4,1 

Finlândia 117 88 -24,8 2.120.407 2.168.924 2,3 

Japão 71.674 62.805 -12,4 12.699.000 10.309.413 -18,8 

Noruega - - - 1.350.798 1.510.633 11,8 

Suécia 67 61 -9,0 3.945.959 3.731.836 -5,4 

Taiwan 3.689 4.158 12,7 3.172.116 2.901.972 -8,5 

Turquia 98 104 6,1 2.076.679 2.648.847 27,6 

Fonte: ILO. Statistics of Trade Union Membership  
Elaboração: DIEESE 
 
 

Na medida em que as forças sociais avançam e tomam posição, especialmente nos países 

de Terceiro Mundo, entre eles o Brasil, se observa a ocorrência de um capitalismo selvagem. 

É neste sistema econômico que a luta de classes se expande, inclusive entre o patronato e os 

trabalhadores. Então, estas relações entre o fator capital e o fator trabalho podem ser melhor 

regulados e harmonizados a partir do Balanço Social (TINOCO, 2001).  

Riahi-Belkaoui (2000) assevera que a Contabilidade tem sido ligada ao capitalismo por 

alguns historiadores da Economia sob o argumento de que a escrituração contábil por meio 

das partidas dobradas (débito e crédito) tem sido vital ao desenvolvimento e evolução do 

capitalismo.  

Sabe-se que as disputas econômicas são acirradas nos países em que o capitalismo está 

mais desenvolvido. No entanto, o Balanço Social, quando empregado, constitui-se apenas 

como uma ferramenta de informações de recursos humanos e não de gestão (CUNHA, 

RIBEIRO e SANTOS, 2005).  

Ao contrário disto, Tinoco (2001) defende a ideia que nos países onde o capitalismo está 

mais desenvolvido várias empresas já vêm utilizando o balanço social como ferramenta de 
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gestão e de informação. Para esse autor, essas empresas apresentam normalmente informação 

econômica e social a seus trabalhadores, pois sua estrutura não é posta em causa, sendo o 

lucro aceito como uma vocação normal da empresa, permitindo que a relação entre dirigentes 

e assalariados torne-se consensual e não conflituosa. 

Para fins desta pesquisa, a vertente do Balanço Social que está em foco é a do Valor 

Adicionado, a qual mostra a riqueza gerada pela organização e a sua distribuição e relação 

com um dos seus principais stakeholders, os empregados. Estes são aqueles que fornecem seu 

trabalho às empresas e que recebem em contraprestação salários, favorecendo de forma 

indireta a sociedade, por meio do sustento das pessoas dependentes da unidade familiar, e ao 

próprio Estado, que recebe os impostos sobre a renda (TINOCO, 2001). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 População e Amostra 

Para operacionalização da análise empírica foram utilizados os elementos da 

população, que é definida como conjunto de objetos que apresentam pelo menos uma 

característica comum (FONSECA e MARTINS, 1996). Neste estudo, a característica comum 

centra-se nos sindicatos que possuam filiados que trabalhem em empresas que provavelmente 

publiquem a DVA. Sendo assim, a população de interesse foi alcançada por meio de pesquisa 

realizada pela lista telefônica e pela internet, os quais contam com grande parte dos sindicatos 

existentes no Brasil.  

Para a presente pesquisa empreendeu-se o plano de amostragem não probabilística do 

tipo intencional e selecionou-se 150 sindicatos e 17 entidades sindicais. As entidades sindicais 

são órgãos que trabalham com o movimento sindical, mas não são sindicatos, a exemplo das 

federações, confederações e os escritórios do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

Esta seleção é composta da seguinte forma: 

Quadro 7 – Seleção da Amostra por Região 
 

Localidade do entrevistado 
Quantidade de 

Questionários Enviados 
Quantidade de 

Questionários Respondidos 

São Paulo 40 17 

Bahia 40 7 

Minas Gerais 40 9 

Pernambuco  30 13 

Escritórios do DIEESE (todo 
Brasil) 

17 7 

Total 167 53 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Cabe destacar que no Brasil não há escritórios do DIEESE em todos os Estados da 

Federação, ele localiza-se em 17 Estados, a saber: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Espírito Santos, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
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Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. No entanto, a 

amostra desta pesquisa foi formada pelos sindicatos e entidades sindicais que aceitaram 

responder ao questionário, totalizando 53 respondentes.  

Pode-se observar que houve uma maior parcela de respondentes localizados no Estado 

de São Paulo. Os escritórios do DIEESE participantes da pesquisa foram: Amazonas, Bahia, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. 

 

3.2 Coleta de Dados 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de campo que, corroborada em pesquisa 

bibliográfica, permitiu descrever o ambiente de um conjunto de sindicatos. Por se tratar de 

uma pesquisa descritiva se faz necessário diferenciar os dois tipos básicos de pesquisa 

descritiva: levantamento de campo e estudo de campo.  

A principal diferença entre eles está na maior amplitude e menor profundidade dos 

dados do levantamento de campo em relação ao estudo de campo. Com o levantamento de 

campo procura-se ter dados representativos da população de interesse e sua ênfase está em 

sumários estatísticos desta população (MATTAR, 1996). Para Ruiz (1988) a pesquisa de 

campo consiste na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados e no registro de variáveis presumivelmente relevantes para posteriores análises.  

Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionários semi-estruturados. 

Assim, foram enviados questionários por meio de correspondência a 40 sindicatos localizados 

em São Paulo, 40 localizados na Bahia e 40 em Minas Gerais. Os 17 escritórios do DIEESE 

receberam os questionários via e-mail. 

Para envio dos questionários via correspondência postal, buscou-se os endereços por 

meio da internet, nos respectivos sites dos sindicatos. Assim, enviou-se pelos correios um 

envelope contendo o questionário, a carta de apresentação, uma breve explicação sobre a 

DVA e outro envelope pré-selado, para que o respondente não tivesse custo para envio da 

resposta. 

No Estado de Pernambuco realizou-se a pesquisa in loco. Então, primeiramente, ligou-

se para o sindicato para marcar uma entrevista com o presidente ou com o diretor jurídico, e 

retornou-se a ligação para a confirmação da entrevista. Em seguida, foi realizada a visita no 

sindicato para a realização da mesma.  



69 
 

Os questionários foram divididos em dois grupos. No primeiro grupo estão contidas 

informações sobre dados demográficos dos respondentes. No segundo, estão contidas as 

informações sobre o objeto da pesquisa, quais sejam: conhecimento e acesso às 

demonstrações contábeis; indicadores utilizados no processo de ajuste salarial; utilidade das 

demonstrações contábeis; e opinião sobre a Demonstração do Valor Adicionado. Neste último 

item, deixamos um espaço em aberto para que os respondentes emitissem suas opiniões de 

forma mais abrangente.  

Vale salientar que foram enviados três tipos de questionários, sendo um para os 

sindicatos em geral (modelo 1), outro para sindicatos que possuem filiados que trabalham na 

esfera pública (modelo 2) e o último para os escritórios do DIEESE (modelo 3). Os modelos 

de questionário aplicados, bem como a carta que foi enviada aos sindicatos nos outros Estados 

estão no apêndice. 

 

3.3 Tratamento e Análise dos Dados Coletados 
 

A abordagem metodológica utilizada na pesquisa tem caráter qualitativo e 

quantitativo. Conforme Pope e Mays (1995) estas duas abordagens não se excluem, embora se 

diferenciem quanto à forma e à ênfase. Ambas trazem como contribuição ao trabalho de 

pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo, capazes de contribuir 

para a melhor compreensão do fenômeno.  

 

3.3.1 Técnicas Quantitativas 

Os dados coletados foram analisados por meio da estatística descritiva e de forma 

complementar através da estatística não paramétrica, haja vista que os dados coletados são 

métricos. Os testes paramétricos são utilizados quando os dados são derivados de mensuração 

de intervalo e de razão. Por outro lado, os testes não paramétricos são usados para testar 

hipótese com dados nominais e ordinais (COOPER E SCHINDLER, 2003). 

Foram utilizados dois testes não paramétricos. O primeiro é o teste Qui-Quadrado, tendo 

em vista que é uma técnica de aderência podendo ser utilizada para testar se há uma diferença 

expressiva entre um número observado de objetos e um número esperado fundamentado na 

hipótese nula (SIEGEL E CASTELLAN, 2006).  
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O outro teste não paramétrico realizado é o Teste de Fisher no intuito de buscar 

correlações entre os dados de natureza demográfica e os dados relacionados com o objeto da 

pesquisa. Assim, foram considerados relevantes as associações cujo D SYP forem menores 

que 5%. O resultado estará mostrando que a hipótese nula não pode ser rejeitada, quando o p-

value for maior que o nível de significância adotado. Se o resultado for menor que o nível de 

significância estabelecido, a hipótese nula não será aceita. 

Durante a análise dos dados, na verificação das associações estatisticamente significantes 

e no Teste de Hipóteses, utilizou-se o Teste Qui-Quadrado e o Teste Exato de Fisher segundo 

as regras estatísticas. A este respeito, Gomes (1990) assegura quando é devido usar um ou 

outro teste: 

“O teste qui-quadrado não deve ser utilizado quando a frequência esperada 

mínima for menor que um e quando não mais de vinte por cento das 

frequências esperadas forem menores que cinco, tendo em vista que o valor 

do qui-quadrado resultante não será neutro e não pode ser genuinamente 

comparado com os valores na tabela de distribuição. Assim, por ser menos 

restritivo em relação às frequências esperadas, o Teste Exato de Fisher deve 

ser utilizado quando tais regras não se aplicam”. 

 

Nesta pesquisa, para o cruzamento de duas variáveis, fez-se uso de tabelas 2 x 2, bem 

como de tabelas m x n. Assim, o Teste Exato de Fisher é mais comumente aplicado em 

matrizes 2 x 2, no entanto pode ser utilizado em tabelas de todo o tamanho. Sobre isto, 

Weisstein (2011) assegura que: 

“O Teste Exato de Fisher deve ser utilizado para determinar se existem 

associações não aleatórias entre duas variáveis categóricas. Havendo a 

existência de duas variáveis (X e Y), com m e n categorias observadas 

respectivamente, tem-se uma matriz de ordem m x n, na qual os elementos 

aij representam o número de observações, sendo x = i e y = j”. 

 

No intuito de fazer uma inferência estatística sobre uma população a partir da amostra 

deste estudo, fez-se uso de teste de hipóteses. As hipóteses testadas foram fundamentadas na 

suposição de que se os sindicatos utilizam as informações contábeis, notadamente 

Demonstração do Valor Adicionado, como instrumento estratégico, então os mesmos 
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possuem uma ferramenta de barganha nas negociações trabalhistas. Diante do exposto, 

buscou-se testar as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1: 

 

H0: O nível de acesso às Demonstrações Contábeis dos respondentes não influencia a decisão 

dos mesmos de utilizarem-nas como instrumento estratégico nas negociações salariais 

H1: O nível de acesso às Demonstrações Contábeis dos respondentes influencia a decisão dos 

mesmos de utilizarem-nas como instrumento estratégico nas negociações salariais 

 

Hipótese 2: 

 

H0: O conhecimento que os respondentes possuem acerca da Demonstração do Valor 

Adicionado não altera a percepção destes em relação à utilização desta demonstração como 

instrumento estratégico para pedido de reajuste salarial. 

H1: O conhecimento que os respondentes possuem acerca da Demonstração do Valor 

Adicionado altera a percepção destes em relação à utilização desta demonstração como 

instrumento estratégico para pedido de reajuste salarial. 

 

Adicionalmente, fez-se uso da Análise Multivariada dos dados, a qual dispõe de uma 

gama de técnicas que analisa simultaneamente todas as variáveis na interpretação do conjunto 

de dados e que podem ser utilizados para explicar diversos fenômenos (SILVA NETO e 

RAPOSO, 2010).  

Assim sendo, complementando a análise feita pelo teste de hipóteses, procedeu-se a 

uma análise estatística que descreveu a correspondência entre as respostas dos entrevistados, a 

qual avalia a correlação das mesmas. Este teste é a Análise de Correspondência Múltipla 

(ACM). O referido teste é uma técnica de análise exploratória, na qual sintetiza grande parte 

das informações que proporcionam as variáveis qualitativas em uma série de fatores 

quantitativos e elucida graficamente como se correlacionam entre si algumas classes das 

variáveis (CLAUSEN, 1998). 
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Durante a consecução dos seus cálculos, essa técnica multivariada se utiliza do teste 

Qui-quadrado com o intuito de normalizar os dados. Conforme Levine et al (2008, p. 417), o 

teste Qui-quadrado avalia a independência entre duas variáveis categóricas. Se tais variáveis 

mostrarem-se independentes deve-se aceitar a hipótese nula, caso contrário deve-se aceitar a 

hipótese alternativa e rejeitar a nula. 

 A análise de correspondência múltipla proporciona, por meio de representação 

gráfica, as posições das categorias de cada variável no plano multidimensional, podendo ser 

interpretadas como associações (PEREIRA, 1999). Assim, buscaram-se associações entre as 

respostas dos entrevistados a partir dos dados plotados no gráfico. 

Esta análise foi fundamentada nas hipóteses 1 e 2. 

Na ACM não há pré-estabelecido uma metodologia de escolha das variáveis que irão 

fazer parte do modelo final da análise multivariada, a exemplo dos procedimentos de seleção 

automáticos para modelos de regressão múltipla. A seleção das variáveis é realizada, muitas 

vezes, com base na subjetividade do pesquisador e também no conhecimento teórico sobre o 

assunto analisado (MOTA, VASCONCELOS e ASSIS, 2007).  

A análise dos dados, obtidos por meio de aplicação de questionário com estrutura de 

perguntas baseada em escala Likert de 4 pontos, foi realizada por meio da descrição dos 

elementos incluídos neste estudo, procurando-se destacar aqueles que busquem mostrar o 

posicionamento dos entrevistados no que se refere à utilização das demonstrações contábeis, 

notadamente a DVA. 

A fim de evitar erros de interpretação na análise estatística dos dados, utilizou-se o 

software SPSS 16.0, para testes não-paramétricos, e o software R, tendo como pacote “CA”, 

para a análise multivariada dos dados.  

 

3.3.2 Técnicas Qualitativas 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Este tipo de análise, conforme Patton (1998), é visto como um processo de identificação, 

categorização e codificação de dados primário em informações. Neste sentido, fez uma 

identificação sistemática e objetiva das características intrínsecas do texto. Esse método de 

análise busca inferir significados que vão além das mensagens concretas (BARDIN, 1994). 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os dados obtidos com os questionários foram tabulados e analisados em dois blocos. 

O primeiro diz respeito à análise descritiva dos dados demográficos, que versam sobre as 

características da amostra pesquisada e são tratados no Grupo 1.  A análise descritiva também 

se refere aos dados da pesquisa, os quais abordam as informações sobre o objeto da pesquisa e 

foram analisados do Grupo 2 ao Grupo 6.  

Ainda no primeiro bloco, foi realizada uma análise de conteúdo no que concerne às 

respostas que os respondentes escreveram além das respostas de assinalar. 

No segundo bloco de análise utilizou-se da estatística não paramétrica, no intuito de se 

verificar possíveis associações entre as variáveis pertencentes aos grupos estudados. Desta 

forma, foram consideradas estatisticamente relevantes as correlações que apresentaram o 

Asymp. Sig ou Exact Sig inferiores a 5%. 

Ainda no segundo bloco, realizou-se uma Análise Multivariada dos dados com o 

intuito de fazer uma análise estatística que descrevesse a correspondência entre as respostas 

dos entrevistados. Para tanto, utilizou-se um teste estatístico que avalia a associação das 

mesmas, chamado Análise de Correspondência Múltipla (ACM). Neste sentido, procurou-se 

identificar uma combinação de respostas que pudessem apresentar uma maior estabilidade 

quando estivessem plotadas no espaço multidimensional. 

No quadro 8, a seguir, está apresentada a estrutura da análise empírica: 

Quadro 8 – Estrutura da Análise Empírica 
 

Bloco Grupo Assunto Analisado 

BLOCO 1 – Análise Descritiva 
e  

BLOCO 2 – Análise 
Multivariada e Inferencial dos 

Dados 

1 Perfil dos Respondentes 

2 Uso dos Indicadores 
Econômicos 

3 Conhecimento das 
Demonstrações Contábeis 

4 Acesso às Demonstrações 
Contábeis 

5 Utilização das 
Demonstrações Contábeis 

6 Opinião sobre a DVA 

Fonte: Autoria Própria 
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As variáveis que compuseram os Grupos analisados nos dois blocos de análise estão 

descritas a seguir: 

Grupo 1 - Perfil dos respondentes 

a) Quantidade de filiados 

b) Tempo de existência 

c) Abrangência territorial  

 

Grupo 2 - Indicadores econômicos 

a) INPC 

b) IPCA 

c) ICV 

d) IGPM 

e) Taxa de juros 

f) Variação do dólar 

g) Outros 

 

Grupo 3 - Conhecimento das Demonstrações Contábeis 

a) Balanço Patrimonial 

b) Demonstração de Resultado 

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

d) Demonstração do Valor Adicionado 

e) Balanços Públicos; 

f) Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano 

Plurianual (PPA)  

 
Grupo 4 – Acesso às Demonstrações Contábeis 

a) Possuímos pleno acesso de todas as Demonstrações Contábeis 

b) Possuímos acesso de algumas Demonstrações Contábeis de algumas empresas 

c) Possuímos acesso ao conjunto completo das Demonstrações Contábeis de algumas 

empresas 

d) Não possuímos acesso a nenhuma Demonstração Contábil  
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Grupo 5 – Utilização das Demonstrações Contábeis 

a) Utilizamos as Demonstrações Contábeis de todas 

b) Utilizamos algumas Demonstrações Contábeis de algumas empresas 

c) Utilizamos o conjunto completo das Demonstrações Contábeis de algumas 

empresas 

d) Não utilizamos nenhuma Demonstração Contábil  

 

Grupo 6 – Opinião sobre a Demonstração de Valor Adicionado 

a) A DVA pode substituir os indicadores econômicos  

b) A DVA não substitui os indicadores econômicos, mas pode complementá-los 

c) A DVA não pode substituir os indicadores econômicos  

 

4.1 Bloco 1: Análise Descritiva e de Conteúdo 
 

4.1.1 Grupo 1: Perfil dos Respondentes 
  

A primeira pergunta feita aos sindicatos e entidades sindicais diz respeito à quantidade 

de filiados. No que se refere aos sindicatos, o número de filiados representa os trabalhadores 

de alguma categoria que se associam a determinado sindicato. Já no que concerne às entidades 

sindicais pesquisadas, o número de filiados abrange o número de sindicatos que se associam a 

estas entidades. 

Durante a pesquisa, os sindicatos afirmaram que a quantidade de filiados é diferente da 

quantidade de empregados que contribuem anualmente com o sindicato, devido à existência 

do imposto sindical, o qual eles chamam de base anual. A base anual é a soma dos 

empregados filiados mais os empregados que pagam anualmente o imposto sindical, mas que 

não possuem vínculo para com o sindicato.  

Por exemplo, um dos sindicatos respondentes possui 7.000 empregados filiados e 

12.000 no total que contribuem, ou seja, 5.000 não são filiados, mas contribuem anualmente, 

devido à contribuição sindical que é anual e obrigatória. 

Para uma melhor visualização de como se deu a distribuição dos filiados entre os 

respondentes, criou-se um ranking com cinco níveis de classificação, a saber: 
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· Até 1.000 empregados filiados; 

· De 1.001 até 10.000 empregados filiados; 

· De 10.001 até 50.000 empregados filiados; 

· De 50.001 até 150.000 empregados filiados; 

· Acima de 150.000 empregados filiados. 

 

Desta forma, por meio da análise dos dados, pôde-se verificar que a distribuição dos 

filiados ficou equivalente entre as três primeiras faixas de classificação, haja vista que, do 

total, 30% dos respondentes afirmaram ter até 1.000 empregados filiados, outros 30% 

assegurou ter entre 1.001 empregados filiados até 10.000 e 28% afirmou que possui entre 

10.001 e 50.000 empregados filiados.  

Dos 12% restantes, 8% ficou equilibrado entre as duas últimas faixas de classificação. 

Assim, 4% optou por não responder a esta pergunta. A distribuição dos filiados pode ser vista 

no Gráfico 1 a seguir: 

Gráfico 1 – Quantidade de Filiados 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Assim sendo, pôde-se verificar também a distribuição dos filiados por Estado, o que 

possibilitou constatar algumas evidências. Dos 30% que respondeu possuir até 1.000 

empregados filiados, 37,5% estava localizado em Pernambuco, 6,3% na Bahia, 12,5% em 

Minas Gerais e os 43,7% restantes eram do DIEESE. 

No que se refere ao DIEESE, o qual constrói pesquisas e assessora as negociações 

salariais, o número máximo de filiados que um dos escritórios respondeu foi 120. Desta 

forma, pôde-se perceber que todos os escritórios regionais participantes da pesquisa 

afirmaram não possuir muitos sindicatos filiados. 

Um dos escritórios afirmou que o processo é mais complexo: “Quando um sindicato se 

filia ao DIEESE, ele tem uma assistência diferenciada no momento das negociações salariais, 

inclusive ele possui uma senha de acesso ao site que permite um maior número de 

informações”. 

O que se percebe é uma falta de conscientização e conhecimento por parte dos 

sindicatos da importância que um conjunto de informações pode favorecer no momento pedir 

reajuste salarial. 

Com relação à segunda faixa de classificação, dos 30% que possuem entre 1.001 e 

10.000 empregados filiados, 43,7% pertence a Pernambuco, 12,5% a São Paulo, 18,8% à 

Bahia e os 25% restantes a Minas Gerais. 

No que se refere a terceira faixa de classificação, que possui entre 10.001 e 50.000 

filiados, houve uma concentração de respondentes no Estado de São Paulo. Então, dos 15 

respondentes, 12 (80%) estão localizados no Estado supracitado. Dois respondentes (13,3%) 

situam-se no Estado da Bahia e um (6,7%) está em Minas Gerais. 

Na quarta faixa de classificação, que contempla os sindicatos que possuem entre 

50.001 até 150.000 filiados, dos 2 respondentes 1 estava em São Paulo e outro em Minas 

Gerais. 

Deste modo, na última faixa apenas dois sindicatos afirmaram possuir acima de 

150.000 filiados e ambos estão locados no Estado de São Paulo. Por fim, um sindicato da 

Bahia e outro de Minas Gerais optaram por não responder a esta questão. 

Estes dados estão reunidos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Quantidade de Filiados por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Até 1.000 
empregados 

6 37,5% 0 0,0% 1 6,3% 2 12,5% 7 43,7% 16 30% 

De 1.001 até 
10.000 

empregados 
7 43,7% 2 12,5% 3 18,8% 4 25,0% 0 0,0% 16 30% 

De 10.001 
até 50.000 

empregados 
0 0,0% 12 80,0% 2 13,3% 1 6,7% 0 0,0% 15 28% 

De 50.001 
até 150.000 
empregados 

0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 4% 

Acima de 
150.000 

empregados 
0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 4% 

Inválidos 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 4% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

A segunda pergunta feita aos entrevistados diz respeito ao tempo de existência do 

sindicato ou da entidade sindical. Assim como na pergunta anterior, buscou-se estabelecer 

uma escala com cinco níveis para estabelecer o tempo, a saber: 

· Até 10 anos; 

· De 11 até 20 anos; 

· De 21 até 50 anos; 

· De 51 até 70 anos; 

· Acima de 70 anos. 

 



79 
 

Neste sentido, a partir da observação dos dados, verifica-se que a maioria dos 

sindicatos possui solidez no seu tempo de existência com exceção apenas de um sindicato e 

um escritório do DIEESE, os quais possuem menos de 10 anos de existência. 

Ainda referente ao tempo de existência, três dos sindicatos participantes da pesquisa 

afirmaram que eram um único sindicato em 1932. Acontece que, no ano de 1998, ocorreu um 

desmembramento do mesmo em três sindicatos, para que houvesse uma melhor classificação 

das categorias, pois até então estava havendo problemas no que concerne à destinação das 

receitas recebidas dos filiados. Assim, os dois sindicatos formados posteriormente possuem o 

mesmo tempo de existência, como entidades independentes, daquele que o originou. 

 

Gráfico 2 – Tempo de Existência dos Respondentes 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Dando seguimento à análise dos dados demográficos, buscou-se estabelecer o tempo 

de existência dos participantes com relação ao Estado de sua sede. 

Assim, dos 6% que possuem até 10 anos de existência, 33,3% está em Pernambuco, 

33,3% em Minas Gerais e 33,3% foi um dos escritórios do DIEESE. Nenhum dos 

respondentes dos Estados de São Paulo e Bahia afirmou possuir até 10 anos de existência. 
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No que concerne ao segundo nível da escala do tempo de existência, dos 15% que 

responderam ter entre 11 e 20 anos de existência, 25% localiza-se em Pernambuco, 50% em 

São Paulo, 12,5% na Bahia e os 12,5% restantes situam-se em Minas Gerais. 

Assim sendo, a faixa que vai de 21 até 50 anos foi a que apresentou o maior percentual 

de respostas. Do total dos respondentes, 33% afirmou está neste nível supracitado. Desse 

percentual, a maior parte está no Estado de São Paulo, representada por 33,3%, seguido do 

DIEESE e do Estado de Minas Gerais, ambos com 22,2% de participação. Pernambuco 

participou deste nível com 16,7% e a Bahia foi a que menos participou, ficando com 5,6%. 

As duas últimas faixas de classificação obtiveram participação igual de respostas, o 

que diferenciou foi a concentração de respostas por Estado da Federação. Desta forma, dos 

21% que afirmou ter entre 51 e 70 anos de existência, houve um equilíbrio entre os Estados de 

Pernambuco e São Paulo, ficando ambos com 27,3% de participação.  

Ainda no quarto nível da escala de existência, do total de 21%, Minas Gerais 

participou com 18,2% e o DIEESE com esse mesmo percentual. Dois participantes não 

responderam a esta pergunta, sendo um da Bahia e um de Minas Gerais. 

Na última faixa de classificação, com o mesmo percentual do nível imediatamente 

anterior, 21% afirmou possuir acima de 70 anos de existência. Desse total, Pernambuco e São 

Paulo também participam com o mesmo percentual, ficando com um pouco mais de 36,4% 

cada Estado, seguidos da Bahia com 27,2% de participação neste nível. 

Nenhum participante do Estado de Minas Gerais afirmou possuir acima de 70 anos de 

existência, bem como nenhum participante do DIEESE. 

O resumo dos dados de classificação das respostas na escala do tempo de existência 

por Estado da Federação pode ser visto na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Tempo de Existência por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Até 10 anos 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 3 6% 

De 11 até 20 
anos 

2 25,0% 4 50,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 8 15% 

De 21até 50 
anos 

3 16,7% 6 33,3% 1 5,6% 4 22,2% 4 22,2% 18 33% 

De 51 até 70 
anos 

3 27,3% 3 27,3% 1 9,1% 2 18,2% 2 18,2% 11 21% 

Acima de 70 
anos 

4 36,4% 4 36,4% 3 27,3% 0 0,0% 0 0,0% 11 21% 

Inválidos 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 4% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

A terceira pergunta se refere à abrangência territorial que tais entidades abarcam, ou 

seja, de qual base territorial fazem parte os seus filiados. Pôde-se observar que a maioria dos 

respondentes, representados por 58,5%, incluindo sindicatos e entidades sindicais, possui a 

sua abrangência territorial estadual, ou seja, os seus filiados estão localizados no Estado da 

federação o qual o sindicato possui a sua sede.  

Por exemplo, a base territorial de um sindicato pesquisado abarca Recife, Região 

Metropolitana do Recife e Mata Sul e Norte de Pernambuco, ou seja, qualquer empregado da 

categoria do referido sindicato, que queira filiar-se a um sindicato, por questão de território, 

deve-se filiar a ele. 

Seguindo adiante, verificou-se que 18,9% dos respondentes afirmaram possuir como 

base territorial à abrangência regional. Um dos sindicatos, que está no percentual 

anteriormente citado, possui sede em uma capital de um Estado do Nordeste, contudo, cobre a 

abrangência territorial de outros estados do Nordeste, ou seja, possui filiados que trabalham 

em outros Estados. 
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A abrangência territorial nacional foi a opção de 3,8% dos respondentes e 5,7% destes 

afirmaram que sua base territorial é a municipal. Quanto à abrangência dos escritórios do 

DIEESE, esses têm suas bases onde sua sede está situada e foram tratadas na metodologia no 

tópico sobre amostra estudada. 

Ainda neste mérito, apesar de a maioria dos sindicatos possuírem alcance territorial 

estadual, verificou-se que alguns deles não possuem autonomia de decisão. Eles são regidos 

por uma confederação nacional, a qual reúne todas as pautas de reivindicação já deliberadas 

pelas federações regionais juntamente com os seus sindicatos filiados. Então, a confederação 

nacional fica com a posse da pauta oficial de reivindicação e a partir desta pauta todos os 

sindicatos do Brasil, que estão regidos pela confederação, seguem-na. 

Assim, observa-se que apesar da abrangência territorial, de alguns sindicatos, ser 

apenas estadual, por serem organizados nacionalmente, os empregados desta categoria são 

afetados da mesma forma em qualquer parte do Brasil. O Gráfico 3 descreve a obtenção dos 

dados no que refere à abrangência territorial das entidades. 

 

Gráfico 3 – Abrangência Territorial 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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4.1.2 Grupo 2: Quanto ao uso de Indicadores Econômicos 

Após a análise das características demográficas da população, seguiu-se o segundo 

grupo do questionário, visando identificar quais as informações que os sindicatos utilizam no 

processo de campanha salarial. 

Neste grupo de análise, perguntou-se aos respondentes como os mesmos montavam a 

sua base de percentual de aumento, para negociar o reajuste de salário durante a 

reivindicação. Assim, perquiriram-se quais os indicadores econômicos utilizados, 

historicamente, no percentual de aumento nos salários no processo de campanha salarial. 

Colocaram-se como alternativas os seguintes indicadores econômicos: taxa de juros, 

representada pela SELIC, variação cambial representada pelo dólar, inflação representada 

pelo INPC, IPCA, IGPM e ICV, e a opção outros indicadores. O estudo da análise de tais 

indicadores foi feito de forma individual, tendo em vista que alguns respondentes afirmaram 

utilizar mais de um indicador. 

Do total, apenas um respondente afirmou que utiliza como indicador econômico a taxa 

de Juros – SELIC, podendo ser visto na Tabela 5. 

 O respondente que afirmou utilizar tal indicador complementou sua resposta, 

afirmando: “Nós não dispensamos nenhum tipo de informação no momento de pedir reajuste 

salarial”. Assim, pôde-se verificar que há sindicatos, ou entidades sindicais, que buscam 

várias fontes de informação para embasar o pedido de aumento percentual no salário. 

 

Tabela 5 – Utilização do Indicador Taxa de Juros – SELIC 
 

 Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Não 52 98,1 98,1 

Sim 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Outro indicador que possuiu poucos respondentes foi a variação cambial com base no 

dólar. Assim, 3,8% do total afirmou que utiliza como indicador econômico para pedir reajuste 

de salário a variação cambial. A Tabela 6 evidencia este evento. 
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Estes respondentes afirmaram que utilizam tal indicador devido ao fato de possuir 

filiados que trabalham em empresas multinacionais e que isto pode ser uma base significante 

no momento da reivindicação de aumento salarial. 

 

Tabela 6 – Utilização do Indicador Variação do Dólar 
 

 Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Não 51 96,2 96,2 

Sim 2 3,8 100,0 

Total 53 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Após as alternativas, os respondentes poderiam complementar a resposta caso 

achassem necessário. Os índices de inflação INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor 

e IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo são calculados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE.  

Já o índice de inflação ICV – Índice de Custo de Vida é produzido pelo DIEESE - 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, o qual foi criado pelo 

movimento sindical para fazer estudos técnicos e fornecer informações das quais os sindicatos 

necessitam.  

Assim, verificou-se que a maioria dos sindicatos, num total de 66%, utiliza como base 

para pedir reajuste de salário, o indicador de inflação INPC. Verificou-se ainda que 11% dos 

sindicatos utiliza o IPCA como base para pedir reajuste salarial.  

Isso porque enquanto o IPCA verifica a variação dos preços dos produtos consumidos 

pelas famílias que possuem renda entre 1 e 40 salários mínimos, o INPC representa a variação 

de preços das famílias que ganham até 8 salários mínimos. 

Outra diferença importante entre os índices de inflação INPC e IPCA é para quem se 

destina. Um escritório regional do DIEESE afirmou que para negociação coletiva no setor 

privado o mais comum é que utilize o INPC e no setor público é o IPCA. 
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O índice de inflação ICV, calculado pelo DIEESE, é utilizado por 32% dos 

respondentes. Procurou-se saber o porquê a maioria dos sindicatos, representada por 68%, não 

utilizam o ICV, apesar de ser produzido por um órgão técnico do próprio movimento sindical.  

A resposta veio dos próprios respondentes. Por exemplo, uma Entidade Sindical 

respondeu que pode utilizar dois índices dependendo da situação, o INPC ou ICV. Afirmou 

que o índice a ser utilizado pelos sindicatos é estratégico, ou seja, aquele que represente a 

melhoria do rendimento conforme cada negociação. A premissa básica dos sindicatos é que o 

acordo coletivo passado se mantenha. 

Outro entrevistado que respondeu mais de uma alternativa um sindicato de 

Pernambuco. Este afirmou que quando é feita a elaboração da pauta de reivindicação para 

aprovação em assembleia, o índice utilizado para pedido de aumento nos salários é o ICV. No 

entanto, quando ocorre a negociação para um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, a 

empresa ou o sindicato patronal transformam o ICV em IPCA. 

Os dados coletados sobre o uso da inflação como indicador econômico utilizado para 

pedido de reajuste salarial estão compilados na Tabela 7. Lembrando que, a taxa de juros e a 

variação cambial utilizados como indicadores já foram tratados nas Tabelas 5 e 6, 

respectivamente. 

 

Tabela 7 – Utilização do Indicador Inflação 
 

 Frequência Percentual 

INPC 35 66 

IPCA 6 11,3 

ICV 17 32,1 

IGPM 1 1,9 

Total de Respondentes* 53 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

*Alguns respondentes optaram por assinalar duas alternativas. Isto porque, estes respondentes 
afirmaram que os indicadores econômicos utilizados dependiam de cada situação em particular, 
podendo ser um dos dois indicadores respondidos. Portanto, a soma do total não representa a soma 
das frequências e nem do percentual, devido ao fato destes entrevistados responderem duas 
alternativas e as respostas ultrapassarem o número de respondentes. 
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Após responderem qual o indicador econômico utilizado para aumento salarial, foi 

aberto um espaço para os entrevistados complementaram suas respostas com a opção Outros. 

Tal distribuição pode ser vista na Tabela 8. Assim, 28,3% responderam que, durante a 

negociação, pedem a inflação mais o ganho real.  

Uma Entidade Sindical respondeu que o Ganho real é quando o empregado recupera 

os valores que foram perdidos ao longo do ano, recuperação esta que serve para dar conta dos 

pesos que foram aumentados no mercado como o a alimentação, a educação, etc. 

 

Tabela 8 – Utilização de Outros Indicadores 
 

 Frequência Percentual 
Percentual 
Acumulado 

Não 38 71,7 71,7 

Sim 15 28,3 100,0 

Total 53 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Apesar deste baixo percentual, pôde-se perceber que durante as entrevistas com os 

sindicatos de Pernambuco, todos foram unânimes em afirmar que sempre pedem esse ganho 

real. Tal resposta foi corroborada pelos escritórios regionais do DIESSE pesquisados. 

Neste quesito, os sindicatos consideram como ganho real, por exemplo, a 

produtividade e a participação nos lucros. Por exemplo, caso a inflação seja de 5%, eles 

pedem mais algum percentual que se refere aos valores supracitados.  

No que concerne à produtividade, sabe que o valor adicionado nasce nesta perspectiva 

e a partir deste ponto da entrevista já se começou a perceber a ligação existente entre a 

Demonstração do Valor Adicionado e a produtividade que as entidades utilizam como base 

para pedido de aumento. 

Alguns pontos polêmicos foram encontrados nesta seara do ganho real. Um dos 

sindicatos afirmou que para aquela categoria o ganho real é aplicado no adicional e não no 

reajuste da tabela base de salários. 
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Neste contexto, uma entidade sindical afirmou: “Os sindicatos pedem o zeramento do 

salário devido à inflação e pedem o ganho real. Algumas vezes, para a produtividade, utilizam 

como proxy o PIB nacional ou estadual”. 

A estratégia de pedidos de aumento vai depender de cada sindicato. Uma entidade 

sindical afirmou: “Uma determinada categoria, por exemplo, pediu apenas 11% de aumento 

no ano de 2010, devido aos benefícios vinculados a este aumento, como cesta básica, 

participação nos lucros, etc. No entanto, quando a estratégia é organizada pode-se pedir um 

percentual maior”. 

Até 1995 existia um tipo de política salarial e o que se conseguia como reajuste nos 

salários, já tinha se conseguido o ganho salarial (real). Um dos escritórios do DIEESE 

afirmou que, após 1995, alguns sindicatos não conseguiram recompor a inflação.  

Em 2003, primeiro ano do governo Lula, quase 60% das categorias não conseguiram 

repor o patamar de inflação. Neste mesmo ano, uma pesquisa do DIEESE demonstrou que as 

categorias que tinham data base (para pedido de reajuste) em junho teve uma perda salarial de 

20,44%. 

Verificou-se também a utilização dos indicadores econômicos por Estados da 

Federação. Dos 66% do indicador mais utilizado, o INPC, 34,3% desse total localizava-se em 

São Paulo, 25,7% em Pernambuco, 17,1% em Minas Gerais e 8,6% na Bahia. Ainda sobre o 

INPC, 14,3% que respondeu utilizar esse índice foi o DIEESE. 

Já no que se refere ao IPCA, dos 11,3% que afirmaram utilizar este índice, houve uma 

grande concentração em Pernambuco, com 83,3%, e os 16,7% restantes estavam no Estado de 

São Paulo. 

Dos 32,1% que responderam utilizar o ICV como indicador econômico para pedir 

reajuste de salário, a maior parte (35,3%) foi respondida pelo DIEESE, seguida de 

Pernambuco (29,4%), de São Paulo (17,6%), de Minas Gerais (11,8%) e por fim pelo Estado 

da Bahia (5,9%). 

A taxa de juros e o índice de inflação – IGPM tiveram um equilíbrio nas respostas, 

ficando cada um com 1,9% das respostas. A diferença foi a localidade que marcou tais 

alternativas, onde o respondente da taxa de juros foi um escritório regional do DIEESE e o 

respondente do IGPM situava-se em São Paulo. 
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No que concerne aos 28,3% que assinalaram a opção outros, 33,3% era do DIEESE, 

seguido de São Paulo com 26,7%, por fim da Bahia e de Minas Gerais, ambos com 20%. 

Observa-se que apesar de nenhum respondente do Estado de Pernambuco ter assinalado tal 

alternativa, durante o decorrer das entrevistas realizadas em tal Estado, todos os sindicatos 

foram unânimes em afirmar que pedem para o reajuste o ganho real, o qual já foi tratado 

anteriormente. 

 

Tabela 9 – Utilização dos Indicadores Econômicos por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

INPC 9 25,7% 12 34,3% 3 8,6% 6 17,1% 5 14,3% 35 66,0% 

IPCA 5 83,3% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 11,3% 

ICV 5 29,4% 3 17,6% 1 5,9% 2 11,8% 6 35,3% 17 32,1% 

IGPM 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 

Taxa de 
Juros 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 1,9% 

Variação 
do Dólar 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 2 3,8% 

Outros 0 0,0% 4 26,7% 3 20,0% 3 20,0% 5 33,3% 15 28,3% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

 

4.1.3 Grupo 3: Conhecimento das Demonstrações Contábeis 

A terceira etapa teve como objetivo identificar a percepção dos respondentes no que se 

refere ao grau de conhecimento quanto às demonstrações contábeis. Para tanto, colocou-se 
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como opção as principais demonstrações produzidas pela contabilidade e posteriormente 

deixou-se o respondente livre para complementar, caso achasse necessário. 

A principal demonstração contábil, o balanço patrimonial, foi tida como totalmente 

desconhecida para 6% dos entrevistados, em contrapartida 34% afirmou ter algum tipo de 

ciência acerca deste demonstrativo. No decorrer das entrevistas, alguns respondentes foram 

explicando o porquê de tais respostas. 

 

Gráfico 4 – Conhecimento sobre o Balanço Patrimonial 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Por exemplo, uma entidade sindical afirmou que: “Nós acabamos não trabalhando com 

Balanço Patrimonial (BP) porque como a maioria dos sindicatos trabalham com convenção 

coletiva, o BP de uma empresa em específico não representa o patamar de todas”. 

Desta forma, 26% dos respondentes afirmou possuir bom conhecimento e 32% 

assegurou que há pessoas no sindicato com bom conhecimento sobre o Balanço Patrimonial. 

 Um desses respondentes acrescentou o seguinte: “Apesar do nosso conhecimento 

sobre o Balanço Patrimonial, acredito que muitas vezes não dá para levá-los tão a sério, pois 

se não estiver na regulamentação o quê deve ser divulgado a empresa simplesmente não 

divulga, mesmo que seja importante para fins de análise”. 
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No intuito de analisar detalhadamente os percentuais do Gráfico 4, buscou-se distribuir 

tais achados por Estado da Federação. Desta forma, dos 6% que afirmaram desconhecer 

totalmente o Balanço Patrimonial, 66,7% estavam localizados em Pernambuco e os 33,3% 

restantes situam-se no Estado da Bahia.  

No entanto, a maioria dos respondentes, representada por 34% do total, afirmaram ter 

algum conhecimento acerca deste demonstrativo. Desse percentual, a maioria também está 

localizada em Pernambuco, com 44,4% do total, seguida de São Paulo, Minas Gerais e 

DIEESE, os três com 16,7% de participação e por fim a Bahia com apenas 5,6%. 

Dos que afirmaram possuir bom conhecimento sobre o Balanço Patrimonial (26%), a 

maior parte estava concentrada em São Paulo, com 35,7% desse percentual, seguido do 

DIEESE com 28,6%. Os Estados da Bahia e Minas Gerais ficaram equiparados com 14,3% e 

Pernambuco participou com apenas 7,1%. 

Como os sindicatos e entidades sindicais são formados por um conjunto de pessoas, o 

respondente que assinalou as alternativas pode não ter sido a pessoa especializada na entidade 

para tratar sobre demonstrações contábeis. Neste sentido, dos 32% que afirmaram que há 

pessoas no sindicato com bom conhecimento, a maior parte (47,1%) também estava no Estado 

de São Paulo, seguido de Minas Gerais com 23,5%, Bahia com 17,6% e Pernambuco com 

11,8%. 

Como os respondentes do DIEESE eram os responsáveis técnicos dos escritórios 

regionais, nenhum deles optou por assinalar nesta última alternativa tendo em vista que eles 

mesmos é que tomam o conhecimento acerca dos demonstrativos. 

Um sindicato do Estado de São Paulo não respondeu sobre o conhecimento do 

Balanço Patrimonial. Todos esses achados estão resumidos na Tabela 10. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Tabela 10 – Conhecimento do Balanço Patrimonial por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Desconhece 
Totalmente 

2 66,7% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 6% 

Tem algum 
conhecimento 

8 44,4% 3 16,7% 1 5,6% 3 16,7% 3 16,7% 18 34% 

Possui bom 
conhecimento 

1 7,1% 5 35,7% 2 14,3% 2 14,3% 4 28,6% 14 26% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

2 11,8% 8 47,1% 3 17,6% 4 23,5% 0 0,0% 17 32% 

Inválidos 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

No que concerne à Demonstração de Resultado, a maioria dos entrevistados, 

representando 32,8% do total, afirmaram ter algum conhecimento sobre este relatório. Assim 

como no Balanço Patrimonial, em torno de 26% dos sindicatos também afirmaram possuir 

bom conhecimento sobre a Demonstração do resultado e 30,2% respondeu que há pessoas no 

sindicato com bom conhecimento. 

Assim, 9,4% dos respondentes asseguraram desconhecê-la totalmente. Apesar disto, 

de uma forma geral, a maioria dos respondentes evidenciou, durante o decorrer das respostas, 

que possuem conhecimentos sobre os elementos que compõem a Demonstração do Resultado, 

a exemplo de receitas e despesas. Foi o caso de um sindicato que discorreu sobre a lei de 

distribuição de lucros e resultados. 
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Gráfico 5 – Conhecimento sobre a Demonstração de Resultado 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Para uma melhor elucidação dos percentuais apresentados no Gráfico 5, estabeleceu-se 

a distribuição de tais valor por Estado. Neste sentido, dos 9,4% que afirmaram desconhecer 

completamente a Demonstração de Resultado, 60% estavam situados em Pernambuco, e os 

40% restantes estavam distribuídos equitativamente entre os Estados de São Paulo e Bahia. 

Assim, a maioria dos respondentes (32,1%) afirmou que tem algum conhecimento 

sobre a Demonstração de Resultado. Desse valor, a maior parte está em Pernambuco com 

41,2%, seguido de Minas Gerais com 23,5%. Na sequência, 17,6% localizava-se no Estado de 

São Paulo, 11,8% era do DIEESE e 5,9% da Bahia. 

Dos que possuem bom conhecimento acerca da Demonstração de Resultado (26,4%), 

a maior parte está localizada em São Paulo com 35,7%, seguido do DIEESE com 28,6% e os 

Estados da Bahia e Minas Gerais ficaram equiparados com 14,3% cada um. Apenas 7,1% que 

afirmou possuir bom conhecimento sobre a Demonstração de Resultado era do Estado de 

Pernambuco. 
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Do total dos respondentes, 30,2% afirmou que há pessoas no sindicato com bom 

conhecimento acerca deste demonstrativo. Assim, dos que afirmaram isso, a maioria (43,8%) 

estava localizada no Estado de São Paulo. 

Na sequência, os Estados da Bahia e Minas Gerais ficaram com 18,8% cada um, 

Pernambuco com 12,5% e o DIEESE com 6,3%. Apenas um respondente escolheu não 

responder a esta pergunta e o mesmo localizava-se em São Paulo. Todas estas informações 

estão compiladas na Tabela 11. 

Tabela 11 – Conhecimento da Demonstração de Resultado por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Desconhece 
Totalmente 

3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 9,4% 

Tem algum 
conhecimento 

7 41,2% 3 17,6% 1 5,9% 4 23,5% 2 11,8% 17 32,1% 

Possui bom 
conhecimento 

1 7,1% 5 35,7% 2 14,3% 2 14,3% 4 28,6% 14 26,4% 

Há pessoas no 
sindicato com 

bom 
conhecimento 

2 12,5% 7 43,8% 3 18,8% 3 18,8% 1 6,3% 16 30,2% 

Inválidos 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

No Estado de Pernambuco foram realizadas entrevistas presenciais e estas foram feitas 

antes do envio dos questionários aos demais participantes da pesquisa. Assim, entre os 

demonstrativos colocados à disposição dos entrevistados, estavam a Demonstração dos 

Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL) e a Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos (DOAR). 
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No entanto, nenhum respondente afirmou possuir algum tipo de conhecimento e todos 

eles afirmaram desconhecer totalmente essas demonstrações. Devido a isto, ao enviar os 

questionários para demais Estados, não se colocou como opção tais demonstrativos, tendo em 

vista que não são os mais utilizados por analistas. 

Então, de uma forma geral, os demonstrativos colocados como opção foram: Balanço 

Patrimonial (BP), Demonstração de Resultado (DR), ambos tratados anteriormente, 

Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração do Valor Adicionado (DVA), os 

quais serão tratados agora. 

No que se refere à Demonstração de Fluxo de Caixa, a maioria dos respondentes 

(34%), afirmaram que há pessoas no sindicato com bom conhecimento deste demonstrativo. 

Na sequência, 26,4% respondeu que tem algum tipo de conhecimento e 22,6% afirmou 

possuir bom conhecimento sobre a DFC, tendo em vista que é um demonstrativo de fácil 

entendimento para o usuário da informação contábil. 

Um achado importante há de se perceber entre os percentuais descritos. Somando-se 

os respondentes que afirmaram conhecer a Demonstração de Fluxo de Caixa, dentro de vários 

níveis de conhecimentos, resulta em torno de 83% do total, ou seja, a maioria dos 

respondentes conhece a DFC. 

A este respeito, um participante da pesquisa afirmou:  

“Apesar da nossa entidade não possuir contadores, este é um demonstrativo que temos 

facilidade no entendimento das informações que ela traz”. 

Destarte, 13,2% do total dos respondentes assegurou desconhecer completamente a 

DFC. Dois respondentes não responderam sobre o seu conhecimento acerca da Demonstração 

de Fluxo de Caixa. Tais percentuais podem ser vistos no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Conhecimento sobre a Demonstração de Fluxo de Caixa 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Da mesma forma que se procedeu com os demonstrativos anteriores, buscou-se fazer 

uma distribuição dos percentuais encontrados sobre o conhecimento acerca da Demonstração 

de Fluxo de Caixa por Estado da Federação. 

Assim, do total dos 13,2% que responderam desconhecer totalmente a DFC, 71,4% 

estava localizado no Estado de Pernambuco. Os 28,6% restantes estavam distribuídos de 

forma igualitária entre os Estados da Bahia e de Minas Gerais. 

Desta forma, aqueles respondentes que afirmaram ter algum tipo de conhecimento 

sobre a DFC, representados por 26,4%, estavam distribuídos equitativamente entre 

Pernambuco, São Paulo e o DIEESE, estando os três com 21,4% cada um. Os 28,6% restantes 

estavam situados no Estado de Minas Gerais. 

Os sindicatos e entidades sindicais que asseguraram possuir bom conhecimento sobre 

a Demonstração de Fluxo de Caixa (22,6%), os Estados de Pernambuco e Minas Gerais foram 

os que menos responderam, ambos com 8,3% de participação. O Estado de São Paulo foi o 

que mais participou afirmando que possui bom conhecimento da DFC (41,7%), seguido do 

DIEESE (25%) e do Estado da Bahia (16,7%). 

Alguns respondentes assinalaram a última alternativa, afirmando que há pessoas no 

sindicato com bom conhecimento sobre a DFC. Dos 34% que respondeu tal alternativa, 
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44,4% desse percentual era de São Paulo, 22,2% era do Estado de Pernambuco e 16,7% da 

Bahia. 

Assim, Minas Gerais participou com 11,1% e os escritórios regionais do DIEESE com 

5,7% das respostas da alternativa em questão. Dois respondentes optaram não responder 

acerca do conhecimento sobre DFC, sendo um do Estado de São Paulo e o outro de Minas 

Gerais. Todos esses dados podem ser vistos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Conhecimento da Demonstração de Fluxo de Caixa por Estado 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Desconhece 
Totalmente 

5 71,4% 0 0,0% 1 14,3% 1 14,3% 0 0,0% 7 13,2% 

Tem algum 
conhecimento 

3 21,4% 3 21,4% 1 7,1% 4 28,6% 3 21,4% 14 26,4% 

Possui bom 
conhecimento 

1 8,3% 5 41,7% 2 16,7% 1 8,3% 3 25,0% 12 22,6% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

4 22,2% 8 44,4% 3 16,7% 2 11,1% 1 5,6% 18 34,0% 

Inválidos 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 3,8% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

No que tange à Demonstração do Valor Adicionado, a maioria dos respondentes, 

representados por 36% do total das respostas, garantiram que há pessoas no sindicato que 

possuem bom conhecimento sobre a DVA. 

Os que responderam possuir algum conhecimento sobre a Demonstração do Valor 

Adicionado participam com 26% do total. Em seguida, 13% dos participantes da pesquisa 

asseguraram ter bom conhecimento acerca da DVA e 19% desconhecem totalmente este 

demonstrativo. 

Os dados analisados, no que se refere ao grau de conhecimento sobre a Demonstração 

do Valor Adicionado, estão plotados no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Conhecimento sobre a Demonstração do Valor Adicionado 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Com o objetivo de analisar detalhadamente os percentuais encontrados no Gráfico 7, 

buscou-se distribuir tais percentuais por Estado da Federação.  

Desta forma, dos 19% que afirmaram desconhecer totalmente a Demonstração do 

Valor Adicionado, 80% estavam divididos igualitariamente entre os Estados de Pernambuco e 

Minas Gerais, ambos com 40%. Os 20% restantes estavam divididos entre os Estado da Bahia 

e São Paulo, cada um com 10%. 

No entanto, a maioria dos respondentes, representada por 36% do total, afirmaram que 

há pessoas com bom conhecimento acerca deste demonstrativo. Desse percentual, a maioria 

também está localizada em São Paulo, com 47,4% do total, seguida de Pernambuco (31,6%), 

Bahia (15,8%) e DIEESE com 5,3% de participação. 

Dos que afirmaram possuir bom conhecimento sobre a DVA (13%), a maior parte foi 

respondida pelos escritórios regionais do DIEESE, com 42,9% desse percentual, seguido de 

DIEESE de São Paulo com 28,6%. Os Estados de Pernambuco e Bahia ficaram equiparados 

com 14,3% cada um. 

Dando seguimento, dos 26% que afirmou que tem algum conhecimento sobre a 

Demonstração do Valo Adicionado, a maior parte (28,6%) estava no Estado de São Paulo, 

seguido de Minas Gerais e do DIEESE, ambos com 21,3% de participação. Os Estados da 

Bahia e Pernambuco participaram equitativamente com 14,3% cada um. 
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Um sindicato do Estado de São Paulo e mais dois de Minas Gerais não responderam 

sobre o conhecimento acerca da DVA. Todos esses achados estão resumidos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Conhecimento da Demonstração do Valor Adicionado por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Desconhece 
Totalmente 

4 40,0% 1 10,0% 1 10,0% 4 40,0% 0 0,0% 10 19% 

Tem algum 
conhecimento 

2 14,3% 4 28,6% 2 14,3% 3 21,4% 3 21,4% 14 26% 

Possui bom 
conhecimento 

1 14,3% 2 28,6% 1 14,3% 0 0,0% 3 42,9% 7 13% 

Há pessoas no 
sindicato com 

bom 
conhecimento 

6 31,6% 9 47,4% 3 15,8% 0 0,0% 1 5,3% 19 36% 

Inválidos 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 3 6% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Alguns sindicatos, que se enviaram os questionários, tinham alguns de seus filiados 

funcionários públicos. Desta forma, neste tópico de conhecimento sobre demonstrações 

contábeis, colocou-se como opções, além das demonstrações supracitadas, àquelas que são 

produzidas pela contabilidade pública, a saber: 

· Balanço Orçamentário; 

· Balanço Financeiro; 

· Balanço Patrimonial. 
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· Balanço Econômico; 

· Lei Orçamentária Anual – LOA; 

· Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; 

· Plano Plurianual (PPA). 

 

No caso em questão, apenas cinco entidades sindicais é que poderiam utilizá-las para 

fins de aplicação. Assim, as entidades supracitadas afirmaram ter algum conhecimento acerca 

destes demonstrativos. Na Tabela 14, pode-se visualizar esta afirmativa: 

 

Tabela 14 – Conhecimento acerca dos Demonstrativos Públicos 

 Desconhece 
Totalmente 

Tem Algum 
Conhecimento 

Possui Bom 
Conhecimento 

Há Pessoas no 
Sindicato com 

Bom 
Conhecimento 

Total* 

Lei Orçamentária 

Anual 
0 2 2 3 7 

Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 
0 3 1 2 6 

Plano Plurianual 2 3 0 0 5 

Balanço 

Orçamentário 
0 2 1 2 5 

Balanço Financeiro 3 1 0 1 5 

Balanço Patrimonial 1 1 2 2 6 

Balanço Econômico 1 1 1 2 5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

*Alguns respondentes optaram por assinalar duas alternativas. Isto porque, estes respondentes 
asseguraram que apesar de possuírem pouco ou nenhum conhecimento acerca dos demonstrativos 
acima, há pessoas no sindicato com bom conhecimento. Portanto, a soma do total não representa a 
soma das alternativas, que deveria ser cinco, devido ao fato destes entrevistados responderem duas 
alternativas e as respostas ultrapassarem o número de respondentes. 
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A respeito da LOA – Lei Orçamentária Anual, um respondente afirmou que: “No 

fórum, onde elaboramos a pauta de reivindicação, discute-se a LOA. Esta discussão, ainda 

incipiente, diz respeito aos investimentos do governo com relação aos salários dos servidores, 

saúde, ao serviço público como um todo”.  

Esta entidade mostrou que utiliza as informações geradas pela contabilidade aplicada 

ao setor público para fins de estratégia durante o processo de campanha salarial. 

 

4.1.4 Grupo 4: Acesso às Demonstrações Contábeis 

O quarto grupo da análise teve a finalidade de investigar se os respondentes tinham 

acesso às demonstrações contábeis das empresas às quais os filiados aos sindicatos trabalham. 

Para tanto, indagou-se aos entrevistados, de acordo com os níveis estabelecidos, a saber: 

· Possuímos pleno acesso de todas as empresas; 

· Possuímos acesso de alguns relatórios de algumas empresas; 

· Possuímos acesso ao conjunto completo de algumas empresas; 

· Não temos acesso às demonstrações contábeis de nenhuma. 

Conforme o Gráfico 8, constata-se que quase metade dos respondentes, 45,3% do 

total, afirmaram não possuírem qualquer tipo de acesso às demonstrações contábeis das 

empresas que eles analisam para entrar em negociação. A este respeito uma entidade sindical 

afirmou:  

“As demonstrações contábeis são elementos raros, pois são relatórios puramente 

obrigatórios, ou seja, muitas das empresas as quais trabalhamos não têm obrigação de fazer 

publicação, e isto prejudica as nossas análises”.  

A mesma entidade ratificou: 

 “Sem falar que há um total desrespeito aos prazos. Temos aqui vários exemplos, um 

deles é que em uma negociação com uma empresa, a data base da categoria é em maio e ainda 

não tinham divulgado o Balanço Patrimonial do ano anterior”. A data base a qual a entidade 

se referiu serve como momento de início da aquisição dos direitos trabalhistas decorrentes de 

um acordo ou convenção coletivos. 

Numa outra perspectiva, verificou-se que 9,4% dos pesquisados afirmaram possuir 

pleno acesso às demonstrações contábeis de todas as empresas, 37,7% possuem acesso de 
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alguns relatórios de algumas empresas e 7,5% possuem acesso ao conjunto completo de 

algumas empresas.  

Esses três níveis de acesso, juntos, totalizaram quase 55% do total. Assim, de alguma 

forma, os respondentes conseguem ter em mãos, para fins de análise, as demonstrações 

contábeis das empresas às quais seus filiados trabalham. 

Neste sentido, verificou-se, com as respostas complementares, que os respondentes, 

por algum motivo, não utilizam as demonstrações contábeis como instrumento de negociação. 

Assim, um sindicato afirmou: 

 “Apesar do pleno acesso a estas demonstrações, tendo em vista que são públicas, 

temos contradições em suas informações quando comparadas ao que os nossos filiados nos 

reclamam em seu dia-a-dia.”  

Gráfico 8 – Acesso às Demonstrações Contábeis 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Para uma melhor percepção dos percentuais encontrados sobre o acesso dos 

respondentes às demonstrações contábeis das empresas as quais seus filiados são empregados, 

verificou-se o nível de acesso dos respondentes com relação ao Estado da federação o qual 

estão situados. 
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Assim, 9,4% dos respondentes afirmaram possuir pleno acesso de todas as 

demonstrações das empresas. Verificou-se que a minoria tem um conjunto completo de 

informações que possam auxiliá-los no momento do acordo ou convenção coletivos. 

Desse total, 60% está localizado no Estado de Pernambuco e os 40% restantes estão 

distribuídos equitativamente entre os Estados de São Paulo e da Bahia, ambos com 20% de 

participação cada. 

Dos 37,7% que assegurou possuir acesso de algumas demonstrações de algumas 

empresas, Pernambuco e Minas Gerais participam, cada um, com 15%. Nenhum respondente 

do Estado da Bahia afirmou sobre tal assertiva e o DIEESE participou com 25%. São Paulo 

foi o Estado que mais assinalou esta alternativa ficando com 45%. 

A respeito daqueles que afirmaram possuir o conjunto completo dos demonstrativos de 

algumas empresas, representados por 7,5%, os Estados de Pernambuco, São Paulo e Bahia e o 

DIEESE ficaram com o mesmo percentual de participação, cada um com 25%.  

Sobre este quesito, um sindicato afirmou: 

“Em algumas empresas, devido ao fato de serem de capital aberto, conseguimos todos 

os demonstrativos que são públicos. Com isto, ficamos com uma grande fonte de 

informações, mas a maioria dos nosso filiados não trabalham em empresas que são obrigadas 

a publicar suas demonstrações”. 

No que se refere à ultima alternativa, 45,3% afirmou não ter nenhum tipo de acesso às 

demonstrações contábeis de nenhuma empresa. Desse total, 75% foi distribuído 

equitativamente entre os Estados de Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais, cada um ficando 

com 25%. 

Ainda a respeito deste último item, 20,8% do total estava localizado no Estado da 

Bahia e 4,2% era do DIEESE. Nenhum respondente deixou de assinalar sobre o acesso às 

demonstrações contábeis. Os achados encontrados neste tópico estão resumido na Tabela 15 a 

seguir: 
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Tabela 15 – Acesso às Demonstrações Contábeis por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Possuímos 
pleno acesso 

de todas 
3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 9,4% 

Possuímos 
acesso de 

alguns 
relatórios de 

algumas 

3 15,0% 9 45,0% 0 0,0% 3 15,0% 5 25,0% 20 37,7% 

Possuímos 
acesso ao 
conjunto 

completo de 
algumas 
empresas 

1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 4 7,5% 

Não temos 
acesso às 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

6 25,0% 6 25,0% 5 20,8% 6 25,0% 1 4,2% 24 45,3% 

Inválidos 0   0   0   0   0   0 0% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

4.1.5 Grupo 5: Utilização das Demonstrações Contábeis 

 
Neste tópico da análise descritiva, buscou-se apresentar se os sindicatos e entidades 

sindicais, participantes da pesquisa, utilizam as demonstrações contábeis no momento das 

negociações salariais. Então, estabeleceu-se alternativas, a saber: 

 
· Utilizamos os relatórios de todas as empresas; 

· Utilizamos alguns relatórios de algumas empresas; 

· Utilizamos o conjunto completo de algumas empresas; 

· Não utilizamos as demonstrações contábeis de nenhuma empresa. 
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Pôde-se verificar que a maioria dos respondentes, representados por 41,5%, não 

utilizam as demonstrações contábeis das empresas, às quais seus filiados são empregados, nas 

negociações salariais. 

A este respeito, um respondente mostrou uma postura passiva quanto à negociação, 

afirmando o seguinte: 

 “A gente tem acesso a essas demonstrações, mas na verdade nunca nos preocupamos 

em utilizá-las, porque há um acordo coletivo que devemos seguir. Ao nosso ver (sic), o 

sindicato não pode se meter na administração das empresas, pois eles não vão querer dividir 

sua riqueza. A empresa é que deve chamar o sindicato para um acordo”. 

Dando seguimento, 11,3% dos respondentes afirmaram utilizar o conjunto completo 

das demonstrações contábeis de algumas e 37,7% respondeu utilizar alguns relatórios de 

algumas empresas. 

Pôde-se verificar que esses percentuais encontrados estão em contradição com o 

tópico anterior (acesso às demonstrações contábeis). Isto porque, no referido tópico, a maior 

parte dos entrevistados (37,7%) afirmou que possui acesso ao conjunto completo de 

demonstrações de algumas empresas, mas no momento da utilização, apenas 11,3% afirmou 

usar, de fato, este conjunto completo. 

Tal fato pode estar corroborando a situação encontrada no primeiro tópico da análise 

descritiva (perfil dos respondentes), onde constatou-se que poucos sindicatos se filiam ao 

DIEESE, podendo ser uma falta de conscientização da parte deles sobre a importância das 

informações nas negociações salariais. 

Ainda neste mérito, uma entidade sindical salientou o seguinte:  

“Quando o Balanço Patrimonial é mais sofisticado, olha-se produtividade por número 

de consumidores, ele tem informações não só do ponto de vista financeiro, mas tem também 

uma variação da produção e suas dificuldades. Algumas empresas apresentam um Balanço 

Patrimonial bem bonitinho (sic) que, devido à alta regulamentação, muitas vezes não precisa 

nem entrar nos números de tão bonzinho (sic) que ele é”. 
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Gráfico 9 – Utilização das Demonstrações Contábeis 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 
 
 

Após analisar os dados obtidos no que se refere à utilização das demonstrações 

contábeis, realizou-se uma avaliação mais detalhada, observando os percentuais encontrados 

no Gráfico 9 distribuídos por Estado. 

Neste sentido, do total dos 9,4% que respondeu utilizar as demonstrações contábeis de 

todas as empresas, 40% estavam localizados no Estado de Pernambuco. Os 60% restantes 

estavam distribuídos de forma igualitária entre os Estados de São Paulo, Bahia e Minas 

Gerais. 

Assim, aqueles respondentes que afirmaram utilizar algumas demonstrações contábeis 

de algumas empresas, representados por 37,7%, estavam distribuídos equitativamente entre 

Pernambuco e Minas Gerais, ambos com 15% cada um. O Estado de São Paulo obteve a 

maior participação (35%), seguido do DIEESE com 30%. A Bahia alcançou a menor 

participação (5%). 

Dos sindicatos e entidades sindicais que asseguraram utilizar o conjunto completo de 

demonstrações contábeis de algumas empresas (11,1%), Pernambuco, Bahia e DIEESE 

participaram, igualmente, com 16,7%.  
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O Estado de São Paulo foi o que mais participou afirmando utilizar o conjunto 

completo de algumas empresas (50%) e nenhum respondente de Minas Gerais assinalou esta 

alternativa. 

A maioria dos respondentes assinalou a última alternativa, afirmando que não utilizam 

as demonstrações contábeis das empresas às quais seus filiados são empregados nas 

negociações salariais. Dos 41,5% que respondeu tal alternativa, 31,8% desse percentual era de 

Pernambuco, 27,3% de São Paulo e 22,7% de Minas Gerais. 

Assim, o Estado da Bahia foi o que menos participou, ficando com 18,2% das 

respostas da alternativa em questão. Nenhum respondente deixou de responder se utilizava, ou 

não, as demonstrações contábeis nas negociações salariais. Todos esses achados podem ser 

vistos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Utilização das Demonstrações Contábeis por Estado 
 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Sim, 
utilizamos os 
relatórios de 

todas 

2 40,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 9,4% 

Sim, 
utilizamos 

alguns 
relatórios de 

algumas 

3 15,0% 7 35,0% 1 5,0% 3 15,0% 6 30,0% 20 37,7% 

Sim, 
utilizamos o 

conjunto 
completo de 

algumas 

1 16,7% 3 50,0% 1 16,7% 0 0,0% 1 16,7% 6 11,3% 

Não utilizamos 
as 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

7 31,8% 6 27,3% 4 18,2% 5 22,7% 0 0,0% 22 41,5% 

Inválidos 0   0   0   0   0   0 0% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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4.1.6 Grupo 6: Opinião sobre a DVA 

A última pergunta do questionário que foi feita aos respondentes da pesquisa diz 

respeito, especificamente, à Demonstração do Valor Adicionado. Então, primeiro procuramos 

perceber, de uma forma geral, o nível de conhecimento dos entrevistados acerca das 

informações produzidas pela contabilidade, bem como sobre o processo de campanhas 

salariais e o quê eles utilizam para embasar as cláusulas das suas respectivas pautas de 

reivindicação. 

Após esse procedimento, no Estado de Pernambuco, apresentamos uma DVA para o 

respondente, já que foram realizadas entrevistas, e fizemos uma breve explicação da mesma 

para fins de esclarecimentos, procurando mostrar aos respondentes a quantidade de 

informação gerada por esta demonstração.  

Nos demais Estados foi enviada uma DVA, com uma breve explicação sobre a mesma, 

anexa à carta que os respondentes receberam via correspondência postal.  

Sabendo-se que a DVA contém informações que os sindicatos utilizam como base 

para pedirem reajustes salariais, a exemplo da produtividade, chegou-se a uma pergunta a qual 

foi feita para os mesmos. 

Sendo assim, perguntou-se aos respondentes se na opinião deles, eles acreditavam que 

a Demonstração do Valor Adicionado poderia substituir ou complementar os indicadores 

econômicos tradicionalmente utilizados nas negociações salariais dos sindicatos. 

Verificou-se que apenas 4% dos respondentes considerou a Demonstração do Valor 

Adicionado como uma ferramenta que pode substituir os indicadores tradicionais utilizados 

no processo de campanha salarial.  

Um sindicato, que está neste percentual, afirmou o seguinte:  

“Nunca conseguiremos ter acesso a uma demonstração tão valiosa quanto esta. Pois 

eles (o patronato) sabem que seria uma arma muito forte em nossas mãos”.  

Este sindicato narrou um problema que o mesmo vem passando e que a DVA os 

ajudaria em tal situação:  

“Uma financeira queria fazer acordo com o sindicato para fazer empréstimo 

consignado com uma empresa muito influente da categoria, que possuía centenas de filiados 

ao sindicato. O sindicato foi várias vezes, em torno de seis vezes, tentar acordo com a tal 

empresa de grande porte. O que se sucedeu é que a empresa se recusou.” 
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O mesmo sindicato assegurou: 

“Se tivéssemos um poderoso demonstrativo, como a DVA, até então desconhecida 

para nós e que não temos acesso, seria mais fácil convencer o dono da empresa. Pois, pelo que 

posso ver, a DVA contém informações sobre receita financeira da empresa, mostrando que a 

empresa possui ganhos financeiros e essa só seria mais uma forma de ganho”. 

Outro detalhe é que a DVA mostra o quanto a empresta aloca sua riqueza para capital 

de terceiros – juros, ou seja, mostrando que todos precisam captar recursos de terceiros. 

O presidente falou ainda que existe um custo social envolvido com essa recusa da 

empresa, tendo em vista que os funcionários, não vendo apoio por parte da empresa, 

recorrerão a recursos concedidos por profissionais ilegais, os chamados agiotas. 

 

Gráfico 10 – Opinião sobre a Demonstração do Valor Adicionado 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 

Em seguida, pode-se observar que apenas 7% dos entrevistados afirmou que a 

Demonstração do Valor Adicionado não pode substituir os indicadores tradicionais utilizados 

para análise de reajuste de salário.  

A esse respeito, um sindicato afirmou que não conseguia ver utilidade em tal relatório 

e salientou:  
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“As negociações são feitas de forma consensual. Eu, como presidente, nunca precisei 

acionar o ministério publico e nem a delegacia do trabalho. Não precisa estar com uma carta 

na manga, como esta demonstração”. 

Um outro sindicato afirmou: 

 “Não há necessidade de uma inovação como essa. Tudo que este relatório quer 

demonstrar, a inflação do período consegue compilar. A inflação tem todos os números que 

precisamos saber”.  

Ainda neste mérito, determinado respondente afirmou que precisaria estudar mais, 

para conseguir ver aplicabilidade nas práticas sindicais, mas que por hora não conseguia ver 

utilidade. 

Dando seguimento à análise, observou-se que a maioria dos entrevistados, 

representados por 83% do total, assegurou que a DVA poderia, seguramente, complementar 

os indicadores econômicos tradicionalmente utilizados, para que houvesse mais informações 

no momento da avaliação das empresas durante o processo de campanha salarial. 

Assim, um entrevistado demonstrou grande surpresa ao conhecer este demonstrativo e 

afirmou:  

“A DVA iria proporcionar embasamento político e financeiro para contestar as 

empresas. Não tínhamos nenhum conhecimento deste demonstrativo, isto é uma pena”. 

A DVA foi tida como uma peça de grande importância, que poderia fornecer 

informações que não teriam como ser obtidas em outro lugar. Um sindicato afirmou:  

“Tudo pode ser levado para matéria de discussão na mesa de negociação, e se 

tivéssemos esse demonstrativo era ótimo pra comprovar para o patronato que ele não está mal 

das pernas (sic)”. 

E completou: 

“Todos os sindicatos deveriam fazer um curso de negociação coletiva para que eles 

tivessem conhecimentos técnicos em relação à contabilidade, inclusive com a DVA, pois tem 

cunho social. Assim, aprenderíamos a ler (traduzir) os números e ter um melhor desempenho 

na negociação”. 

Os sindicatos e entidades sindicais participantes da pesquisa narraram sobre as 

dificuldades existentes nas negociações com o patronato. Um deles tratou disto:  
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“Com as grandes empresas, que cumprem o que a legislação determina em beneficio 

do trabalhador, torna difícil o trabalho do sindicalista. Pois nas negociações, só se trata de 

questões políticas e mantenedoras”. 

Ao falar de tais problemas, o respondente supracitado salientou:  

“A DVA poderia dar uma impulsionada no nosso poder de barganha. Esta 

demonstração é o sonho de todo sindicalista. Uma maravilha”.  

Nesta linha de raciocínio, outro sindicato concordou, afirmando o seguinte:  

“Agora que conheci esta demonstração, consigo perceber a sua importância. Com ela, 

teríamos dados que pressionariam a empresa ceder”. 

Assim como este sindicato, outro respondente conseguiu perceber a relevância da 

DVA e também aplicá-la na solução de problemas. O presidente falou de uma dificuldade que 

vem ocorrendo:  

“A empresa reguladora das empresas, as quais os filiados são empregados, criou uma 

empresa de referência para que as empresas reguladas sigam-na como modelo, inclusive no 

que concerne a todos os procedimentos com o pessoal”.  

E complementa: “No entanto, uma das empresas reguladas possui empregados na 

maioria terceirizados, ou seja, eles deveriam utilizar os padrões da empresa de referência, só 

que conseguem driblar esta obrigação ao não ter vínculo empregatício com esses empregados 

terceirizados”. 

O presidente falou que eles lutam para conseguir enquadrar esses terceirizados para 

receberem os direitos, tendo em vista que eles trabalham, praticamente, apenas para esta 

empresa regulada, só que não possuem o vínculo.  

A reflexão que se pode extrair disto é que este sindicato, tendo em mãos a DVA, 

poderia observar que os terceirizados entrariam no cálculo da construção do valor adicionado 

e se estes forem vistos como pessoal entrariam na distribuição da riqueza. 

Para finalizar uma entidade sindical fez algumas considerações acerca da DVA. Por 

exemplo:  

“O valor adicionado vai levar um tempo para ser desenvolvido porque ele precisa ser 

decifrado pelos atores sociais. A tentativa do Balanço social é uma forma de justificativa à 

sociedade quanto aos custos sociais, e consequentemente a DVA também, por ser uma parte 
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integrante do Balanço Social. Então esses indicadores, extraídos da DVA, vão ajudar nos 

debates com as empresas. Claro falando em negociação de ponta, pois nas PME´s isso não 

acontece, tendo em vista que não fazem prestação de contas”.  

Esta entidade fechou a entrevista afirmando:  

“A DVA é como o início do universo, tudo pode começar ou terminar ali”. 

A partir das informações construídas acerca da opinião sobre a Demonstração do 

Valor Adicionado, construiu-se a Tabela 17 no intuito de verificar as opiniões por Estado. 

Tabela 17 – Opinião sobre a Demonstração do Valor Adicionado por Estado 

  Pernambuco % 
São 

Paulo 
% Bahia % 

Minas 
Gerais 

% DIEESE % Total % 

Sim, 
pode 

substituir 
1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 4% 

Não 
substitui, 
mas pode 
complem

entar 

10 22,7% 15 34,1% 5 11,4% 7 15,9% 7 15,9% 44 83% 

Não pode 
substituir 

2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 4 7% 

Inválidos 0   2   1   0   0   3 6% 

Total 13 24,5% 17 32,1% 7 13,2% 9 17,0% 7 13,2% 53 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

 
Dos 4% que afirmaram que a Demonstração do Valor Adicionado pode substituir os 

indicadores econômicos utilizados tradicionalmente, 50% estavam situados em Pernambuco, e 

os 50% restantes estavam no Estado da Bahia. 

Assim, a maioria dos respondentes (83%) afirmou que a DVA não pode substituir os 

indicadores econômicos utilizados nas negociações salariais, mas pode complementá-los. 

Desse valor, a maior parte está em São Paulo com 34,1%, seguido do Estado de Pernambuco 

com 22,7%. Na sequência, Minas Gerais e o DIEESE ficaram com o mesmo percentual de 

participação (15,9%) e o Estado da Bahia com 11,4%. 
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Do total dos respondentes, 8% afirmou que este demonstrativo não pode substituir os 

indicadores utilizados como base para pedido de reajuste salarial e nem complementá-los. 

Assim, dos que afirmaram isso, houve um equilíbrio na participação. 

Então, Pernambuco e Minas Gerais ficaram com 50%, cada um. Três respondentes 

escolheram não responder sobre o que achavam da DVA, estando dois localizados em São 

Paulo e um na Bahia.  

 

 

4.2 Bloco 2: Análise Multivariada e Inferencial dos Dados 

Neste segundo bloco de análise, foram verificadas possíveis relações associativas entre 

as variáveis pertencentes aos seis grupos estudados no primeiro bloco. Para tanto, devido à 

natureza dos dados pesquisados, optou-se pelo uso da estatística não paramétrica por meio dos 

testes de Tabulação Cruzada, da Correlação de Pearson e do Teste Exato de Fisher.  

Os grupos testados foram os apresentados no início deste capítulo. 

Foram consideradas significativas as associações cujo nível de significância fosse 

inferior a 5%. As demais associações foram desconsideradas para fins deste estudo. 

 

4.2.1 Grupo 1: Relações Associativas com o Perfil dos Respondentes 
 

As variáveis que apresentaram associação significativa neste primeiro grupo de análise 

do segundo bloco podem ser vistas na Figura 1. 
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Figura 1 – Associação com as Variáveis do Grupo 01 
 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Por meio da análise de tabulação cruzada (crosstab), identificou-se que não houve 

uma distribuição homogênea das freqüências entre as variáveis “quantidade de filiados” e 

“abrangência territorial”. Desta forma, verificou-se que dos respondentes que possuem entre 

1.001 e 10.000 empregados filiados, 75% são de abrangência estadual, sendo esta associação 

estatisticamente significativa (Exact. Sig = 0,005) (ver tabelas 18 e 19). 
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Tabela 18 – Associação entre Quantidade de Filiados e Abrangência Territorial 
 

 
 
 

Abrangência Territorial 
Total 

Nacional Regional Estadual Municipal Dieese 

Filiados 

Até 1.000 
empregados 

Count 0 1 7 1 7 16 

% within Filiados 0,0% 6,3% 43,8% 6,3% 43,8% 100,0% 
% within 

Abrangencia 
0,0% 10,0% 24,1% 33,3% 100,0% 31,4% 

De 1.001 até 
10.000 

empregados 

Count 0 4 12 0 0 16 

% within Filiados 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% within 

Abrangencia 
0,0% 40,0% 41,4% 0,0% 0,0% 31,4% 

De 10.001 até 
50.000 

empregados 

Count 1 4 8 2 0 15 

% within Filiados 6,7% 26,7% 53,3% 13,3% 0,0% 100,0% 
% within 

Abrangencia 
50,0% 40,0% 27,6% 66,7% 0,0% 29,4% 

De 50.001 até 
150.000 

empregados 

Count 1 0 1 0 0 2 

% within Filiados 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% within 

Abrangencia 
50,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 3,9% 

Acima de 
150.000 

empregados 

Count 0 1 1 0 0 2 

% within Filiados 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% within 

Abrangencia 
0,0% 10,0% 3,4% 0,0% 0,0% 3,9% 

Total 
 
 
 

Count 2 10 29 3 7 51 
% within Filiados 3,9% 19,6% 56,9% 5,9% 13,7% 100,0% 

% within 
Abrangencia 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

 
 

Tabela 19 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Quantidade de Filiados e 
Abrangência Territorial 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 35,243(a) 16 0,004 0,011     
Likelihood Ratio 31,200 16 0,013 0,005     
Fisher's Exact Test 26,970     0,005     
Linear-by-Linear 
Association 

12,045(b) 1 0,001 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 51           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 22 cells (88,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 
b. The standardized statistic is -3,471. 
 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à 
observação contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher. 
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Outra variável relacionada com a quantidade de filiados, que mostrou ter uma 

associação estatisticamente significativa, foi o conhecimento dos entrevistados acerca da 

Demonstração de Resultado (Exact. Sig = 0,049).  

Aplicando-se o teste de tabulação cruzada, verificou-se que entre aqueles respondentes 

que possuíam até 1.000 empregados filiados, 62,5% declararam ter algum conhecimento 

sobre a Demonstração de Resultado (ver tabelas 20 e 21). 

 

Tabela 20 – Associação entre Quantidade de Filiados e Conhecimento sobre a 
Demonstração de Resultado 

 

 

Conhecimento_DR 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Filiados 

Até 1.000 
empregados 

Count 1 10 4 1 16 
% within Filiados 6,3% 62,5% 25,0% 6,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

20,0% 58,8% 28,6% 7,1% 32,0% 

De 1.001 até 
10.000 

empregados 

Count 3 5 4 4 16 
% within Filiados 18,8% 31,3% 25,0% 25,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

60,0% 29,4% 28,6% 28,6% 32,0% 

De 10.001 
até 50.000 

empregados 

Count 1 1 5 7 14 
% within Filiados 7,1% 7,1% 35,7% 50,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

20,0% 5,9% 35,7% 50,0% 28,0% 

De 50.001 
até 150.000 
empregados 

Count 0 0 1 1 2 
% within Filiados 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

0,0% 0,0% 7,1% 7,1% 4,0% 

Acima de 
150.000 

empregados 

Count 0 1 0 1 2 
% within Filiados 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

0,0% 5,9% 0,0% 7,1% 4,0% 

Total 

Count 5 17 14 14 50 
% within Filiados 10,0% 34,0% 28,0% 28,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 21 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Quantidade de Filiados e 
Conhecimento acerca da Demonstração de Resultado 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 16,795(a) 12 0,157 0,136     
Likelihood Ratio 19,453 12 0,078 0,093     
Fisher's Exact Test 17,503     0,049     
Linear-by-Linear 
Association 

6,846(b) 1 0,009 0,008 0,004 0,002 

N of Valid Cases 50           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
b. The standardized statistic is 2,616. 
 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à 
observação contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 

 

Seguindo com a análise de tabulação cruzada (crosstab), pôde-se verificar que não 

houve uma distribuição equilibrada das respostas entre as variáveis “tempo de existência” e 

“conhecimento sobre a Demonstração de Resultado”.  

Neste sentido, constatou-se que dos respondentes que possuem entre 51 e 70 anos de 

existência, 63,6% ter algum conhecimento sobre a Demonstração de Resultado, sendo esta 

associação estatisticamente significativa com Exact. Sig igual a 0,012 (ver tabelas 22 e 23). 
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Tabela 22 – Associação entre Tempo de Existência e Conhecimento sobre a 
Demonstração de Resultado 

 

 

Conhecimento_DR 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Tempo de 
Existência 

Até 10 anos 

Count 0 2 0 3 5 
% within Tempo de 

Existência 
0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

0,0% 11,8% 0,0% 18,8% 9,6% 

De 11 até 
20 anos 

Count 2 3 2 1 8 
% within Tempo de 

Existência 
25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

40,0% 17,6% 14,3% 6,3% 15,4% 

De 21até 50 
anos 

Count 0 5 8 5 18 
% within Tempo de 

Existência 
0,0% 27,8% 44,4% 27,8% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

0,0% 29,4% 57,1% 31,3% 34,6% 

De 51 até 
70 anos 

Count 0 7 2 2 11 
% within Tempo de 

Existência 
0,0% 63,6% 18,2% 18,2% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

0,0% 41,2% 14,3% 12,5% 21,2% 

Acima de 
70 anos 

Count 3 0 2 5 10 
% within Tempo de 

Existência 
30,0% 0,0% 20,0% 50,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

60,0% 0,0% 14,3% 31,3% 19,2% 

Total 

Count 5 17 14 16 52 
% within Tempo de 

Existência 
9,6% 32,7% 26,9% 30,8% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DR 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 23 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Tempo de Existência e 
Conhecimento acerca da Demonstração de Resultado 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 24,299(a) 12 0,019    
Likelihood Ratio 28,873 12 0,004 0,009   

Fisher's Exact Test 21,437   0,012   
Linear-by-Linear 

Association 
,001 1 0,977 1,000 0,512 0,045 

N of Valid Cases 52      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 

 

 

 Com significância estatisticamente relevante (Exact. Sig = 0,011), as variáveis 

“abrangência territorial” e “Índice de Inflação ICV” apresentaram respostas distribuídas de 

forma concentrada. 

 Dos respondentes que afirmaram ser de abrangência estadual, 77,4% assegurou que 

não utiliza o Índice de Inflação ICV como ferramenta para pedir reajuste salarial (ver tabelas 

24 e 25). 
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Tabela 24 – Associação entre Abrangência Territorial e Índice de Inflação ICV 
 

 
Indicador_Inflacao_ICV 

Total 
Não Sim 

Abrangência 

Nacional 

Count 1 1 2 
% within Abrangencia 50,0% 50,0% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_ICV 

2,8% 5,9% 3,8% 

Regional 

Count 7 3 10 
% within Abrangencia 70,0% 30,0% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_ICV 

19,4% 17,6% 18,9% 

Estadual 

Count 24 7 31 
% within Abrangencia 77,4% 22,6% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_ICV 

66,7% 41,2% 58,5% 

Municipal 

Count 3 0 3 
% within Abrangencia 100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_ICV 

8,3% 0,0% 5,7% 

Dieese 

Count 1 6 7 
% within Abrangencia 14,3% 85,7% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_ICV 

2,8% 35,3% 13,2% 

Total 

Count 36 17 53 
% within Abrangencia 67,9% 32,1% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_ICV 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
 
 

Tabela 25 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Abrangência Territorial e 
Índice de Inflação ICV 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 12,258(a) 4 0,016 0,009     
Likelihood Ratio 12,659 4 0,013 0,022     
Fisher's Exact Test 11,035     0,011     
Linear-by-Linear 
Association 

3,362(b) 1 0,067 0,070 0,048 0,023 

N of Valid Cases 53           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,64. 
b. The standardized statistic is 1,834. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
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Outra variável relacionada com a abrangência territorial, que mostrou ter uma 

associação estatisticamente significativa, foi o conhecimento dos entrevistados acerca da 

Demonstração do Valor Adicionado (Exact. Sig = 0,045).  

Aplicando-se o teste de tabulação cruzada, verificou-se que entre todos os 

respondentes que afirmaram desconhecer totalmente a Demonstração do Valor Adicionado 

declararam possuir abrangência estadual (ver tabelas 26 e 27). 

Tabela 26 – Associação entre Abrangência Territorial e Conhecimento da DVA 
 

 

Conhecimento_DVA 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas no 
sindicato com 

bom 
conhecimento 

Abrangência 

Nacional 

Count 0 0 1 1 2 
% within 

Abrangencia 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DVA 

0,0% 0,0% 14,3% 5,3% 4,0% 

Regional 

Count 0 3 1 5 9 
% within 

Abrangencia 
0,0% 33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DVA 

0,0% 21,4% 14,3% 26,3% 18,0% 

Estadual 

Count 10 8 2 10 30 
% within 

Abrangencia 33,3% 26,7% 6,7% 33,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DVA 100,0% 57,1% 28,6% 52,6% 60,0% 

Municipal 

Count 0 0 0 2 2 
% within 

Abrangencia 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DVA 

0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 4,0% 

Dieese 

Count 0 3 3 1 7 
% within 

Abrangencia 
0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DVA 

0,0% 21,4% 42,9% 5,3% 14,0% 

Total 

Count 10 14 7 19 50 
% within 

Abrangencia 
20,0% 28,0% 14,0% 38,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento_DVA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 27 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Abrangência Territorial e 
Conhecimento da DVA 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 19,987(a) 12 0,067 0,057     
Likelihood Ratio 22,505 12 0,032 0,036     
Fisher's Exact Test 16,770     0,045     
Linear-by-Linear 
Association 

,397(b) 1 0,528 0,543 0,287 0,040 

N of Valid Cases 50           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 
b. The standardized statistic is -,630. 
 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação contida 
na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 

 
 
 
4.2.2 Grupo 2: Relações Associativas e Análise Multivariada dos Indicadores Econômicos 

Na análise deste grupo, as variáveis que apresentaram associação estatisticamente 

significativa podem ser vistas na Figura 2 

Figura 2 – Associação com as Variáveis do Grupo 02 
 

 
 

Fonte: Autoria Própria 
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Por meio da análise de tabulação cruzada (crosstab), pôde-se identificar que não 

houve uma distribuição homogênea das frequências entre os indicadores de inflação “INPC” e 

“IPCA”.  

Desta forma, verificou-se que dos participantes que afirmaram utilizar o INPC como 

indicador econômico para pedido reajuste salarial, 97,1% não utiliza, em nenhum momento, o 

IPCA. Esta associação mostrou-se estatisticamente significativa com Exact. Sig de 0,014 (ver 

tabelas 28 e 29). 

Desta forma, apenas um respondente afirmou utilizar os dois indicadores, a depender 

de cada situação. 

 

Tabela 28 – Associação entre os Indicadores de Inflação INPC e IPCA 
 

 
Indicador_Inflação_IPCA 

Total 
Não Sim 

Indicador_Inflação
INPC 

Não 

Count 13 5 18 
% within 

Indicador_inflacao_INPC 
72,2% 27,8% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_IPCA 

27,7% 83,3% 34,0% 

Sim 

Count 34 1 35 
% within 

Indicador_inflacao_INPC 
97,1% 2,9% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_IPCA 

72,3% 16,7% 66,0% 

Total 

Count 47 6 53 
% within 

Indicador_inflacao_INPC 
88,7% 11,3% 100,0% 

% within 
Indicador_inflacao_IPCA 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 29 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre os Indicadores de Inflação 
INPC e IPCA 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 7,353(b) 1 0,007 0,014 0,014  
Continuity Correction(a) 5,081 1 0,024    

Likelihood Ratio 7,084 1 0,008 0,014 0,014  
Fisher's Exact Test    0,014 0,014  
Linear-by-Linear 

Association 
7,215(c) 1 0,007 0,014 0,014 0,013 

N of Valid Cases 53      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. Computed only for a 2x2 table 
b. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,04. 
c. The standardized statistic is -2,686. 
 

Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 
 

Seguindo com a análise de tabulação cruzada (crosstab), verificou-se que não houve 

uma distribuição equitativa das respostas entre os indicadores “Taxa de Juros” e “Variação do 

Dólar”.  

Neste contexto, constatou-se que houve uma tendência nas respostas dos participantes. 

Assim, dos respondentes que não utilizam o indicador Taxa de Juros, quase todos (98,1%) 

também não utilizam o indicador Variação do Dólar. A significância foi igual a 0,038 (ver 

tabelas 30 e 31). 
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Tabela 30 – Associação entre a Taxa de Juros e Variação do Dólar 
 

 
 
 
 
 

Indicador Variação Dólar 

Total 
Não Sim 

Indicador 
Taxa de juros 

Não 

Count 51 1 52 
% within Indicador Taxa 

de Juros 
98,1% 1,9% 100,0% 

% within Indicador 
Variação Dólar 

100,0% 50,0% 98,1% 

Sim 

Count 0 1 1 
% within Indicador Taxa 

de Juros 
0,0% 100,0% 100,0% 

% within Indicador 
Variação Dólar 

0,0% 50,0% 1,9% 

Total 

Count 51 2 53 
% within Indicador Taxa 

de Juros 
96,2% 3,8% 100,0% 

% within Indicador 
Variação Dólar 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
 
 

Tabela 31 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre a Taxa de Juros e Variação do 
Dólar 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 25,990(b) 1 0,000 0,038 0,038 
Continuity Correction(a) 5,998 1 0,014   

Likelihood Ratio 7,149 1 0,008 0,038 0,038 
Fisher's Exact Test    0,038 0,038 
Linear-by-Linear 

Association 
25,500 1 0,000 .(c) .(c) 

N of Valid Cases 53     

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. Computed only for a 2x2 table 
b. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
c. Cannot be computed because there is insufficient memory. 
 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido 
à observação contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de 

Fisher 
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Neste contexto, com o intuito de visualizar no gráfico o comportamento dos dados, 

buscou-se figurar, através da Análise de Correspondência Múltipla, os padrões na relação 

entre as respostas dos entrevistados, encontrados no Teste de Fisher.  

Assim sendo, os resultados da ACM mostraram que as variáveis circuladas no Gráfico 

11 estão bem próximas do eixo das coordenadas, isto se deve ao fato de haver um número 

relevante de questionários com esse perfil.  

Corroborando a relação encontrada no Teste de Fisher, a Categoria 1, exposta no 

Gráfico 11, diz respeito à associação existente entre os indicadores INPC e IPCA. Assim, 

observa-se que muitos respondentes assinalaram utilizar o INPC como indicador econômico 

para pedido de reajuste salarial e outros tantos responderam não utilizar o IPCA como 

indicador. Por este motivo, tais variáveis podem ser vistas juntas no Gráfico 11. Quanto mais 

próximas as variáveis estiverem no gráfico, maior associação elas possuem. 

O inverso também possuiu associação, ou seja, não utilizam o INPC e utilizam o 

IPCA, mas com menor poder explicativo, tendo em vista as variáveis estão mais distantes, 

como pode ser visto na categoria 3. 

Neste contexto, pôde-se verificar que as categoria 2 e 4 evidenciam a associação 

encontrada no Teste de Fisher entre os indicadores Taxa de Juros e Variação do Dólar. Assim, 

na categoria 2 observa-se que aqueles respondentes que afirmaram não utilizar a taxa de juros, 

também afirmaram não utilizar a variação do dólar, por isso também estão bem próximos no 

Gráfico 11.  

Verificou-se ainda que aqueles que asseguraram usar a Taxa de Juros, também 

afirmaram utilizar a Variação do dólar, só que esta associação possui um poder explicativo 

menor, tendo em vista que as variáveis estão mais afastadas no gráfico, como pode ser visto 

na categoria 4 

Vale salientar que haveria a possibilidade dos respondentes utilizarem dois 

indicadores, dependendo da situação. Mas como houve uma pequena quantidade de 

questionário com este perfil, nem o Teste de Fisher e nem a ACM captaram esta relação. 

No mais, pode-se destacar que este gráfico explica 66,26% (Dim.1+Dim.2) do 

comportamento dos dados. 
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Gráfico 11 – Categorias de Respostas acerca da Utilização de Informações Contábeis 
Resultantes da Análise de Correspondência Múltipla 

 

                           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

4.2.3 Grupo 3: Relações Associativas e Análise Multivariada acerca do Conhecimento 

dos Respondentes sobre as Demonstrações Contábeis 

As variáveis que apresentaram associação estatisticamente significativa, na análise 

deste grupo, podem ser vistas na Figura 3. 

Figura 3 – Associação com as Variáveis do Grupo 03 

 
                            Fonte: Autoria Própria 

Categoria 2 

Categoria 1 

Categoria 3 

Categoria 4 
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As primeiras variáveis, deste grupo, a mostrarem associação estatisticamente relevante 

foram “Conhecimento do Balanço Patrimonial” e “Conhecimento da Demonstração de 

Resultado”, com Exact sig de 0,00. 

Então, pode-se verificar que dos entrevistados que afirmaram ter algum conhecimento 

sobre o Balanço Patrimonial, mais de 83% desses também afirmaram possuir algum tipo de 

conhecimento acerca da Demonstração de Resultado (ver Tabelas 32 e 33). 

 

Tabela 32 – Associação entre o Conhecimento do Balanço Patrimonial e Demonstração 
de Resultado 

 

Conhecimento DR 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Conhecimento 
BP 

Desconheço 
Totalmente 

Count 3 0 0 0 3 
% within 

Conhecimento 
BP 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DR 
60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 2 15 0 1 18 
% within 

Conhecimento 
BP 

11,1% 83,3% 0,0% 5,6% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DR 
40,0% 88,2% 0,0% 6,3% 34,6% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 0 0 14 0 14 
% within 

Conhecimento 
BP 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DR 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 26,9% 

Há pessoas no 
sindicato com 

bom 
conhecimento 

Count 0 2 0 15 17 
% within 

Conhecimento 
BP 

0,0% 11,8% 0,0% 88,2% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DR 
0,0% 11,8% 0,0% 93,8% 32,7% 

Total 

Count 5 17 14 16 52 
% within 

Conhecimento 
BP 

9,6% 32,7% 26,9% 30,8% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DR 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 33 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre o Conhecimento do Balanço 
Patrimonial e Demonstração de Resultado 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 115,661(a) 9 0,000 0,000   
Likelihood Ratio 103,535 9 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 83,760   0,000   
Linear-by-Linear 

Association 
37,669(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 52      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 
b. The standardized statistic is 6,138. 
 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 
 

Outra variável relacionada com o Conhecimento acerca do Balanço Patrimonial foi o 

conhecimento dos entrevistados acerca da Demonstração do Fluxo de Caixa (Exact. Sig = 

0,00), sendo esta associação estatisticamente significativa,  

Aplicando-se o crosstab, constatou-se que, de todos os respondentes que afirmaram 

que há pessoas no sindicato que possuem conhecimento acerca do Balanço Patrimonial, 

87,5% afirmou a mesma resposta no que refere à Demonstração do Fluxo de Caixa (ver 

tabelas 34 e 35). 
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Tabela 34 – Associação entre o Conhecimento do Balanço Patrimonial e Demonstração 
do Fluxo de Caixa 

 

 

Conhecimento DFC 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Conhecimento 
BP 

Desconheço 
Totalmente 

Count 3 0 0 0 3 
% within 

Conhecimento 
BP 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 4 8 3 3 18 
% within 

Conhecimento 
BP 

22,2% 44,4% 16,7% 16,7% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
57,1% 57,1% 25,0% 16,7% 35,3% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 0 4 9 1 14 
% within 

Conhecimento 
BP 

0,0% 28,6% 64,3% 7,1% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
0,0% 28,6% 75,0% 5,6% 27,5% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Count 0 2 0 14 16 
% within 

Conhecimento 
BP 

0,0% 12,5% 0,0% 87,5% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
0,0% 14,3% 0,0% 77,8% 31,4% 

Total 

Count 7 14 12 18 51 
% within 

Conhecimento 
BP 

13,7% 27,5% 23,5% 35,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 35 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre o Conhecimento do Balanço 
Patrimonial e Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 58,401(a) 9 0,000 0,000   
Likelihood Ratio 54,400 9 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 42,919   0,000   
Linear-by-Linear 

Association 
24,170(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 51      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 
b. The standardized statistic is 4,916. 
 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 

 
 
 

Com significância estatisticamente relevante (Exact. Sig = 0,00), as variáveis 

“Conhecimento da Demonstração de Resultado” e “Conhecimento da Demonstração do Fluxo 

de Caixa” apresentaram respostas distribuídas de forma concentrada. 

Neste sentido, assim como nos achados das tabelas 34 e 35, de todos os respondentes 

que afirmaram que há pessoas no sindicato que possuem conhecimento acerca da 

Demonstração de Resultado, 93,8% afirmou a mesma resposta no que refere à Demonstração 

do Fluxo de Caixa (ver tabelas 36 e 37). 
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Tabela 36 – Associação entre o Conhecimento da Demonstração de Resultado e 
Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

Conhecimento DFC 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Conhecimento 
DR 

Desconheço 
Totalmente 

Count 4 1 0 0 5 
% within 

Conhecimento 
DR 

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
57,1% 7,1% 0,0% 0,0% 9,8% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 3 8 3 2 16 
% within 

Conhecimento 
DR 

18,8% 50,0% 18,8% 12,5% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
42,9% 57,1% 25,0% 11,1% 31,4% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 0 4 9 1 14 
% within 

Conhecimento 
DR 

0,0% 28,6% 64,3% 7,1% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
0,0% 28,6% 75,0% 5,6% 27,5% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Count 0 1 0 15 16 
% within 

Conhecimento 
DR 

0,0% 6,3% 0,0% 93,8% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
0,0% 7,1% 0,0% 83,3% 31,4% 

Total 

Count 7 14 12 18 51 
% within 

Conhecimento 
DR 

13,7% 27,5% 23,5% 35,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DFC 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 37 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre o Conhecimento da 
Demonstração de Resultado e Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 63,838(a) 9 0,000 0,000     
Likelihood Ratio 60,984 9 0,000 0,000     
Fisher's Exact Test 49,028     0,000     
Linear-by-Linear 
Association 

30,426(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 51           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,69. 
b. The standardized statistic is 5,516. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 

 

No que se refere ao conhecimento dos respondentes acerca da Demonstração do Valor 

Adicionado, algumas variáveis mostraram possuir associação estatisticamente relevante 

àquela variável. Assim, primeiramente observou-se que o “Conhecimento da DVA” e 

“Conhecimento do Balanço Patrimonial”, apresentaram associação (Exact sig de 0,00). 

Desta forma, constatou-se que dos entrevistados que afirmaram que há pessoas no 

sindicato com bom conhecimento sobre o Balanço Patrimonial, 86,7% desses também 

afirmaram que há pessoas no sindicato com bom conhecimento sobre Demonstração do Valor 

Adicionado (ver Tabelas 38 e 39). 
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Tabela 38 – Associação entre o Conhecimento da Demonstração DVA e Balanço 
Patrimonial 

 

 

Conhecimento DVA 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Conhecimento 
BP 

Desconheço 
Totalmente 

Count 3 0 0 0 3 
% within 

Conhecimento 
BP 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 5 8 1 4 18 
% within 

Conhecimento 
BP 

27,8% 44,4% 5,6% 22,2% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
50,0% 57,1% 14,3% 21,1% 36,0% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 1 5 6 2 14 
% within 

Conhecimento 
BP 

7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
10,0% 35,7% 85,7% 10,5% 28,0% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Count 1 1 0 13 15 
% within 

Conhecimento 
BP 

6,7% 6,7% 0,0% 86,7% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
10,0% 7,1% 0,0% 68,4% 30,0% 

Total 

Count 10 14 7 19 50 
% within 

Conhecimento 
BP 

20,0% 28,0% 14,0% 38,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 39 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre o Conhecimento da DVA e 
Balanço Patrimonial 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 43,453(a) 9 0,000 0,000   
Likelihood Ratio 40,450 9 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 32,662   0,000   
Linear-by-Linear 

Association 
18,285(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 50      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 
b. The standardized statistic is 4,276. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 
 

Outra variável relacionada com o conhecimento acerca da Demonstração do Valor 

Adicionado, que mostrou ter uma associação estatisticamente significativa, foi o 

conhecimento dos entrevistados acerca da Demonstração de Resultado (Exact. Sig = 0,00).  

Aplicando-se o teste de tabulação cruzada, verificou-se a mesma relação que o 

conhecimento da DVA obteve com o conhecimento do Balanço Patrimonial. Assim sendo, 

daqueles que afirmaram que há pessoas no sindicato com bom conhecimento sobre o Balanço 

Patrimonial, 86,7% desses também afirmaram que há pessoas no sindicato com bom 

conhecimento sobre Demonstração do Valor Adicionado (ver Tabelas 40 e 41). 
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Tabela 40 – Associação entre o Conhecimento da Demonstração DVA e Demonstração de 

Resultado 
 

 

Conhecimento DVA 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Conhecimento 
DR 

Desconheço 
Totalmente 

Count 4 1 0 0 5 
% within 

Conhecimento 
DR 

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
40,0% 7,1% 0,0% 0,0% 10,0% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 4 7 1 4 16 
% within 

Conhecimento 
DR 

25,0% 43,8% 6,3% 25,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
40,0% 50,0% 14,3% 21,1% 32,0% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 1 5 6 2 14 
% within 

Conhecimento 
DR 

7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
10,0% 35,7% 85,7% 10,5% 28,0% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Count 1 1 0 13 15 
% within 

Conhecimento 
DR 

6,7% 6,7% 0,0% 86,7% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
10,0% 7,1% 0,0% 68,4% 30,0% 

Total 

Count 10 14 7 19 50 
% within 

Conhecimento 
DR 

20,0% 28,0% 14,0% 38,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 41 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre o Conhecimento da DVA e 
Demonstração de Resultado 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-
Square 

41,804(a) 9 0,000 0,000   

Likelihood Ratio 39,744 9 0,000 0,000   
Fisher's Exact Test 32,333   0,000   
Linear-by-Linear 

Association 
18,767(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 50      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 
b. The standardized statistic is 4,332. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 

Através da análise de tabulação cruzada (crosstab), pôde-se verificar que não houve 

uma distribuição homogênea das frequências entre o Conhecimento da DVA e da 

Demonstração do Fluxo de Caixa.  

Desta forma, identificou-se que todos os participantes que afirmaram possuir 

conhecimento acerca da DVA também afirmaram possuir conhecimento sobre a 

Demonstração de Fluxo de Caixa. Esta associação mostrou-se estatisticamente significativa 

com Exact. Sig de 0,00 (ver tabelas 42 e 43). 

Desta forma, apenas um respondente afirmou utilizar os dois indicadores, a depender 

de cada situação. 
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Tabela 42 – Associação entre o Conhecimento da Demonstração DVA e Demonstração do 

Fluxo de Caixa 
 

 

Conhecimento DVA 

Total Desconheço 
Totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas no 
sindicato com 

bom 
conhecimento 

Conhecimento 
DFC 

Desconheço 
Totalmente 

Count 6 0 0 1 7 
% within 

Conhecimento 
DFC 

85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
60,0% 0,0% 0,0% 5,3% 14,0% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 2 9 0 3 14 
% within 

Conhecimento 
DFC 

14,3% 64,3% 0,0% 21,4% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
20,0% 64,3% 0,0% 15,8% 28,0% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 2 3 7 0 12 
% within 

Conhecimento 
DFC 

16,7% 25,0% 58,3% 0,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
20,0% 21,4% 100,0% 0,0% 24,0% 

Há pessoas 
no sindicato 

com bom 
conhecimento 

Count 0 2 0 15 17 
% within 

Conhecimento 
DFC 

0,0% 11,8% 0,0% 88,2% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
0,0% 14,3% 0,0% 78,9% 34,0% 

Total 

Count 10 14 7 19 50 
% within 

Conhecimento 
DFC 

20,0% 28,0% 14,0% 38,0% 100,0% 

% within 
Conhecimento 

DVA 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 43 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre o Conhecimento da DVA e 
Demonstração do Fluxo de Caixa 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

 

Pearson Chi-Square 69,056(a) 9 0,000 0,000   
Likelihood Ratio 66,059 9 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 52,088   0,000   
Linear-by-Linear 

Association 
21,984(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 50      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 14 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,98. 

 

b. The standardized statistic is 4,689.  

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 

 

Para complementar a análise inferencial dos dados, realizou-se a Análise de 

Correspondência Múltipla para observar o comportamento encontrado nas variáveis que 

possuem relações estatisticamente significantes. 

A observação dos dados plotados no Gráfico 12, a partir da análise feita pela ACM, 

evidencia que os respondentes mostraram uma tendência acerca de seus conhecimentos sobre 

as demonstrações contábeis, confirmando as associações encontradas pelo Teste Exato de 

Fisher. 

Isto se deve ao fato de que quando algum respondente afirmava possuir conhecimento, 

em qualquer nível, sobre o balanço patrimonial, por exemplo, também afirmava possuir o 

mesmo nível de conhecimento de todas as outras demonstrações, como pode ser visto nas 

categorias 1, 2 e 3 expostas no Gráfico 12. 

No mesmo sentido, a categoria 4 demonstra que os respondentes ao desconhecerem 

totalmente uma demonstração contábil, afirmaram desconhecer também os outros 

demonstrativos. 

Desta forma, verificou-se uma grande quantidade de questionários com este perfil de 

respostas e por isso estas variáveis apresentaram-se bem próximas no espaço 

multidimensional, classificadas em quatro categorias. Cabe sobressair que este gráfico explica 

82,71%, Dimensão 1 + Dimensão 2, do comportamento dos dados. 
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Gráfico 12 – Categorias de Respostas acerca do Conhecimento das Demonstrações 
Contábeis Resultantes da Análise de Correspondência Múltipla 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

4.2.4 Grupo 4 e 5: Relações Associativas e Análise Multivariada do Acesso e Utilização 

das Demonstrações Contábeis 

As variáveis que apresentaram associação significativa com os grupos 4 e 5 podem ser 

vistas na Figura 4. 

Categoria 1 

Categoria 4 

Categoria 3 Categoria 2 
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Figura 4 – Associação com as Variáveis dos Grupos 04 e 05 

 
Fonte: Autoria Própria 

 
 

 

Na análise deste grupo, as primeiras variáveis a mostrarem associação estatisticamente 

relevante foram “Utilização das Demonstrações Contábeis” e “Tempo de Existência”, com 

Exact sig de 0,049. 

Neste contexto, constatou-se que de todos os entrevistados que afirmaram não utilizar 

as demonstrações contábeis de nenhuma empresa durante as negociações salariais, 36,4% 

afirmaram ter entre 11 e 20 anos de existência (ver Tabelas 44 e 45). 

Outrossim, dos respondentes que afirmaram utilizar alguns relatórios de algumas 

empresas nas negociações salariais, 45% afirmou possuir entre 21 e 50 anos de existência. 
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Tabela 44 – Associação entre Utilização das Demonstrações Contábeis e Tempo de 
Existência 

 

 

Utilizacao_DC 

Total 
Utilizamos 

os 
relatórios 
de todas 

Utilizamos 
alguns 

relatórios de 
algumas 

Utilizamos o 
conjunto 

completo de 
algumas 
empresas 

Não 
utilizamos as 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

Tempo de 
Existência 

Até 10 anos 

Count 0 2 0 3 5 
% within Tempo 

de Existência 
0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

0,0% 10,0% 0,0% 13,6% 9,4% 

De 11 até 20 
anos 

Count 0 0 0 8 8 
% within Tempo 

de Existência 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

0,0% 0,0% 0,0% 36,4% 15,1% 

De 21até 50 
anos 

Count 2 9 3 4 18 
% within Tempo 

de Existência 
11,1% 50,0% 16,7% 22,2% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

40,0% 45,0% 50,0% 18,2% 34,0% 

De 51 até 70 
anos 

Count 2 6 1 2 11 
% within Tempo 

de Existência 
18,2% 54,5% 9,1% 18,2% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

40,0% 30,0% 16,7% 9,1% 20,8% 

Acima de 70 
anos 

Count 1 3 2 5 11 
% within Tempo 

de Existência 
9,1% 27,3% 18,2% 45,5% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

20,0% 15,0% 33,3% 22,7% 20,8% 

Total 

Count 5 20 6 22 53 
% within Tempo 

de Existência 
9,4% 37,7% 11,3% 41,5% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 45 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Utilização das Demonstrações 

Contábeis e Tempo de Existência 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 19,593(a) 12 0,075 0,069   
Likelihood Ratio 23,639 12 0,023 0,041   

Fisher's Exact Test 17,619   0,049   
Linear-by-Linear 

Association 
2,689(b) 1 0,101 0,107 0,056 0,011 

N of Valid Cases 53      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 
b. The standardized statistic is -1,640. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 
 
 

Outra variável relacionada com a Utilização das Demonstrações Contábeis nas 

negociações salariais foi o Indicador de Inflação ICV (Exact. Sig = 0,043), sendo esta 

associação estatisticamente significativa. 

Ao realizar a tabulação cruzada, verificou-se que, de todos os respondentes que não 

utilizam as Demonstrações Contábeis de nenhuma empresa, 86,4% afirmou que não utiliza o 

índice ICV como indicador econômico para pedir reajuste salarial (ver tabelas 46 e 47). 
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Tabela 46 – Associação entre Utilização das Demonstrações Contábeis e Indicador de 
Inflação ICV 

 

 

Utilizacao_DC 

Total 
Utilizamos 

os 
relatórios 
de todas 

Utilizamos 
alguns 

relatórios 
de algumas 

Utilizamos 
o conjunto 
completo 

de algumas 
empresas 

Não utilizamos 
as 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

Indicador 
Inflação 

ICV 

Não 

Count 3 12 2 19 36 
% within 

Indicador_inflaca
o_ICV 

8,3% 33,3% 5,6% 52,8% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

60,0% 60,0% 33,3% 86,4% 67,9% 

Sim 

Count 2 8 4 3 17 
% within 

Indicador_inflaca
o_ICV 

11,8% 47,1% 23,5% 17,6% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

40,0% 40,0% 66,7% 13,6% 32,1% 

Total 

Count 5 20 6 22 53 
% within 

Indicador_inflaca
o_ICV 

9,4% 37,7% 11,3% 41,5% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
 
 

Tabela 47 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Utilização das Demonstrações 
Contábeis e Indicador de Inflação ICV 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

 

Pearson Chi-Square 7,449(a) 3 0,059 0,055   
Likelihood Ratio 7,694 3 0,053 0,071   

Fisher's Exact Test 7,565   0,043   
Linear-by-Linear 

Association 
3,066(b) 1 0,080 0,102 0,053 0,024 

N of Valid Cases 53      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,60. 

 

b. The standardized statistic is -1,751.  

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
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No que se refere ao acesso que os respondentes possuem às demonstrações contábeis, 

algumas variáveis mostraram possuir associação estatisticamente relevante àquela variável. 

Assim, primeiramente observou-se que o “Acesso às Demonstrações Contábeis” e “Indicador 

de Inflação IPCA”, apresentaram associação (Exact sig de 0,03). 

Neste formato, constatou-se que de todos os respondentes que não utilizam as 

Demonstrações Contábeis de nenhuma empresa, 91,7% afirmou que não utiliza o índice IPCA 

como indicador econômico para pedir reajuste salarial (ver Tabelas 48 e 49). 

 
 

Tabela 48 – Associação entre Acesso às Demonstrações Contábeis e Indicador de 
Inflação IPCA 

 

 

Acesso_DC 

Total 

Possuí
mos 

pleno 
acesso 

de todas 

Possuímos 
acesso de 

alguns 
relatórios de 

algumas 

Possuímos 
acesso ao 
conjunto 

completo de 
algumas 
empresas 

Não temos 
acesso às 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

Indicador
_Inflação 

IPCA 

Não 

Count 2 20 3 22 47 
% within 

Indicador_inflacao
_IPCA 

4,3% 42,6% 6,4% 46,8% 100,0% 

% within 
Acesso_DC 

40,0% 100,0% 75,0% 91,7% 88,7% 

Sim 

Count 3 0 1 2 6 
% within 

Indicador_inflacao
_IPCA 

50,0% 0,0% 16,7% 33,3% 100,0% 

% within 
Acesso_DC 

60,0% 0,0% 25,0% 8,3% 11,3% 

Total 

Count 5 20 4 24 53 
% within 

Indicador_inflacao
_IPCA 

9,4% 37,7% 7,5% 45,3% 100,0% 

% within 
Acesso_DC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 49 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Acesso às Demonstrações 
Contábeis e Indicador de Inflação IPCA 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 15,314(a) 3 0,002 0,005   
Likelihood Ratio 12,439 3 0,006 0,005   

Fisher's Exact Test 11,463   0,003   
Linear-by-Linear 

Association 
1,702(b) 1 0,192 0,235 0,136 0,066 

N of Valid Cases 53      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 
b. The standardized statistic is -1,305. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 
 
 

Assim como constatado com a Utilização das Demonstrações Contábeis, o acesso às 

mesmas também mostrou possuir associação significante (Exact. Sig = 0,016) com o 

Indicador de Inflação ICV. 

Diante do exposto, verificou-se que, de todos os respondentes que não utilizam as 

Demonstrações Contábeis de nenhuma empresa, 87,5% afirmou que não utiliza o índice ICV 

como indicador econômico no momento do acordo ou convenção coletiva (ver tabelas 50 e 

51). 
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Tabela 50 – Associação entre Acesso às Demonstrações Contábeis e Indicador de 
Inflação ICV 

 

 

Acesso_DC 

Ttal 
Possuímos 

pleno 
acesso de 

todas 

Possuímos 
acesso de 

alguns 
relatórios de 

algumas 

Possuímos 
acesso ao 
conjunto 

completo de 
algumas 
empresas 

Não temos 
acesso às 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

Indicador 
Inflação 

ICV 

Não 

Count 3 11 1 21 36 
% within 

Indicador_inflaca
o_ICV 

8,3% 30,6% 2,8% 58,3% 100,0% 

% within 
Acesso_DC 

60,0% 55,0% 25,0% 87,5% 67,9% 

Sim 

Count 2 9 3 3 17 
% within 

Indicador_inflaca
o_ICV 

11,8% 52,9% 17,6% 17,6% 100,0% 

% within 
Acesso_DC 

40,0% 45,0% 75,0% 12,5% 32,1% 

Total 

Count 5 20 4 24 53 
% within 

Indicador_inflaca
o_ICV 

9,4% 37,7% 7,5% 45,3% 100,0% 

% within 
Acesso_DC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
 
 

Tabela 51 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Acesso às Demonstrações 
Contábeis e Indicador de Inflação ICV 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 9,281(a) 3 0,026 0,022     
Likelihood Ratio 9,669 3 0,022 0,032     
Fisher's Exact Test 9,405     0,016     
Linear-by-Linear 
Association 

4,638(b) 1 0,031 0,033 0,022 0,011 

N of Valid Cases 53           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,28. 
b. The standardized statistic is -2,154. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
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Com significância estatisticamente relevante (Exact. Sig = 0,00), as variáveis que irão 

ser utilizadas para o teste da Hipótese 1 são: “Utilização das Demonstrações Contábeis” e 

“Acesso às Demonstrações Contábeis”.  

Neste sentido, de todos os respondentes que afirmaram não ter acesso às 

demonstrações contábeis das empresas, 87,5% afirmou que não utiliza tais demonstrativos 

(ver tabelas 52 e 53). 

Então, ao observar o nível de acesso, nas três primeiras faixas de resposta (pleno 

acesso de todas as demonstrações, acesso de alguns relatórios de algumas empresas e acesso 

ao conjunto completo de algumas empresas) os respondentes possuem algum tipo de acesso, 

ainda que este seja parcial. 

Desta forma, ao somar estes três primeiros níveis (admitindo também o acesso 

parcial), verificou-se que a maioria dos respondentes, num total 54,3% afirmou possuir 

acesso.  

Com a realização do Teste Qui-Quadrado e o Teste Exato de Fischer, constatou-se que 

tais respondentes, a depender do nível de acesso que possuem, utilizam as demonstrações 

contábeis nas negociações salariais, também a nível parcial. Assim, pôde-se verificar que, a 

um nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula e, como consequência, aceitou-se 

a hipótese alternativa. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o nível de acesso às demonstrações contábeis que os 

entrevistados possuem influencia-os na utilização das mesmas durante as negociações 

salariais.  

Neste contexto, observa-se que se todos os entrevistados possuíssem pleno acesso às 

demonstrações contábeis, tais usuários provavelmente poderiam utilizá-las nas negociações 

salariais como instrumento estratégico. 
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Tabela 52 – Associação entre Utilização e Acesso às Demonstrações Contábeis 

 

Utilização DC 

Total 
Utilizamos 

os 
relatórios 
de todas 

Utilizamos 
alguns 

relatórios 
de 

algumas 

Utilizamos o 
conjunto 

completo de 
algumas 
empresas 

Não utilizamos 
as 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

Acesso DC 

Possuímos pleno 
acesso de todas 

Count 4 1 0 0 5 
% within 

Acesso_DC 
80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

80,0% 5,0% 0,0% 0,0% 9,4% 

Possuímos 
acesso de alguns 

relatórios de 
algumas 

Count 1 14 4 1 20 
% within 

Acesso_DC 
5,0% 70,0% 20,0% 5,0% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

20,0% 70,0% 66,7% 4,5% 37,7% 

Possuímos 
acesso ao 
conjunto 

completo de 
algumas 
empresas 

Count 0 2 2 0 4 
% within 

Acesso_DC 
0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

0,0% 10,0% 33,3% 0,0% 7,5% 

Não temos 
acesso às 

demonstrações 
contábeis de 

nenhuma 

Count 0 3 0 21 24 
% within 

Acesso_DC 
0,0% 12,5% 0,0% 87,5% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

0,0% 15,0% 0,0% 95,5% 45,3% 

Total 

Count 5 20 6 22 53 
% within 

Acesso_DC 
9,4% 37,7% 11,3% 41,5% 100,0% 

% within 
Utilizacao_DC 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
 

Tabela 53 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Utilização e Acesso às 
Demonstrações Contábeis 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 71,881(a) 9 0,000 0,000   
Likelihood Ratio 63,941 9 0,000 0,000   

Fisher's Exact Test 53,395   0,000   
Linear-by-Linear 

Association 
33,899(b) 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

N of Valid Cases 53      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 
b. The standardized statistic is 5,822. 

 
Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
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Após o teste de hipótese, realizou-se também a Análise de Correspondência Múltipla 

no intuito de verificar a associação destas variáveis, a qual pode ser visualizada no Gráfico 13. 

Desta forma, procurou-se identificar uma combinação de respostas que pudessem apresentar 

uma maior estabilidade quando estivessem plotadas no espaço multidimensional e que 

explanasse o maior percentual de variabilidade do conjunto de dados.  

 Então, verificou-se o que parece óbvio, os sindicatos não utilizam as demonstrações 

quando não têm acesso, conforme a categoria 4.  

Constatou-se ainda que, houve uma concentração de respostas nos níveis de acesso e 

nos níveis de utilização. Desta forma, pôde-se observar que o comportamento das variáveis, 

plotadas no Gráfico 13, está em conformidade com o resultado do teste de hipótese acima 

realizado. 

Entende-se que há indícios de que quando os sindicatos possuem acesso às 

demonstrações, ainda que parcialmente, eles as utilizariam na mesma proporção do acesso, 

conforme categorias 1, 2 e 3. Por este motivo, a ACM consegue demonstrar, no espaço 

multidimensional, que a hipótese nula foi rejeitada e a hipótese alternativa foi aceita, tendo 

em vista que o nível de acesso que os respondentes possuem às demonstrações contábeis 

influencia na utilização das mesmas. 

No mais, vale salientar que este gráfico tem um poder explicativo 96,16% 

(Dim.1+Dim.2) do comportamento dos dados. 
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Gráfico 13 – Categorias de Respostas acerca do Acesso e Utilização de 
Informações Contábeis Resultantes da Análise de Correspondência Múltipla 

 
 

 

                           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

4.2.5 Grupo 6: Relações Associativas e Análise Multivariada da Opinião dos 

Respondentes sobre a Demonstração do Valor Adicionado 

As variáveis que apresentaram associação estatisticamente significativa, na análise 

deste grupo, podem ser vistas na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Categoria 3 

Categoria 2 

Categoria 4 

Categoria 1 
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Figura 5 – Associação com as Variáveis do Grupo 06 
 

 
 

Fonte: Autoria Própria 

 
Neste grupo de análise, buscou-se estabelecer as relações existentes com a variável 

“Opinião sobre a Demonstração do Valor Adicionado”. Assim sendo, a primeira variável a 

mostrar associação foi “Tempo de Existência”, a qual pertence ao Grupo 1 – Perfil dos 

Respondentes. 

Com o cruzamento feito das variáveis supracitadas, verificou-se uma associação 

significante ao nível de 1%. Assim, todos os entrevistados, que responderam possuir entre 21 

e 50 anos de existência, afirmaram acreditar que a DVA não pode substituir os indicadores 

utilizados tradicionalmente nas negociações salariais, mas que a mesma pode complementá-

los (ver Tabelas 54 e 55). 
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Tabela 54 – Associação entre Opinião sobre a Demonstração do Valor Adicionado e 
Tempo de Existência 

 

 

Opinião DVA 

Total Sim, pode 
substituir 

Não substitui, 
mas pode 

complementar 
os indicadores 

utilizados 
atualmente 

Não pode 
substituir 

Tempo de 
Existência 

Até 10 anos 

Count 0 3 2 5 
% within Tempo de 

Existência 
0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Opinião DVA 0,0% 6,8% 50,0% 10,0% 

De 11 até 20 
anos 

Count 1 3 2 6 
% within Tempo de 

Existência 
16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% within Opinião DVA 50,0% 6,8% 50,0% 12,0% 

De 21até 50 
anos 

Count 0 17 0 17 
% within Tempo de 

Existência 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Opinião DVA 0,0% 38,6% 0,0% 34,0% 

De 51 até 70 
anos 

Count 0 11 0 11 
% within Tempo de 

Existência 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Opinião DVA 0,0% 25,0% 0,0% 22,0% 

Acima de 70 
anos 

Count 1 10 0 11 
% within Tempo de 

Existência 
9,1% 90,9% 0,0% 100,0% 

% within Opinião DVA 50,0% 22,7% 0,0% 22,0% 

Total 

Count 2 44 4 50 
% within Tempo de 

Existência 
4,0% 88,0% 8,0% 100,0% 

% within Opinião DVA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 55 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Opinião sobre a Demonstração 

do Valor Adicionado e Tempo de Existência 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 20,671(a) 8 0,008 0,014   
Likelihood Ratio 18,762 8 0,016 0,003   

Fisher's Exact Test 15,539   0,001   
Linear-by-Linear 

Association 
6,490(b) 1 0,011 0,010 0,007 0,005 

N of Valid Cases 50      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
b. The standardized statistic is -2,548. 

 

Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 

 

Após a realização do teste da Hipótese 1, no grupo anterior, neste grupo de análise 

realizou-se o teste da segunda Hipótese. Neste contexto, as variáveis submetidas a tal teste 

foram: “Conhecimento sobre a Demonstração do Valor Adicionado” e “Opinião acerca da 

Demonstração do Valor Adicionado”. 

No intuito de verificar a admissibilidade da hipótese alternativa, realizou-se os Testes 

Qui-Quadradro e Teste Exato de Fischer e observou-se uma associação estatisticamente 

significativa (Exact Sig = 0,016) entre as variáveis elucidadas no parágrafo imediatamente 

anterior. 

Neste sentido, os dados confirmaram que um percentual em torno de 83% dos 

respondentes, que afirmou acreditar que a DVA pode ser utilizada como instrumento 

estratégico para complementar os indicadores utilizados tradicionalmente nas negociações 

salarias, possuem algum tipo de conhecimento acerca da DVA, somando os três últimos 

níveis de respostas (possui algum conhecimento, possui bom conhecimento e há pessoas no 

sindicato com bom conhecimento).   

Desta forma, rejeita-se a hipótese nula de que o nível de conhecimento sobre a DVA 

não influencia a opinião dos respondentes quanto à utilização da mesma para tomada de 

decisões estratégica. 

No entanto, vale lembrar de um estudo realizado no Reino Unido já citado nesta 

dissertação. Tal estudo foi realizado por Pong e Mitchell (2005, p. 193-194) os quais 
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concluem que as informações contidas na DVA não se constituem como um mecanismo 

adequado para resolver as disputas de natureza trabalhista, tendo em vista a realidade daquele 

país.  

Destaca-se ainda o estudo realizado por Van Staden (1998). O autor concluiu que mais 

da metade dos usuários, inclusive sindicatos, não tinham pretensão em utilizar a DVA. 

 

Tabela 56 – Associação entre Opinião e Conhecimento sobre a Demonstração do Valor 
Adicionado 

 

 

Opinião DVA 

Total Sim, pode 
substituir 

Não substitui, mas 
pode complementar 

os indicadores 
utilizados atualmente 

Não pode 
substituir 

Conhecimento 
DVA 

Desconheço 
Totalmente 

Count 0 7 3 10 
% within 

Conhecimento 
DVA 

0,0% 70,0% 30,0% 100,0% 

% within 
Opinião DVA 

0,0% 17,1% 75,0% 21,3% 

Tenho algum 
conhecimento 

Count 0 14 0 14 
% within 

Conhecimento 
DVA 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within 
Opinião DVA 

0,0% 34,1% 0,0% 29,8% 

Possuo bom 
conhecimento 

Count 1 5 1 7 
% within 

Conhecimento 
DVA 

14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

% within 
Opinião DVA 

50,0% 12,2% 25,0% 14,9% 

Há pessoas no 
sindicato com 

bom 
conhecimento 

Count 1 15 0 16 
% within 

Conhecimento 
DVA 

6,3% 93,8% 0,0% 100,0% 

% within 
Opinião DVA 

50,0% 36,6% 0,0% 34,0% 

Total 

Count 2 41 4 47 
% within 

Conhecimento 
DVA 

4,3% 87,2% 8,5% 100,0% 

% within 
Opinião DVA 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
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Tabela 57 – Teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher entre Opinião e Conhecimento sobre 

a Demonstração do Valor Adicionado 
 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 11,960(a) 6 0,063 0,054   
Likelihood Ratio 12,691 6 0,048 0,034   

Fisher's Exact Test 9,824   0,016   
Linear-by-Linear 

Association 
4,789(b) 1 0,029 0,031 0,020 0,013 

N of Valid Cases 47      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 
 
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 
b. The standardized statistic is -2,188. 

 

Obs: Foram realizados os dois testes estatísticos, Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Contudo, devido à observação 
contida na alínea “a” desta tabela, o teste prevalecente para análise foi o Exato de Fisher 
 

 

 

Para complementar o teste da segunda hipótese, realizado na análise inferencial, 

procedeu-se a Análise de Correspondência Múltipla (ACM).  

Neste sentido, as associações entre categorias de variáveis e constituição de 

conglomerados foram analisadas a partir da observação da proximidade entre os pontos que 

estão plotados no Gráfico 14. 

Este gráfico mostra a representação gráfica dos resultados da Análise de 

Correspondência Múltipla das categorias das variáveis no plano bidimensional. Assim, pôde-

se observar uma nítida formação de dois grupos distintos de variáveis. Esta formação é 

originada pelo distanciamento entre os pontos que representam as variáveis categóricas do 

grupo de respostas. 

Então, a associação entre as respostas, ratificando o resultado encontrado no teste de 

hipótese acima realizado, é uma forma de evidenciar que quando os sindicatos possuem 

conhecimento, ainda que parcial, sobre a Demonstração do Valor Adicionado, eles acreditam 

que a mesma pode ser utilizada como instrumento estratégico nas negociações salariais. Tal 

fato pode ser visualizado na categoria 1. 

De outro modo, observando a categoria e, verifica-se que a variável “não pode 

substituir” está mais próxima da variável “desconhece totalmente”, caracterizando desta 
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forma, que quando os respondentes não conhecem a DVA eles não acreditam na sua utilidade, 

como ferramenta estratégica, durante as negociações salariais. 

Sendo assim, verifica-se que o conhecimento que os respondentes possuem acerca da 

Demonstração do Valor Adicionado, influencia em suas percepções quanto à utilidade deste 

demonstrativo nas negociações trabalhistas, corroborando a aceitação da hipótese alternativa.  

Apesar disto, durante as entrevistas realizadas em Pernambuco, verificou-se que os 

entrevistados não utilizam a DVA em suas campanhas salariais, mas acreditam na sua 

utilidade. 

 

 

Gráfico 14 – Categorias de Respostas acerca da Opinião sobre a DVA Resultantes da 
Análise de Correspondência Múltipla 

 

 

                           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Então, nos grupos de categorias, pela observação da proximidade dos pontos, 

confirma-se uma relação direta entre as respostas dos entrevistados em conformidade com a 

rejeição da hipótese nula e a aceitação da hipótese alternativa, da segunda hipótese analisada.  

Categoria 1 
Categoria 2 
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Deste modo, conforme Aranha et al (2004) e Mota, Vasconcelos e Assis (2007) este 

método de análise não permite estabelecer a significância estatística das associações nem 

avaliar o efeito independente de cada característica, porém combina as vantagens de métodos 

não lineares e de métodos multidimensionais.  

No entanto, o objetivo desta análise foi fortalecer as conclusões encontradas nos 

resultados do Teste de Hipótese, no qual encontrou-se associações estatisticamente 

significantes. 

Por fim, cabe destacar que o Gráfico 13 explica 100% do comportamento dos dados 

(Dimensão 1 + Dimensão 2). 
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5. CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA 
PESQUISAS FUTURAS 

5.1 Conclusão 
 
Esta pesquisa teve como objetivo precípuo verificar se os sindicatos utilizam como 

parâmetro as informações trazidas na Demonstração do Valor Adicionado para avaliar a 

distribuição da riqueza das empresas, as quais seus filiados são empregados, e assim ter um 

instrumento estratégico no momento da convenção ou do acordo coletivo. 

Por meio da análise dos dados, pôde-se concluir que a maioria dos respondentes possui 

conhecimento, ainda que parcial, sobre as demonstrações contábeis. Verificou-se que apenas 

19% dos sindicatos e entidades sindicais pesquisados desconhecem totalmente a DVA, e 

assim como as outras demonstrações, possuem algum nível de conhecimento acerca deste 

demonstrativo. 

A este respeito, constatou-se que os respondentes mostraram uma tendência, em suas 

repostas, no que se refere aos seus conhecimentos sobre as demonstrações contábeis. Então, 

quando algum respondente afirmava possuir conhecimento, em qualquer nível, sobre alguma 

demonstração contábil, também afirmava possuir o mesmo nível de conhecimento sobre todas 

as outras demonstrações.  

Assim sendo, verificou-se que quase metade dos respondentes não possui acesso às 

demonstrações contábeis e que apenas 9% possui pleno acesso. Desta forma, através da 

análise de conteúdo de algumas declarações, verificou-se que eles são insatisfeitos quanto ao 

acesso que possuem às demonstrações contábeis. 

Neste sentido, a pesquisa demonstrou que a maioria dos sindicatos e entidades 

sindicais pesquisados não utilizam os demonstrativos contábeis durante as negociações. Pôde-

se constatar, por meio de suas afirmativas, que muitas vezes não as utilizam porque não 

conseguem decifrar os dados e torná-los informações úteis durante o processo de campanha 

salarial. Alguns respondentes asseguraram que há uma confusão nas informações quando 

cruzam os dados com a prática relatada pelos seus filiados. 

Sendo assim, por meio do teste de hipótese, pode-se afirmar que o nível de acesso às 

demonstrações contábeis, que os entrevistados possuem, influencia-os na utilização das 

mesmas durante as negociações salariais. Assim, quando os sindicatos e entidades sindicais 

possuem acesso às demonstrações, ainda que parcialmente, eles tendem a utilizá-las na 

mesma proporção do acesso. 
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O estudo concluiu que quase 90% dos respondentes acreditam na utilidade da 

Demonstração do Valor Adicionado como instrumento estratégico nas negociações 

trabalhistas, sendo que 83% afirmou que a mesma não substitui, mas pode complementar os 

indicadores econômicos utilizados tradicionalmente para pedido de reajuste salarial. 

Importante salientar que nenhum escritório regional do DIEESE afirmou desconhecer 

totalmente a DVA e que a maioria possui um nível alto de conhecimento acerca deste 

demonstrativo. 

Então, através do teste da segunda hipótese, pôde-se inferir que o conhecimento, ainda 

que parcial, que os respondentes possuem acerca da Demonstração do Valor Adicionado, 

influencia em suas percepções quanto à utilidade deste demonstrativo nas negociações 

trabalhistas.  

Cabe destacar o estudo realizado no Reino Unido por Pong e Mitchell (2005, p. 193-

194). Os autores concluíram que as informações contidas na DVA não se constituíam como 

uma ferramenta adequada para pedir aumento de salários durante as negociações trabalhistas, 

tendo em vista a realidade daquele país.  

Salienta-se ainda pesquisa feita por Van Staden (1998) na África do Sul. O autor 

concluiu que mais da metade dos usuários, inclusive sindicatos, não tinham pretensão em 

utilizar a DVA. Desta forma, diferentemente dos dois países supracitados, os sindicatos e 

entidades sindicais do Brasil mostraram-se interessados na utilização da DVA como 

instrumento estratégico durante as negociações salariais.  

 

5.2 Limitações da Pesquisa 

Apresenta-se como limitação desta pesquisa o uso de amostra intencional não 

representativa da população, bem como pelo fato dos pesquisadores terem se identificado 

como contadores podendo assim ter induzido os respondentes a não se comprometerem com à 

classe contábil.   

Outra limitação diz respeito aos sindicatos não terem como possuir pleno acesso das 

informações de todas as empresas. Tal fundamentação reside no fato de que algumas 

empresas não são obrigadas a publicar a DVA, consequentemente os seus respectivos 

sindicatos não possuem material para fazer a análise sobre a distribuição da riqueza, estando 

em sentido contrário àqueles que possuem todo o aparato para a realização desta análise.  
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Neste sentido, mesmo empresas que não são obrigadas a publicar a DVA deveriam fazê-la 

pelo seu compromisso com o usuário. A este respeito, Iudícibus (1997, p. 115) assegura que a 

evidenciação é um compromisso inalienável da Contabilidade com seus usuários e com os 

próprios objetivos. As formas de evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a 

mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, deixando o 

menos possível para ficar de fora dos demonstrativos formais, a fim de propiciar uma base 

adequada de informação para o usuário. 

Num mundo ideal, o nível apropriado de divulgação seria baseado no aumento de 

bem-estar social que qualquer divulgação adicional produzisse. (Handriksen e Van Breda, 

2000, p. 515) 

Figura 6 – Relação entre Divulgação e Bem-estar Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fonte: Autoria própria. Baseado em Hendriksen e Van Breda (2009) 
 

Evraert e Riahi-Belkaoui (1998) também afirmam que todas as empresas deveriam 

publicar a DVA, tendo em vista que o custo disto parece ser imaterial dada a disponibilidade 

de todas as informações que a compõem.  

 

5.3 Sugestões para Pesquisas Futuras 
 

Apresenta-se como sugestões para trabalhos futuros analisar se os sindicatos de outros 

países da América Latina utilizam as demonstrações contábeis, notadamente a Demonstração 

do Valor Adicionado como instrumento estratégico para pedido de reajuste salarial durante as 

negociações trabalhistas. 

Sugere-se ainda investigar se outros stakeholders utilizam as informações da DVA, 

como parâmetro para tomada de decisão. 
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APÊNDICE 
 

MODELO DE CARTA ENVIADA AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 
 

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
     Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

       Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais 
         Programa de Pós Graduação em Ciências Contábeis 

           Mestrado Acadêmico em Ciências Contábeis 
           Av. dos Funcionários s/n 

         50.740-580 – Pernambuco – PE 
 

 
Pernambuco, Dia de Mês de Ano. 
 
Ilmo Sr., 
 
Somos pesquisadores e professores do Mestrado em Ciências Contábeis da Universidade 
Federal de Pernambuco e estamos realizando uma pesquisa para identificar as informações 
utilizadas, pelos sindicatos, nas negociações salariais.  

Seria muito importante, para nós, se V.Sa. respondesse o questionário anexo, que não tomará 
mais que 10 minutos de seu tempo.  

Para envio da sua resposta, está sendo enviado um envelope já selado, não acarretando 
nenhum custo para este sindicato.  

Em nenhum momento, o nome dos sindicatos participantes da pesquisa serão mencionados. 
Para garantir a confidencialidade, estamos anexando um envelope pré-selado e com o nosso 
endereço como remetente. Por favor, não aponha nenhuma identificação no questionário ou 
no envelope. 

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos à sua disposição para eventuais dúvidas. 

 
 

__________________________________ 
Prof. Dra. Umbelina Cravo Teixeira Lagioia 
Professor Adjunto – Pesquisador do CNPq 
http://lattes.cnpq.br/3533446028459118 

umbelinalagioia@terra.com.br 
 
 
 

__________________________________ 
Prof. Luiz Carlos Miranda, P.hD 

Professor Adjunto – Pesquisador do CNPq 
http://lattes.cnpq.br/8204968147626364 

lc-miranda@uol.com.br

 

P  P G - C C 

MESTRADO 
em CONTABILIDADE 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO 1 

 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

1. Qual a quantidade de empregados filiados? ________ 

 

2. Qual o tempo de existência deste sindicato?________ 
                 

3. Qual a abrangência deste sindicato? 
 

Nacional     Regional     Estadual     Municipal     

 

DADOS DA PESQUISA 

 

4. Nas negociações salariais, historicamente, quais os indicadores utilizados para a 
definição do aumento salarial? 

 

    Inflação. Qual o índice? 
 
    Taxa de Juros – SELIC 
 
    Variação do Dólar 
 
    Outros:_________________________________ 

 

5. Qual o seu grau de conhecimentos sobre as demonstrações contábeis abaixo 
enunciadas? 

 Desconheço 
totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas no Sindicato 
que têm bom 
conhecimento 

Balanço Patrimonial     

Demonstração de Resultado     
Demonstração do Fluxo de Caixa     
Demonstração do Valor 
Adicionado 

    

 
 

6. Até que ponto este sindicato tem acesso às demonstrações contábeis das empresas 
filiadas? 

 

    Possuímos pleno acesso de todas 
 
    Possuímos acesso de alguns relatórios de algumas 
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    Possuímos acesso ao conjunto completo de algumas empresas 
 
    Não temos acesso às demonstrações contábeis de nenhuma 

 
 

7. O senhor utiliza as demonstrações contábeis das empresas, nas negociações salariais 
deste sindicato? 

 

    Sim, utilizamos os relatórios de todas 
 
    Sim, utilizamos alguns relatórios de algumas 
 
    Sim, utilizamos o conjunto completo de algumas empresas 
 
    Não utilizamos às demonstrações contábeis de nenhuma 

 
 

8. O senhor acredita que a Demonstração do Valor Adicionado pode substituir ou 
complementar os indicadores tradicionais utilizados nas negociações salariais desse 
sindicato? 

 

(OBS: para facilitar sua resposta, estamos anexando, a título de exemplo, a Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) de uma empresa que divulga esse relatório publicamente). 

 

    Sim, pode substituir. 
 
    Não substitui, mas pode complementar os indicadores utilizados atualmente 
 
    Não pode substituir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 2 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

1. Qual a quantidade de empregados filiados? ________ 

 

2. Qual o tempo de existência deste sindicato?________ 
                 

3. Qual a abrangência deste sindicato? 
 

Nacional     Regional     Estadual     Municipal     

 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

4. Nas negociações salariais, historicamente, quais os indicadores utilizados para a 
definição do aumento salarial? 

 

    Inflação. Qual o índice? 
 
    Taxa de Juros – SELIC 
 
    Variação do Dólar 
 
    Outros:_________________________________ 

 

 

5. Qual o seu grau de conhecimentos sobre as demonstrações contábeis abaixo 
enunciadas? 

 

 Desconheço 
totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas no 
Sindicato que têm 
bom conhecimento 

Balanço Patrimonial        
Demonstração de Resultado     
Demonstração do Fluxo de Caixa     
Demonstração do Valor Adicionado     
Demonstrações Públicas LOA LDO 
PPA 

    

Balanços Públicos (orçamentário, 
financeiros, etc) 
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6. Até que ponto este sindicato tem acesso às demonstrações contábeis dos órgãos aos 
quais os filiados são funcionários? 

 

    Possuímos pleno acesso de todas 
 
    Possuímos acesso de alguns relatórios de algumas 
 
    Possuímos acesso ao conjunto completo de algumas empresas 
 
    Não temos acesso às demonstrações contábeis de nenhuma 

 
 

7. O senhor utiliza as demonstrações contábeis das empresas, nas negociações 
salariais deste sindicato? 

 

    Sim, utilizamos os relatórios de todas 
 
    Sim, utilizamos alguns relatórios de algumas 
 
    Sim, utilizamos o conjunto completo de algumas empresas 
 
    Não utilizamos às demonstrações contábeis de nenhuma 

 
 

8. O senhor acredita que a Demonstração do Valor Adicionado pode substituir ou 
complementar os indicadores tradicionais utilizados nas negociações salariais desse 
sindicato? 

 

(OBS: para facilitar sua resposta, estamos anexando, a título de exemplo, a Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA) de uma empresa que divulga esse relatório publicamente). 

 

    Sim, pode substituir. 
 
    Não substitui, mas pode complementar os indicadores utilizados atualmente 
 
    Não pode substituir 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO 3 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

1. Qual a quantidade de sindicatos filiados? ________ 

 

2. Qual o tempo de existência deste escritório local?________ 
                 

3. Qual o Estado deste escritório?________________ 
 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

4. Nas negociações salariais, historicamente, quais os indicadores que são utilizados para a 
definição do aumento salarial e que vocês, do DIEESE, aconselham aos sindicatos? 

 

    Inflação. Qual o índice? 
 
    Taxa de Juros – SELIC 
 
    Variação do Dólar 
 
    Outros:_________________________________ 

 

 

5. Qual o seu grau de conhecimentos sobre as demonstrações contábeis abaixo enunciadas? 

 Desconheço 
totalmente 

Tenho algum 
conhecimento 

Possuo bom 
conhecimento 

Há pessoas no 
DIEESE que têm bom 

conhecimento 
Balanço Patrimonial     
Demonstração de Resultado     
Demonstração do Fluxo de Caixa     
Demonstração do Valor Adicionado     

 
6. Até que ponto o DIEESE tem acesso às demonstrações contábeis das empresas às quais os 

empregados filiados aos sindicatos trabalham? 

 

    Possuímos pleno acesso de todas 
 
    Possuímos acesso de alguns relatórios de algumas 
 
    Possuímos acesso ao conjunto completo de algumas empresas 
 
    Não temos acesso às demonstrações contábeis de nenhuma 
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7. Vocês, do DIEESE, utilizam as demonstrações contábeis das empresas como instrumentos a 
serem utilizados nas negociações salariais pelos sindicatos? 

 

    Sim, utilizamos os relatórios de todas 
 
    Sim, utilizamos alguns relatórios de algumas 
 
    Sim, utilizamos o conjunto completo de algumas empresas 
 
    Não utilizamos às demonstrações contábeis de nenhuma 

 
8. O senhor acredita que a Demonstração do Valor Adicionado pode substituir ou complementar os 

indicadores tradicionais utilizados nas negociações salariais desse sindicato? 

 

(OBS: para facilitar sua resposta, segue abaixo, a título de exemplo, a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) de uma empresa que divulga esse relatório publicamente). 

 

    Sim, pode substituir. 
 
    Não substitui, mas pode complementar os indicadores utilizados atualmente 
 
    Não pode substituir 
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BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE DVA 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 

A demonstração do valor adicionado (DVA) é uma relatório que objetiva apresentar o 
valor da riqueza criada pela empresa e como ela foi distribuída entre as partes que se 
beneficiam da empresa. Ela oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da 
entidade dentro da sociedade na qual está inserida. 

A DVA divide-se em duas partes. Na primeira parte ela mostra como a a riqueza foi 
criada e o valor da riqueza criada. A segunda parte da DVA apresenta para quem a riqueza 
gerada pela empresa foi distribuída. Usualmente, apresenta-se a riqueza distribuída para os 
seguintes grupos: 

a) Colaboradores – parte da riqueza distribuída aos empregados da empresa e inclui: 
salários, 13º salário, honorários da administração, férias, comissões, horas extras, 
participação de empregados nos resultados e encargos sociais; 

b) Governo – parte da riqueza distribuída ao governo (impostos); 

c) Financiandores – parte da riqueza distribuída a rentistas, sob a forma de juros e 
aluguéis. 

d) Acionistas – parte da riqueza gerada que pertence aos acionistas. É usualmente 
apresentada em duas partes, com a seguinte denominação: 

d.1) Acionistas – lucro distribuído aos acionistas no período; e 

d.2) Reinvestimento – lucro que os acionistas decidiram reinvestir na empresa. 

 

A título de exemplo, segue uma DVA extraída da SOUZA CRUZ S/A – ano 2009 
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Riqueza 
gerada 

Riqueza 
Distribuída 
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