
 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FACE 

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais – CCA 

 

 

 

 

 

Vanessa Vasconcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: O INDICADOR DE GERAÇÃO DE 

RIQUEZA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE ACORDO COM O SETOR DE ATUAÇÃO 

DAS EMPRESAS LISTADAS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DA BM&FBOVESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – DF 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Doutor Ivan Marques de Toledo Camargo 

Reitor da Universidade de Brasília 

 

Profa. Doutora Sônia Nair Báo 

Vice-reitora da Universidade de Brasília 

 

Prof. Doutor Roberto de Goes Ellery Júnior  

Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

 

Prof. Doutor Rodrigo de Souza Gonçalves 

Coordenador de Pós-Graduação do curso Ciências Contábeis 

 

Prof. Doutor. José Antônio França  

Chefe do Departamento de Ciências Contábeis 

 

Profa. Doutora. Diana Vaz de Lima 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis - Diurno 

 

Prof. Doutor Marcelo Driemeyer 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis - Noturno 

 

 

 



 

 

 

VANESSA VASCONCELOS 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: O INDICADOR DE GERAÇÃO DE 

RIQUEZA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE ACORDO COM O SETOR DE ATUAÇÃO 

DAS EMPRESAS LISTADAS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DA BM&FBOVESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à banca da Universidade 

de Brasília como requisito para conclusão do 

curso de bacharelado em Ciências Contábeis, sob 

orientação da Prof.ª. M.ª Francisca Aparecida de 

Souza. 

 

Linha de pesquisa: Contabilidade e Mercado 

Financeiro 

Área: Contabilidade Financeira 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – DF 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASCONCELOS, Vanessa. 

Demonstração do Valor Adicionado: O Indicador de Geração de Riqueza do 

Patrimônio Líquido de Acordo com o Setor de Atuação das Empresas Listadas nos 

Diferentes Níveis de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA/ Vanessa 

Vasconcelos; orientação: Francisca Aparecida de Souza – Brasília, Universidade de 

Brasília, 2015, 48 p. 

Orientação: M.ª Francisca Aparecida de Souza  

Monografia – Ciências Contábeis - Brasília, Universidade de Brasília, 2015. 

Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado. Indicador de Geração de Riqueza. 

Governança Corporativa 



VANESSA VASCONCELOS 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO: O INDICADOR DE GERAÇÃO DE 

RIQUEZA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE ACORDO COM O SETOR DE ATUAÇÃO 

DAS EMPRESAS LISTADAS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DA BM&FBOVESPA 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Universidade de 

Brasília – UnB, como requisito para conclusão do 

curso de bacharelado em Ciências Contábeis. 

 

Brasília - DF, 02 de julho de 2015. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

M.ª Francisca Aparecida de Souza 

Professora Orientadora 

 

 

 

M.ª Fernanda Jaqueline Lopes 

Professora Avaliadora 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus que me deu forças para superar os momentos de adversidade 

vivenciados durante esta caminhada e por me conceder a graça de chegar a esse momento de 

realização.  

Agradeço, especialmente, à minha família, meu porto seguro, que fizeram de mim 

tudo o que sou hoje. O amor, cuidado, compreensão e ajuda foram cruciais durante toda essa 

jornada. E continuarão sendo por todas as próximas.  

À minha orientadora Francisca, por toda sua simpatia, atenção, apoio e presteza nesse 

momento tão importante da minha formação acadêmica. 

 Aos meus amigos, que entenderam minhas ausências e me alegraram nos momentos 

em que eu tanto precisava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar se há diferenças no indicador de geração de 

riqueza do patrimônio líquido de acordo com o setor de atuação das empresas listadas nos 

níveis 1, 2 e novo mercado de governança corporativa da BM&FBOVESPA, bem como se há 

diferenças nesse índice nos três segmentos de listagem, no período de 2012 a 2014. Para tanto 

foi realizada uma análise comparativa das médias do indicador de geração de riqueza nas 

empresas da amostra que é composta por 138 organizações qualificadas nos níveis 1, 2 e 

Novo Mercado. Os resultados evidenciaram que as médias do nível 2, em geral, são 

superiores às dos demais níveis, e que dentre os setores de atuação analisados aquele que gera 

o maior percentual de riqueza é o de bens industriais. O setor de petróleo, gás e 

biocombustíveis apresentou o menor potencial de produção de valor adicionado a ser 

distribuído. A pesquisa busca colaborar com os estudos das organizações do mercado de 

capitais classificadas nos níveis de governança corporativa da BM&FBOVESPA e contribuir 

para obtenção de um panorama do desempenho destas entidades na geração do valor 

adicionado a ser distribuído entre os agentes econômicos envolvidos nas atividades 

empresariais. 

 

Palavras-chave: Demonstração do Valor Adicionado. Indicador de Geração de Riqueza. 

Governança Corporativa.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Diante da atual realidade econômica mundial, caracterizada pela globalização dos 

mercados, pelo aumento da concorrência e mudança da dinâmica social, tem-se uma 

concomitante necessidade do aprimoramento da Contabilidade como instrumento de 

informação, de modo a atender eficientemente aos novos anseios dos agentes econômicos. 

Atualmente, as organizações possuem além do enfoque econômico com o escopo de 

produzir riqueza, o enfoque social devido ao fato de serem componentes da sociedade e se 

inter-relacionarem com os demais, empregados, investidores, fornecedores, financiadores, 

consumidores, Estado e meio ambiente. (DE LUCA, 1998 apud PINTO, 2014). 

A informação contábil encontra-se em processo de transformação de modo a atender 

às características determinantes da evolução organizacional e social. O sistema tradicional de 

informação contábil não supre as novas necessidades informacionais da sociedade moderna já 

que o foco é o desempenho econômico e o aspecto fiscal, não havendo dados de caráter social 

e ambiental que se fazem necessários à sociedade. (KROETZ; COSENZA, 2003 apud 

PINTO, 2014). 

Nesse contexto, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) surge como um eficaz 

instrumento para atender às novas exigências informativas dos usuários dos relatórios 

contábeis, pois tem como objetivo ampliar a capacidade de analisar o desempenho econômico 

e social das organizações, tendo estreita relação com o conceito de responsabilidade social. 

Segundo Iudícibus et al (2010) esse demonstrativo além de evidenciar a contribuição 

da empresa para o desenvolvimento econômico-social da região onde está instalada, 

discrimina o que a empresa agrega de riqueza à economia local e, em seguida, a forma como a 

distribui.  

Com a evidenciação dos componentes geradores do valor adicionado e da distribuição 

entre aqueles que colaboram para a criação do valor agregado é possível obter uma visão 

diferente daquela fornecida pelas demonstrações tradicionais, de modo que além de 

evidenciar o lucro dos investidores, a DVA demonstra a quem pertence o restante da riqueza 

criada pela organização. 

De acordo com Marion (2009) essa demonstração evidencia quanto de riqueza uma 

organização produz, ou seja, quanto ela adiciona de valor a seus fatores de produção e, além 

disso, demonstra a forma como distribui o valor adicionado aos empregados, governo, 

acionistas, financiadores de capital.  
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As informações discriminadas na Demonstração do Valor Adicionado tornam possível 

a obtenção de indicadores de geração e distribuição da riqueza produzida sendo a análise 

desses índices útil para satisfazer às necessidades de informação dos usuários de modo a 

auxiliá-los nas tomadas de decisão. Além disso, permitem uma avaliação do ambiente interno 

da empresa. 

 

1.1 Problema de Pesquisa  

 

Considerando as informações acima, decorre o problema que esta pesquisa buscou 

investigar: há diferenças no indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido das 

empresas listadas nos níveis 1, 2 e novo mercado de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 O objetivo desta pesquisa é verificar possíveis diferenças no indicador de geração de 

riqueza do patrimônio líquido de acordo com o setor de atuação das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA, bem como se há diferenças nesse índice nos níveis 1, 2 e novo mercado 

no período de 2012, 2013 e 2014. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Para alcançar o objetivo principal é necessário atentar para os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Identificar as empresas listadas no diferentes níveis de Governança Corporativa no 

período de 2012 a 2014; 

2. Segregar as organizações de acordo com os seguintes setores de atuação: bens 

industriais; construção e transporte; consumo cíclico; consumo não cíclico; financeiro 

e outros; materiais básicos; petróleo, gás e biocombustíveis; tecnologia da informação; 

telecomunicações; e utilidade pública;  

3. Coletar o valor adicionado total a distribuir na Demonstração do Valor Adicionado e o 

patrimônio líquido consolidado no Balanço Patrimonial a partir das demonstrações 

consolidadas das empresas;  

4. Apurar o quociente entre valor adicionado total a distribuir e patrimônio líquido 

consolidado de todas as empresas listadas nos níveis de Governança Corporativa nos 

anos de 2012, 2013 e 2014; 
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5. Realizar análise comparativa do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido 

(IGR) para cada nível de governança corporativa, assim como para cada setor de 

atuação das organizações. 

O indicador obtido evidencia a contribuição que cada real investido de capital próprio 

pode ter na geração do valor adicionado que será distribuído pela empresa. Esta informação 

auxilia os usuários das demonstrações contábeis em seu processo decisório ao proporcionar 

novas perspectivas para a análise do investimento na organização. Sendo assim, levando em 

consideração a carência de estudos sobre o tema, o trabalho justifica-se pela oportunidade de 

se fazer um comparativo da média do indicador em cada nível de governança corporativa, 

bem como de acordo com a classificação setorial das empresas. 

 A pesquisa está dividida em sete partes, além desta e da bibliografia e apêndices. A 

seguir, tem-se o referencial teórico no qual são evidenciados os conceitos sobre a 

Demonstração do Valor Adicionado, Valor Adicionado, Patrimônio Líquido e Governança 

Corporativa. A terceira parte trata da metodologia utilizada. Na quarta parte, são 

demonstrados os resultados apurados. Por último, apresentam-se as considerações finais e 

recomendações para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Demonstração do Valor Adicionado 

 

Segundo Santos e Hashimoto (2002) a contabilidade não pode analisar uma empresa 

apenas do ponto de vista dos seus acionistas e administradores tendo em vista a amplitude e a 

diversidade das atividades e relacionamentos por ela mantidos. Para os autores, expande-se a 

visão da contabilidade como instrumento a serviço daqueles que investiram no negócio (os 

acionistas ou stockholders) para uma nova perspectiva, em que a contabilidade é utilizada 

como ferramenta útil a todos aqueles que têm interesses no mesmo negócio (stakeholders). 

Várias são as demonstrações contábeis elaboradas pelas empresas, no entanto, 

nenhuma dessas demonstrações reúne dados do quanto a empresa agregou de valor e de como 

realizou a sua distribuição aos fatores de produção que contribuíram para esse acréscimo. A 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) surge então para suprir essa lacuna no que tange 

às informações divulgadas. 

Para Santos (2007) a DVA é muito mais abrangente, pois considera outros fatores de 

produção e aponta suas respectivas remunerações, não estando exclusivamente voltada para a 

apuração do resultado. Além da informação relativa à riqueza gerada pela empresa, essa 

demonstração discrimina a forma com que essa riqueza é distribuída através de impostos 

pagos ao governo, juros e alugueis destinados a financiadores externos, remunerações pagas 

aos trabalhadores e lucros e dividendos atribuídos aos proprietários, sócios e acionistas. 

A obrigatoriedade da Demonstração do Valor Adicionado é recente sendo considerada 

apenas a partir da promulgação da Lei nº 11.638 de 2007. Apesar disso, a Comissão de 

Valores Mobiliários (CMV) já incentivava a divulgação da demonstração por parte das 

companhias abertas evidenciando sua importância como instrumento informativo da situação 

econômica e social das corporações. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2008) emitiu o Pronunciamento 

Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado de modo a estabelecer os critérios 

para elaboração e divulgação da DVA. De acordo com o documento deve-se levar em conta o 

Pronunciamento Conceitual Básico do CPC durante a preparação da demonstração sendo os 

dados extraídos, principalmente, a partir da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Iudícibus et al (2010, p.592) ressalta que “embora as informações utilizadas na DVA 

sejam, normalmente, extraídas da DRE, não apresentam objetivos semelhantes, mas 

complementares”.  
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Uma das implicações da elaboração da DVA, segundo Santos e Hashimoto (2002) 

seria a geração de informações para subsidiar a tarefa de estimar o PIB do país. Além disso, 

sua apuração estaria no âmbito do Balanço Social, ao tornar possível verificar o quanto a 

empresa gera de riqueza e, ao mesmo tempo, permitir avaliar como essa riqueza está sendo 

distribuída. 

De Luca, Cunho, Ribeiro, Oliveira (2009) destacam a capacidade desse demonstrativo 

em atender aos diferentes tipos de usuários já que evidencia o quanto de valor a empresa 

adiciona aos insumos que adquire bem como a forma como é feita a distribuição aos 

elementos que contribuem para esse acréscimo,  

No que diz respeito à importância da DVA, Borinelli e Pimentel (2010) elencam as 

seguintes informações a serem extraídas do demonstrativo: 

 Evidencia como a entidade agrega valor sobre os recursos que adquire para realizar 

suas operações; 

 Demonstra quais são os agentes econômicos mais ou menos beneficiados pela 

riqueza produzida pela organização;  

 Evidencia a quem pertence o restante da riqueza que foi criada, além do lucro do 

sócio informado na demonstração de resultado; 

 Apresenta a contribuição de uma entidade a um país, um Estado ou um município; 

 Faculta avaliar as atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida;  

 Permite visualizar os benefícios (ou malefícios) decorrentes do envolvimento da 

organização no contexto social em que está inserida; 

 Possibilita avaliar, do conjunto de empresas de uma sociedade, as que possuem 

maior ou menor capacidade de geração (valor adicionado) e distribuição de 

riquezas; 

 Serve de elemento para apuração do Produto Interno Bruto (PIB), uma vez que a 

soma dos valores adicionados de todas as entidades representará parte relevante de 

toda a riqueza gerada no país;  

 Permite decisões de investimentos por áreas, regiões, Estados etc. 

 

Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado 

“a DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à 

riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como tais riquezas foram 

distribuídas”. 
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 Assim, essa demonstração surge como instrumento provedor de informações mais 

consistentes que serão utilizadas, como concluiu Iudícibus et al (2010, p. 591), para o 

entendimento da relação de uma “empresa com a sociedade por meio da sua participação na 

formação de riqueza e no modo como a distribui entre empregados, financiadores, governo e 

detentores de capital”.  

A estrutura da Demonstração do Valor Adicionado conforme consta no 

Pronunciamento Técnico CPC 09 é a apresentada a seguir: 
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Quadro 1 – Demonstração do Valor Adicionado – EMPRESAS EM GERAL 

DESCRIÇÃO 

Em milhares 

de reais 

20X1 

Em 

milhares 

de reais 

20X0 

1 – RECEITAS   

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços   

1.2) Outras receitas    

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios   

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

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  

    (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS) 

 
 

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

2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   

2.3) Perda / Recuperação de valores ativos   

2.4) Outras (especificar)   

3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   

4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   

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

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   

6.1) Resultado de equivalência patrimonial   

6.2) Receitas financeiras   

6.3) Outras   

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

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)   

8.1) Pessoal    

8.1.1 – Remuneração direta   

8.1.2 – Benefícios   

8.1.3 – F.G.T.S   

8.2) Impostos, taxas e contribuições   

8.2.1 – Federais   

8.2.2 – Estaduais   

8.2.3 – Municipais   

8.3) Remuneração de capitais de terceiros   

8.3.1 – Juros    

8.3.2 – Aluguéis    

8.3.3 – Outras   

8.4) Remuneração de capitais próprios   

8.4.1 – Juros sobre o capital próprio   

8.4.2 – Dividendos    

8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício   

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

(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7. 

Fonte: Pronunciamento Técnico 09 do CPC (2008, p. 16-17) 
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2.1.1 Valor Adicionado 

A Demonstração do Valor Adicionado é determinada pela necessidade de 

evidenciação do valor adicionado. Esta ideia é corroborada por Tinoco (2009, p.64) que 

pondera que “uma das formas que ampliam a capacidade de se analisar o desempenho 

econômico e social das organizações, é através do valor econômico que é agregado aos bens e 

serviços adquiridos de terceiros, valor este denominado de Valor Adicionado ou Valor 

Agregado”. 

Santos e Lustosa (1998 apud CUNHA, 2002, p. 33) ponderam que “haverá geração de 

riqueza (ou agregação de valor) sempre que o valor econômico do produto que foi gerado for 

superior ao valor dos recursos consumidos para sua geração”. Cunha (2002) denomina de 

valor adicionado o quanto as atividades produtivas agregaram de valor aos insumos 

adquiridos.  

 O conceito de valor adicionado (ou valor agregado) se diferencia entre as áreas da 

contabilidade e das ciências econômicas. Como afirma Santos (2009) do ponto de vista 

macroeconômico o valor adicionado está relacionado à apuração do produto nacional, sendo 

este definido por Cunha (2002, p. 49) como o “somatório dos valores adicionados por todas as 

atividades econômicas durante as diversas etapas do processo produtivo”. 

 Para De Luca et al (2009, p. 30) o valor adicionado pelo enfoque contábil “representa 

o quanto de valor uma empresa agrega aos insumos que adquire em determinado período, 

sendo obtido pela diferença entre as vendas e o valor total dos bens adquiridos de terceiros”. 

Santos (2009) esclarece que as empresas exercem suas atividades a partir dos insumos 

adquiridos de terceiros, aplicando seus capitais na utilização dos equipamentos e do trabalho 

dos empregados, o que resulta na adição de valor aos produtos que estão sendo produzidos.  

 Além disso, Iudícibus et al (2010) ressalta que sob o ponto de vista econômico, o 

cálculo do PIB utiliza a produção, enquanto a contabilidade leva em consideração a realização 

da receita, baseando-se no regime contábil de competência.  

 Deste modo, Cunha (2002) conclui que o valor adicionado permite, à sociedade, 

avaliar, principalmente por meio da análise de sua distribuição, se a operação de 

transformação realizada pela empresa, e que gera riqueza, traz pelo menos um retorno 

equivalente aos recursos que foram aplicados na obtenção do produto ou serviço. 
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2.2 Indicadores de geração de riqueza 

 

Assaf Neto (2009) considera que ao se avaliar o montante de uma conta ou grupo 

patrimonial isoladamente, os dados inferidos muitas vezes não retratam adequadamente o seu 

comportamento ao longo do tempo. O autor esclarece que várias técnicas são utilizadas para a 

análise dos demonstrativos contábeis de modo a ilustrar mais precisamente a posição estática 

das demonstrações. As principais técnicas de análise comparativa são: a análise horizontal, a 

análise vertical, indicadores econômico-financeiros e diagrama de índices. 

De acordo com Carvalho (2010 apud PINTO, 2014, p. 47): 

Uma forma de avaliar o desempenho empresarial ocorre quando informações 

são expressas na forma de indicadores, os quais são quantificados e 

mensurados numericamente, a fim de atribuir eficiência e objetividade à 

medição do desempenho das atividades de determinada organização.  

 

A partir das informações discriminadas no modelo da DVA e dos dados obtidos de 

outras demonstrações contábeis obtém-se um conjunto básico de índices que auxiliam na 

análise da demonstração por vários ângulos e perspectivas. De Luca et al (2009) classificam 

esses indicadores em: indicadores de geração de riqueza e indicadores de distribuição de 

riqueza. 

 Para Assaf Neto (2009) os indicadores de geração de riqueza fornecem informações 

sobre a capacidade da empresa de produzir riqueza (agregar valor) possibilitando, numa 

análise micro, a avaliação do quanto cada item contribuiu na geração da riqueza e, numa 

análise macro, o impacto da agregação de valor no desempenho econômico e social de uma 

organização. 

 O objeto de estudo do trabalho é o índice de geração de riqueza do patrimônio líquido 

das empresas listadas nos diferentes níveis de governança corporativa. O quociente entre o 

valor adicionado a distribuir e o patrimônio líquido consolidado permite inferir sobre a 

contribuição que cada real investido de capital próprio pode ter na geração do valor 

adicionado que será distribuído pela empresa.  

  

2.3 Patrimônio Líquido  

 

Segundo Assaf Neto (2009) a contabilidade se baseia no critério simples e objetivo das 

origens e aplicações de recursos, sendo que as origens de aplicações de uma entidade seja por 

recursos próprios ou por recursos de terceiros estão aplicadas nessa entidade sob a forma de 

ativos. A maneira com que esses recursos forem operacionalizados e aplicados na atividade 



16 

 

escolhida resultará na evolução do capital na forma de patrimônio liquido (ativos menos 

passivos). 

Tem-se a seguinte definição de Patrimônio Líquido (PL) de acordo com o CPC 00: 

“Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os 

seus passivos”. Indica, portanto, o volume dos recursos próprios da empresa, pertencente a 

seus acionistas ou sócios. 

Borges, Araújo e Vendramin (2013), consideram que patrimônio líquido é aquilo que 

sobra dos direitos de uma sociedade após o pagamento de todas as suas obrigações. Além 

disso, os autores consideram que o PL apresenta elementos que caracterizam os interesses 

residuais, os interesses em participar na distribuição de dividendos e os direitos de 

participação no Patrimônio Líquido de uma entidade em continuidade. 

Para os autores ao realizar uma boa evidenciação dos elementos constitutivos do 

Patrimônio Líquido a finalidade principal das demonstrações contábeis é exercida já que 

possibilita ao investidor a avaliação da tendência do empreendimento. 

A importância do patrimônio líquido de uma empresa na análise e interpretação dos 

relatórios financeiros é ratificada por Borges, Araújo e Vendramin (2013) já que consiste na 

representação do capital inicial investido pelos proprietários juntamente com o resultado 

econômico que a empresa apresentou durante seu exercício social.  

 

2.4 Governança Corporativa 

 

No decorrer do século 20, a economia tornou-se cada vez mais marcada pela 

integração do comércio internacional decorrente da globalização. Nesse contexto, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), as companhias 

modificaram sua estrutura de controle com a separação entre a propriedade e a gestão 

empresarial de modo que esta cisão traz à tona a divergência de interesses entre sócios e 

administradores, também conhecido como conflito de agência que é superado pelo método da 

Governança Corporativa (GC). 

Em seus estudos, Almeida, Scalzer e Costa (2006) consideram que para assegurar 

maior transparência e confiabilidade aos investidores, mecanismos de governança corporativa 

são aplicados visando o alinhamento dos objetivos dos agentes envolvidos com a empresa de 

modo a reduzir os conflitos de agência.  



17 

 

Para Shleifer e Vishny (1997 apud GARCIA, 2005, p. 7) a “governança corporativa 

lida com as maneiras pelas quais os fornecedores de recursos garantem que obterão para si o 

retorno sobre seu investimento”. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007) e a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2002) a GC consiste em um conjunto de práticas 

que  objetivam otimizar o desempenho de uma organização ao levar em consideração os 

relacionamentos e interesses entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, 

Auditoria Independente e Conselho Fiscal.  

Segundo Malacrida e Yamamoto (2006, p. 4): 

 
A contabilidade interage com a governança corporativa na tentativa de 

indicar caminhos, não apenas em relação às questões concernentes aos 

controles internos como também à prestação de contas, a qual envolve, entre 

outras, a divulgação das informações a todos os interessados (equidade). Por 

outro lado, os modelos de governança corporativa requerem novas 

abordagens para soluções de problemas, representando desafios e 

oportunidades para a contabilidade. 

 

A GC possibilita a monitoração da administração executiva de modo a estabelecer 

maior equidade entre acionistas majoritários e minoritários. Aguiar, Corrar e Batistella (2004) 

destacam que boas práticas de governança trazem transparência e qualidade da informação 

para todo o círculo empresarial. 

 Ciente da necessidade de desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, a antiga 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) implantou, no ano de 2000, o Novo Mercado e 

os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa – Nível 1 e Nível 2, de modo a agrupar 

as organizações em segmentos adequados aos diferentes perfis de empresas. 

(BM&FBOVESPA). 

 

2.4.1 Níveis Diferenciados de Governança Corporativa 

 

Aguiar, Corrar e Batistella (2004) esclarecem que os objetivos específicos que 

motivaram a Bovespa a criar, em dezembro de 2000, o Novo Mercado e os Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa foram reduzir a assimetria informacional entre 

investidores e empresas que adotassem as novas regras, por meio de uma maior transparência 

quanto às informações divulgadas, e reduzir o custo de captação dessas empresas.  

A BM&FBOVESPA (2015) realiza a seguinte elucidação:  

Todos os segmentos prezam por rígidas regras de governança corporativa. 

Essas regras vão além das obrigações que as companhias têm perante a Lei 
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das Sociedades por Ações (Lei das S.As.) e tem como objetivo melhorar a 

avaliação das companhias que decidem aderir, voluntariamente, a um desses 

níveis de listagem. Além disso, tais regras atraem os investidores. Ao 

assegurar direitos e garantias aos acionistas, bem como a divulgação de 

informações mais completas para controladores, gestores da companhia e 

participantes do mercado, o risco é reduzido. 

  

Garcia (2005) constata que como forma de reanimar o mercado de capitais brasileiro, a 

Bovespa cria o Novo Mercado como um segmento especial de listagem de ações de 

companhias que se comprometam voluntariamente a adotar as boas práticas de governança 

corporativa. Numa necessária adaptação à realidade do mercado de ações brasileiro, são 

criados dois estágios intermediários: Níveis I e II, que juntos com o Novo Mercado 

constituem compromissos crescentes de adoção de melhores práticas de governança 

corporativa.  

Como propõem Lameira, Ness e Macedo-Soares (2007) as companhias enquadradas 

no nível 1 devem adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso às informações de 

modo a reduzir o impacto da assimetria informacional aos investidores. A concessão da 

autorização para negociação dos valores mobiliários no nível 1 ocorre com a assinatura do 

Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa e dos Termos de Anuência 

dos Administradores entre a BM&FBOVESPA, os administradores e o acionista controlador. 

De acordo com o Regulamento de Listagem Nível 1 de Governança Corporativa 

divulgado pela BM&FBOVEPSA (2011), os principais critérios exigidos são: 

 Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% 

do capital; 

 Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital; 

 Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de 

consolidação e de revisão especial; 

 Prestação de informações sobre negociações de ativos e derivativos de emissão da 

companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa; 

 

As empresas classificadas no nível 2 deverão apresentar, além das normas de conduta 

exigidas pelo nível 1, as seguintes determinações dispostas no Regulamento de Listagem 

Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (2011): 

 O Conselho de Administração deverá ser composto por cinco membros, no 

mínimo, cumprindo um mandato de, no máximo, dois anos; 
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 Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do Generally Accepted 

Accounting Principles (US-GAAP) ou International Accounting Standards (IAS); 

 No caso de venda de controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações 

ordinárias e preferenciais o mesmo tratamento concedido ao acionista controlador, 

prevendo, portanto, o direito de tag along de 100% do preço pago pelas ações 

ordinárias do acionista controlador; 

 Direito de voto às ações preferenciais em situações críticas como transformação, 

incorporação, cisão e fusão da companhia, aprovação de contratos entre a 

companhia e empresas do mesmo grupo e outros assuntos sempre que essas 

decisões estiverem sujeitas à aprovação na assembleia de acionistas; 

 Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários; 

 Informação da existência e vinculação à Cláusula Compromissória de arbitragem. 

 

O Novo Mercado forma um padrão de Governança Corporativa altamente 

diferenciado. Conforme determina a BM&FBOVESPA (2015) este segmento de listagem 

firmou-se como uma seção destinada à negociação de ações de empresas que adotam, 

voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela 

legislação brasileira. Além dos critérios adotados pelo Nível 2, que são cumulativamente 

aderidos pelas empresas enquadradas no Novo Mercado, podem-se elencar as seguintes 

regras, constantes no site da BM&FBOVESPA (2015), relacionadas à estrutura de governança 

e direitos dos acionistas: 

 O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a 

voto; 

 No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações 

pelo mesmo preço (tag along de 100%); 

 Em caso de deslistagem ou cancelamento do contrato com a BM&FBOVESPA, a 

empresa deverá fazer oferta pública para recomprar as ações de todos os acionistas 

no mínimo pelo valor econômico; 

 O Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco membros, 

sendo 20% dos conselheiros independentes e o mandato máximo de dois anos; 

 A companhia também se compromete a manter no mínimo 25% das ações em 

circulação (free float); 
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 Divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais 

com demonstração de fluxo de caixa e relatórios consolidados revisados por um 

auditor independente; 

 A empresa deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais em um padrão 

internacionalmente aceito; 

 Necessidade de divulgar mensalmente as negociações com valores mobiliários da 

companhia pelos diretores, executivos e acionistas controladores.  

 

Conforme concluem Aguiar, Corrar e Batistella (2004) os benefícios advindos da 

criação dos segmentos de listagem permitem o desenvolvimento do mercado de capitais e, por 

consequência, tendem a promover o crescimento econômico e a produção de maior 

transparência de informações e menor custo de capital. 
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3 PROCEDER METODOLÓGICO  

 

Segundo Beuren (2008) diante das particularidades da contabilidade é possível 

classificar tipologias de delineamento de pesquisas para esta área do conhecimento em três 

categorias: objetivos, procedimentos e abordagem. 

De acordo com seu objetivo, o presente estudo pode ser caracterizado como uma 

pesquisa descritiva. Gil (2002) considera que este tipo de pesquisa tem como principal 

objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. A pesquisa pretende descrever a partir do cálculo 

do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido (IGR) o quanto de valor será criado 

pelas empresas situadas nos níveis 1, 2 e novo mercado de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA.  

O procedimento de pesquisa refere-se à forma como se conduz os estudos e se obtêm 

os dados. De acordo com Gil (2002, p. 43) “expressa em linhas gerais o desenvolvimento da 

pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados”. Para a 

concretização do estudo foram coletados os dados, calculados os indicadores para cada 

empresa da amostra, apurada a média do índice para cada nível de governança corporativa, 

assim como para cada setor de atuação das organizações.   

A pesquisa ainda pode ser classificada como bibliográfica e documental, pois tem por 

base livros, monografias, dissertações e artigos científicos e os dados que foram coletados dos 

relatórios das demonstrações financeiras das empresas. Segundo Gil (2008) a pesquisa 

documental é semelhante à bibliográfica, sendo a natureza das fontes a diferença essencial 

entre ambas.  

Quanto à abordagem, o estudo classifica-se como pesquisa quantitativa. Beuren (2008) 

considera relevante esta abordagem, já que sua intenção é garantir a precisão dos resultados, 

evitando distorções de análise e interpretação, de modo a possibilitar uma margem de 

segurança quanto às inferências realizadas.   

Os cálculos do quociente entre o valor adicionado a distribuir e o patrimônio líquido 

consolidado das empresas foram realizados no programa Excel. Os resultados desta apuração 

do potencial do PL de gerar riqueza para a entidade permitem que seja feito o cálculo da 

média do índice de geração de riqueza por segmento de listagem de modo que se estabeleça 

um comparativo entre a capacidade de criação de valor dos níveis entre si e de acordo com o 

setor de atuação das empresas. Em posse dessas informações é possível evidenciar a 
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contribuição que cada real investido de capital próprio pode ter na geração do valor 

adicionado que será distribuído pela empresa aos agentes colaboradores de suas atividades. 

Os dados que compõem o estudo estão disponíveis no site da BM&FBOVESPA que é 

responsável pela divulgação, dentre outras informações, dos relatórios contábeis das empresas 

listadas no mercado de capitais brasileiro. Os valores utilizados para o cálculo do índice de 

geração de riqueza do patrimônio líquido foram extraídos das demonstrações consolidadas das 

empresas listadas nos níveis 1, 2 e Novo Mercado. O valor adicionado a distribuir foi colhido 

a partir da Demonstração do Valor Adicionado e o patrimônio líquido consolidado a partir do 

Balanço Patrimonial. 

Do total das 183 empresas listadas nos diferentes níveis de governança corporativa dos 

anos de 2012, 2013 e 2014, foram utilizadas na amostra da pesquisa somente 139. Essa 

redução foi necessária, pois algumas organizações não divulgaram as demonstrações 

consolidadas ou não apresentaram as informações referentes aos cálculos. A composição final 

da amostra é descrita na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Amostra por níveis de GC e por setor de atuação 

Setor de Atuação  
Nível de Governança Corporativa 

Total 
Nível 1 Nível 2  Novo Mercado  

Bens Industriais 3 3 7 13 

Construção e Transporte - 2 26 28 

Consumo Cíclico 2 - 18 20 

Consumo Não Cíclico - - 18 18 

Financeiro e Outros 6 6 16 28 

Materiais Básicos 6 1 6 13 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 
- - 3 3 

Tecnologia da Informação - - 4 4 

Telecomunicações - - 1 1 

Utilidade Pública 3 3 5 11 

Total  20 15 104 139 

Fonte: Elaboração própria  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1 Análise do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido nos níveis de 

governança corporativa 

 

O gráfico 1 demonstra a evolução anual do indicador de geração de riqueza do 

patrimônio líquido nos diferentes níveis de governança corporativa obtida através do cálculo 

da média do índice das empresas nos anos de 2012, 2013 e 2014.  

 
Gráfico 1: Evolução anual da média do indicador de geração de riqueza por nível de governança 

corporativa

 
Fonte: elaboração própria  

 

Em relação ao nível 1 de governança corporativa houve uma evolução gradual do 

indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no decorrer dos anos. Em 2014, a 

média do índice cresceu, aproximadamente, 60% em relação ao ano de 2012 de modo que as 

empresas desse segmento de listagem passaram a gerar R$80,74 de riqueza para cada 

R$100,00 investido em capital próprio. 

Contrariamente, ainda que se observe um aumento do índice do ano de 2012 para 2013 

nas organizações qualificadas no nível 2 de governança corporativa, a capacidade de criação 

de valor dessas empresas diminuiu substancialmente do ano 2013 para 2014. Para cada 

R$124,42 de valor agregado produzido em 2013, as organizações passaram a gerar em 2014 

apenas R$47,25. Esta variação justifica-se pela situação patrimonial da empresa Gol Linhas 

Aéreas Inteligentes S.A (Apêndice 2) que no ano de 2014 obteve um percentual negativo de 

geração de riqueza puxando para baixo a média total do índice no segmento de listagem. 



24 

 

O potencial de geração de riqueza das empresas listadas no novo mercado não sofreu 

variações consideráveis ao longo dos anos. Em 2012 as organizações obtinham 

aproximadamente R$79,50 de valor adicionado para cada R$100,00 investido pelos acionistas 

e, em 2013, este valor diminuiu para R$63,15. No ano de 2014 o montante produzido passou 

a ser de R$63,76.  

O gráfico a seguir evidencia o quanto cada nível de governança corporativa gerou, em 

média, de valor adicionado nos anos analisados. 

  
Gráfico 2: Média do indicador de geração de riqueza por nível de governança 

corporativa 

 
 Fonte: elaboração própria  

 

O nível 1 de governança corporativa gerou, em média, nos anos de 2012 a 2014, 

R$64,12 de valor adicionado a distribuir entre os agentes econômicos envolvidos nas 

atividades da organização para cada R$100,00 investido no capital próprio das empresas. O 

nível 2 produziu uma média de R$96,17 de valor adicionado a distribuir para cada R$100,00 

aportados pelos sócios e acionistas. Já o Novo Mercado produziu de valor adicionado a ser 

distribuído entre empregados, governo, acionistas e financiadores de capital uma média de 

R$68,80 para cada R$ 100,00 investido no patrimônio líquido das entidades. 

 Deste modo, percebe-se a representatividade do nível 2 de governança corporativa na 

geração de riqueza dos segmentos de mercado da BM&FBOVESPA tanto na média total 

quanto na média anual. Ou seja, em relação aos outros níveis, esse segmento foi responsável 

pela geração dos maiores percentuais de valor adicionado apesar da considerável diminuição 

deste potencial no ano de 2014.  

 Em seguida, tem-se as empresas do segmento do Novo Mercado mantendo bons 

desempenhos na produção da riqueza a ser distribuída aos agentes colaboradores das 
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atividades operacionais. Apesar do crescimento da capacidade de geração de valor do nível 1 

de governança corporativa, sua representatividade em relação aos outros níveis foi menor. 

  

4.2 Análise do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido por setor de 

atuação 

 

 As empresas listadas nos diferentes níveis de governança corporativa podem ser 

agrupadas de acordo com a classificação setorial de suas atividades possibilitando a realização 

de análises do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido baseadas no setor de 

atuação das organizações.  

 

4.2.1 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de bens 

industriais 

 

A tabela 1 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, bem como a média anual e a média por nível de governança corporativa deste 

indicador nas empresas listadas nos níveis 1, 2 e Novo Mercado do setor de bens industriais. 

 

Tabela 1: Indicador de geração de riqueza no setor de Bens Industriais 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Nível 1 

FRAS-LE S.A.  93,70 119,28 112,15 

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES  69,39 116,84 97,12 

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES 123,09 231,88 611,73 

Média anual 95,39 156,00 273,67 

Média do nível   175,02   

Nível 2 

FORJAS TAURUS S.A. 181,47 314,87 462,62 

MARCOPOLO S.A. 98,36 90,77 79,42 

CONTAX PARTICIPACOES S.A. 642,41 753,76 821,03 

Média anual 307,41 386,47 454,36 

Média do nível   382,75   

Novo Mercado 

EMBRAER S.A. 59,17 57,66 48,13 

INDUSTRIAS ROMI S.A. 39,80 49,38 44,64 

IOCHPE MAXION S.A. 138,49 119,74 108,64 

LUPATECH S.A. -62,67 -53,97 204,17 

METALFRIO SOLUTIONS S.A. 89,77 74,57 48,95 

TUPY S.A. 78,25 54,68 50,59 

WEG S.A. 81,05 86,37 89,66 



26 

 

Média anual 60,55 55,49 84,97 

Média do nível   67,00   

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação aos três níveis de governança corporativa, o nível 2 apresentou os maiores 

percentuais de capacidade de geração de riqueza. No setor de bens industriais, as empresas 

listadas neste segmento de listagem produziram, em média, R$382,75 de riqueza a ser 

distribuídas aos agentes econômicos. Ressalta-se a contribuição significativa da empresa 

Contax Participações que influenciou positivamente a média anual e a média do nível.  

Logo em seguida, tem-se o nível 1 de governança corporativa apresentando uma 

média de criação de valor de R$175,02. As empresas listadas neste segmento tiveram uma 

evolução gradual em sua capacidade de criação de riqueza no decorrer dos anos o que resultou 

em bons resultados no potencial de produção de valor do nível. 

  No setor de bens industriais, o Novo Mercado obteve os menores percentuais de 

criação de valor em vista da baixa variação do indicador de geração de riqueza ao longo dos 

anos. Além disso, a empresa Lupatech S.A destruiu valor nos anos de 2012 e 2013, apesar de 

ter se recuperado no ano de 2014. Isto provocou a diminuição da média anual deste segmento, 

puxando para baixo a média do nível que ficou em R$67,00 para cada R$100,00 investido no 

patrimônio líquido.  

 

4.2.2 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

construção e transporte 

 

A tabela 2 apresenta além do valor do índice de geração de riqueza do patrimônio 

líquido em cada ano, a média anual e a média por nível de governança corporativa deste 

indicador nas empresas listadas nos níveis 2 e Novo Mercado do setor de construção e 

transporte. 

Tabela 2: Indicador de geração de riqueza no setor de Construção e Transporte 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Nível 2 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 309,19 281,39 -1121,14 

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 69,66 66,27 46,09 

Média anual 189,42 173,83 -537,52 

Média do nível   -58,09   

Novo Mercado 

ETERNIT S.A.  110,24 105,06 106,15 

PORTOBELLO S.A. 359,54 295,44 277,31 

CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.  4,57 3,58 -2,32 

CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART  31,23 27,88 27,06 

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.  35,07 29,74 26,29 

EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.  25,76 34,99 26,23 
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GAFISA S.A.  34,98 56,87 24,70 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.  32,46 25,11 21,15 

JHSF PARTICIPACOES S.A.  33,78 32,58 21,00 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.  41,74 38,30 46,63 

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES  -19,93 19,60 14,39 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.  27,34 26,43 20,93 

TECNISA S.A.  1,00 35,35 25,10 

TRISUL S.A.  30,33 21,90 18,13 

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. -27,58 31,51 -4,59 

BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.  40,47 39,74 28,73 

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.  82,50 79,25 41,36 

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.  73,45 79,25 133,75 

JSL S.A.  185,63 206,18 235,56 

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. 191,87 206,84 171,12 

ARTERIS S.A.  91,79 87,80 77,96 

CCR S.A.  115,68 127,38 136,32 

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

S.A.  
66,50 78,20 105,67 

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A.  49,47 12,79 5,87 

PRUMO LOGÍSTICA S.A.  14,19 1,77 5,73 

Média anual 65,28 68,14 63,61 

Média do nível   65,68   

Fonte: Elaboração própria  

 

O setor de construção e transporte não possui empresas classificadas no nível 1 de 

governança corporativa. Sendo assim, o Novo Mercado obteve significante vantagem no 

potencial de gerar riqueza em comparação com o nível 2 já que este foi impactado pela 

situação patrimonial negativa da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A (Apêndice 2). A 

substancial destruição de riqueza desta organização no ano de 2014 baixou o percentual 

médio de criação de valor deste nível de modo que para cada R$100,00 investido em capital 

próprio as empresas neste setor de atuação destruíam R$58,09 de valor. 

Com a média anual positiva e relativamente constante do indicador de geração de 

riqueza no segmento do Novo Mercado, este nível destaca-se como melhor representante da 

capacidade produtiva de valor do setor de construção e transporte. A cada R$100,00 de 

patrimônio líquido as organizações obtinham R$65,68 de valor adicionado a distribuir.  

 

4.2.3 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

consumo cíclico 

 

A tabela 3 mostra o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano além da média anual e da média por nível de governança corporativa deste indicador 

nas empresas listadas nos níveis 1 e Novo Mercado do setor de consumo cíclico. 
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Tabela 3: Indicador de geração de riqueza no setor de Consumo Cíclico 

Empresa 

Indicador de Geração de 

Riqueza 

2012 2013 2014 

Nível 1 

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA 60,04 63,66 59,40 

ALPARGATAS S.A.  91,85 97,56 90,72 

Média anual 75,95 80,61 75,06 

Média do nível   77,21   

Novo Mercado 

SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.  56,69 69,00 81,21 

CIA HERING S.A. 115,88 103,65 84,69 

GRENDENE S.A.  60,09 63,22 57,92 

TECHNOS S.A.  -54,45 -61,22 -59,20 

BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP  14,43 11,09 16,58 

T4F ENTRETENIMENTO S.A.  48,02 48,57 27,67 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.  195,77 158,98 128,10 

ESTACIO PARTICIPACOES S.A.  152,74 91,41 82,83 

KROTON EDUCACIONAL S.A.  46,94 56,33 25,53 

LOCALIZA RENT A CAR S.A.  82,88 104,77 96,72 

CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS  56,74 64,11 91,10 

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.  83,27 80,96 78,30 

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.  274,72 397,80 37,57 

MARISA LOJAS S.A.  144,71 134,70 138,17 

LOJAS RENNER S.A.  165,48 175,28 177,06 

B2W - COMPANHIA DIGITAL  67,50 113,98 43,37 

ABRIL EDUCAÇÃO S.A.  49,91 39,64 46,92 

GAEC EDUCAÇÃO S.A. 1342,35 78,23 98,73 

Média anual 161,32 96,14 69,63 

Média do nível   109,03   

Fonte: Elaboração própria  

  

O setor de consumo cíclico não possui empresas listadas no nível 2 de governança 

corporativa e, por isso, o comparativo é realizado entre o nível 1 e o Novo Mercado já que 

estes segmentos apresentam médias diferenciadas de geração de valor adicionado. 

 Enquanto o nível 1 gera para este setor de atuação, em média, R$77,21 de valor 

adicionado a distribuir, o Novo Mercado desempenha sua capacidade produtiva de valor de 

forma mais representativa, obtendo R$109,03 para cada R$100,00 investido em capital 

próprio. Isto ocorre, pois a média anual deste índice manteve-se positiva mesmo com a 

gradativa redução do indicador de geração de riqueza na maioria das empresas ao longo dos 

anos. 
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4.2.4 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

consumo não cíclico 

 

A tabela 4 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, bem como a média anual e a média do nível de governança corporativa deste 

indicador nas empresas listadas no Novo Mercado do setor de consumo não cíclico. 

 
Tabela 4: Indicador de geração de riqueza no setor de Consumo Não Cíclico 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Novo Mercado 

RENAR MACAS S.A.  58,03 120,73 107,40 

SLC AGRICOLA S.A.  27,92 29,08 29,59 

VANGUARDA AGRO S.A.  11,43 -0,13 9,18 

SAO MARTINHO S.A.  35,20 31,98 41,87 

BRF S.A.  64,62 69,99 81,39 

JBS S.A.  63,40 89,04 117,05 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.  141,31 152,41 308,36 

MINERVA S.A. 59,38 106,55 124,01 

VIGOR ALIMENTOS S.A.  30,81 44,96 71,80 

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS 63,34 63,92 59,75 

TEREOS INTERNACIONAL S.A.  81,14 49,41 40,47 

NATURA COSMETICOS S.A.  287,34 354,28 372,17 

FLEURY S.A.  52,66 57,58 64,94 

QUALICORP S.A.  22,59 32,03 33,60 

TEMPO PARTICIPACOES S.A.  61,60 78,32 221,05 

HYPERMARCAS S.A.  24,39 26,02 24,31 

BRASIL PHARMA S.A.  44,76 49,71 30,43 

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.  80,36 117,10 100,45 

Média anual 67,24 81,83 102,10 

Média do nível   83,72   

Fonte: Elaboração própria 
 

 Este setor de atuação é representado apenas por empresas classificadas no Novo 

Mercado. Sendo assim, este segmento de listagem é o responsável pela geração da riqueza a 

ser distribuída aos agentes colaboradores das atividades operacionais nas empresas do setor de 

consumo não cíclico. O progressivo aumento da média anual da capacidade de criação de 

valor nas empresas do Novo Mercado resulta no vantajoso percentual de valor adicionado 

gerado pelo nível no montante de R$83,72 para cada R$100,00 investido em capital próprio 

nas empresas deste setor.  
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4.2.5 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor 

financeiro e outros  

 

A tabela 5 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, bem como a média anual e a média por nível de governança corporativa deste 

indicador nas empresas listadas nos níveis 1, 2 e Novo Mercado do setor financeiro e outros. 

 

Tabela 5: Indicador de geração de riqueza no setor Financeiro e Outros 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Nível 1 

BCO PAN S.A.  0,62 28,53 20,26 

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  56,83 54,59 49,82 

BCO BRADESCO S.A.  44,21 43,28 45,89 

ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.  20,17 21,63 22,84 

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.  48,97 50,08 51,84 

BRADESPAR S.A.  7,22 1,05 1,65 

Média anual 29,67 33,19 32,05 

Média do nível   31,64   

Nível 2 

BCO ABC BRASIL S.A.  30,42 28,49 28,32 

BCO PINE S.A.  32,79 25,07 19,58 

BCO SOFISA S.A.  15,75 14,47 20,14 

SUL AMERICA S.A.  47,28 47,40 51,40 

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.  23,85 16,49 17,98 

BCO INDUSVAL S.A. 23,76 -8,56 18,75 

Média anual 28,98 20,56 26,03 

Média do nível   25,19   

Novo Mercado 

BCO BRASIL S.A.  47,08 48,03 46,47 

TARPON INVESTIMENTOS S.A.  353,29 171,76 133,37 

BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT  12,23 12,75 12,82 

CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS  53,59 50,98 53,99 

CIELO S.A.  189,98 162,35 150,48 

PORTO SEGURO S.A.  51,39 47,07 52,40 

BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

S.A  
47,26 50,70 34,35 

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.  21,64 21,32 27,97 

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. 50,38 31,96 28,48 

BR PROPERTIES S.A.  32,74 12,55 18,74 

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS  9,02 15,78 6,98 

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.  12,43 23,97 25,32 

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. 31,27 21,69 23,58 

SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.  47,58 42,77 25,97 

SONAE SIERRA BRASIL S.A.  19,39 22,55 16,78 
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ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.  60,70 65,15 64,29 

Média anual 65,00 50,09 45,12 

Média do nível   53,40   

Fonte: Elaboração própria 
 

 

O principal representante do setor financeiro e outros na geração de valor adicionado a 

ser distribuído pelas empresas listadas nos diferentes níveis de governança corporativa é o 

segmento do Novo Mercado. Apesar da gradativa diminuição nas médias anuais do indicador, 

o potencial médio de criação de valor neste segmento de listagem foi de R$53,40 para cada 

R$100,00 aplicados em capital próprio, sendo as empresas Cielo S.A e Tarpon Investimentos 

S.A as principais contribuintes no alcance desse desempenho. 

 Em seguida, tem-se o nível 1 de governança corporativa como importante 

contribuinte na geração de riqueza do setor financeiro e outros. Ao longo dos anos, a maior 

parte das empresas apresentou uma melhora do desempenho do indicador de geração de 

riqueza resultando numa média de criação de valor adicionado a ser distribuído aos agentes 

econômicos de R$31,64 para cada R$100,00 investidos no patrimônio líquido. 

O nível 2 apresenta o menor desempenho do setor financeiro e outros na criação de 

valor agregado a ser distribuído. Exemplificando, em 2013, para cada R$100,00 investido em 

capital próprio o Banco Indusval S.A destruía R$8,56, embora no ano de 2014 o índice tenha 

aumentado. A média de produção de valor agregado deste segmento ficou em torno de 

R$25,19 para cada R$100,00 aplicados pelos acionistas. 

 

4.2.6 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

materiais básicos 

 

A tabela 6 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano além da média anual e da média por nível de governança corporativa deste indicador 

nas empresas listadas nos níveis 1, 2 e Novo Mercado do setor de materiais básicos. 

 

Tabela 6: Indicador de geração de riqueza no setor de Materiais Básicos 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Nível 1 

VALE S.A.  23,55 36,09 28,21 

CIA FERRO LIGAS DA BAHIA  31,75 34,19 39,67 

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A. 19,09 25,28 19,89 

BRASKEM S.A.  55,73 78,95 95,89 

EUCATEX S.A.  54,30 44,24 41,88 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 15,59 22,54 27,75 
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Média anual 33,34 40,22 42,22 

Média do nível   38,59   

Nível 2 

KLABIN S.A. 55,75 50,50 53,71 

Média do nível   53,32   

Novo Mercado 

CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.  -3,21 -253,06 -8,73 

PARANAPANEMA S.A. 145,48 101,64 91,56 

DURATEX S.A.  45,78 49,38 45,71 

FIBRIA CELULOSE S.A.  17,94 24,47 26,27 

MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  33,64 35,06 39,44 

CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO  24,59 25,42 16,81 

Média anual 44,04 -2,85 35,18 

Média do nível   25,45   

Fonte: Elaboração própria 

 

 O setor de materiais básicos teve como representante do nível 2 de governança 

corporativa apenas a empresa Klabin S.A. que foi responsável pela geração de R$53,32 de 

valor adicionado a ser distribuídos aos agentes envolvidos nas atividades empresariais. 

 O nível 1 de governança corporativa produziu, em média, R$38,59 de riqueza para o 

setor de materiais básicos desempenhando papel de ampla representatividade na geração de 

valor neste campo de atuação. Ressalta-se a participação da empresa Braskem S.A que foi 

fundamental para a obtenção desse resultado. 

A empresa CCX Carvão da Colômbia S.A teve decisiva influência na taxa de geração 

de riqueza no segmento do Novo Mercado já que continuamente destruiu riqueza no período 

analisado. Essa involução, apesar de ter sido compensada pelos os indicadores positivos das 

outras empresas listadas neste nível de governança corporativa, puxou para baixo a média 

total de produção de valor deste segmento determinando sua baixa representatividade na 

geração de riqueza do setor de materiais básicos. Para cada R$100,00 investidos no 

patrimônio líquido era produzido apenas R$25,45 de valor adicionado. 

  

4.2.7 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

petróleo, gás e biocombustíveis  

 

A tabela 7 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, bem como a média anual e a média por nível de governança corporativa deste 

indicador nas empresas listadas no Novo Mercado do setor de petróleo, gás e 

biocombustíveis. 
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Tabela 7: Indicador de geração de riqueza no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Novo Mercado 

HRT PETROLEO -0,76 -141,37 -152,39 

QGEP PART    15,89 18,14 18,03 

OSX BRASIL   2,89 -98,56 -202,65 

Média anual 6,01 -73,93 -112,34 

Média do nível   -60,09   

Fonte: Elaboração própria 

 

O setor de petróleo, gás e biocombustíveis possui representantes somente do segmento 

do Novo Mercado e, portanto, a geração de riqueza deste campo de atuação foi diretamente 

afetada pela prejudicial situação patrimonial das empresas deste nível de governança 

corporativa. Além da HRT Petróleo, que apresentou, sucessivamente, valores negativos do 

indicador de geração de riqueza, a organização OSX Brasil teve uma substancial queda na 

capacidade de gerar valor. 

Sendo assim, o potencial médio de produção de valor adicionado no Novo Mercado 

foi negativado, ou seja, para cada R$100,00 investidos pelos proprietários eram destruídos 

R$60,09 de riqueza. No período observado, o desempenho das organizações no ano de 2014 

foi o que mais prejudicou a geração de riqueza no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. 

 

4.2.8 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

tecnologia da informação 

 

A tabela 8 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, a média anual e a média por nível de governança corporativa deste indicador nas 

empresas listadas no Novo Mercado do setor de tecnologia da informação. 

Tabela 8: Indicador de geração de riqueza no setor de Tecnologia da Informação 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Novo Mercado 

BEMATECH S.A.  53,39 56,99 64,99 

POSITIVO INFORMATICA S.A.  77,64 86,58 80,60 

LINX S.A.  79,43 44,29 49,61 

TOTVS S.A. 108,88 105,51 116,82 

Média anual 79,83 73,34 78,00 

Média do nível   77,06   

Fonte: Elaboração própria  

 

Apenas empresas listadas no segmento do Novo Mercado representam o setor de 

tecnologia da informação que possui um significativo potencial de produção de valor 
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agregado. A capacidade média de geração de riqueza das entidades neste nível de governança 

corporativa foi de R$77,06 de valor adicionado a ser distribuído entre empregados, governo, 

acionistas e financiadores de capital para cada R$100,00 investidos pelos sócios. 

 O bom desempenho do indicador de geração de riqueza no período analisado, com 

destaque para os índices atingidos pela empresa Totvs S.A, possibilitou o alcance desse 

proveitoso resultado no setor de tecnologia da informação. 

 

4.2.9 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

telecomunicações 

 

A tabela 9 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, bem como a média do segmento do Novo Mercado no setor de telecomunicações. 

 
Tabela 9: Indicador de geração de riqueza no setor de Telecomunicações 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Novo Mercado 

TIM PARTICIPACOES S.A.  84,51 83,93 84,96 

Média do nível   84,47   

Fonte: Elaboração própria 

 

 A representatividade do setor de telecomunicações ficou a cargo de apenas uma 

empresa, a Tim Participações S.A, classificada no segmento do Novo Mercado da listagem de 

governança corporativa da BM&FBOVESPA.  

 Verifica-se a lucratividade dos investimentos desse setor com a constante média de 

geração de riqueza alcançada. Ao longo dos anos, a variação no potencial de produzir valor 

agregado na organização foi insignificante e resultou na obtenção de uma média de R$84,47 

de valor adicionado a ser repartido entre os agentes econômicos. Ou seja, para cada R$100,00 

investidos pelos proprietários, aproximadamente 84% desse valor retornava aos colaboradores 

das atividades operacionais na empresa. 

 

4.2.10 Evolução do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido no setor de 

utilidade pública  

 

A tabela 10 informa o valor do índice de geração de riqueza do patrimônio líquido em 

cada ano, bem como a média anual e a média por nível de governança corporativa deste 

indicador nas empresas listadas no nível 1, 2 e Novo Mercado do setor de utilidade pública. 
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Tabela 10: Indicador de geração de riqueza no setor de Utilidade Pública 

Empresa 
Indicador de Geração de Riqueza 

2012 2013 2014 

Nível 1 

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG  121,63 91,53 117,05 

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL  60,35 51,11 57,27 

CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS  7,29 14,57 23,72 

Média anual 63,09 52,40 66,01 

Média do nível   60,50   

Nível 2 

ALUPAR INVESTIMENTO S.A. 35,22 29,54 34,05 

CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.  175,08 133,81 166,23 

RENOVA ENERGIA S.A.  11,59 22,10 10,55 

Média anual 73,97 61,81 70,27 

Média do nível   68,68   

Novo Mercado 

CPFL ENERGIA S.A.  118,97 89,52 93,42 

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.  11,61 13,03 11,83 

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.  66,90 62,75 69,75 

EQUATORIAL ENERGIA S.A. 53,22 64,58 86,21 

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG 41,66 39,49 37,45 

Média anual 58,47 53,87 59,73 

Média do nível   57,36   

Fonte: Elaboração própria 

  

As empresas listadas nos diferentes níveis de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA e que atuam no setor de utilidade pública apresentam médias relativamente 

semelhantes de geração de riqueza.  

 No nível 2 as empresas apresentam o melhor desempenho desse setor de atividade na 

criação de valor. Para cada R$100,00 de patrimônio líquido R$68,68 de riqueza são gerados. 

Enquanto a empresa Alupar Investimento S.A gera, em média, R$32,93 de riqueza e a Renova 

Energia S.A tem capacidade de criar somente R$14,75 de valor agregado, a entidade Centrais 

Elet de Santa Catarina S.A se destaca com seu potencial de produzir valor adicionado a ser 

distribuído que equivale, em média, a R$158,37. 

 Em seguida tem-se o nível 1 com bons resultados de geração de riqueza. A média 

deste segmento fica em torno de R$60,50 para cada R$100,00 investidos em capital próprio. 

A Cia Energética de Minas Gerais – CEMIG é a empresa com maior percentual de 

contribuição nesse resultado em vista dos elevados valores do indicador de geração de riqueza 

por ela obtidos. 
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O Novo Mercado é responsável pela geração de R$57,36 de riqueza a ser repartida 

entre empregados, governo, acionistas e financiadores de capital para cada R$100,00 

investidos pelos sócios. Dessa forma, em relação aos níveis de governança corporativa, o 

Novo Mercado é o que menos contribui para produção de valor adicionado. As empresas 

CPFL Energia S.A e Equatorial Energia S.A são as que mais colaboram na geração de riqueza 

para o setor de utilidade pública.  

 

4.3 Indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido nos setores de atuação 

 

O gráfico 3 evidencia a média do indicador de geração de riqueza do patrimônio 

líquido de acordo com os setores de atuação das empresas listadas nos diferentes níveis de 

governança corporativa. 

 
Gráfico 3: Média do indicador de geração de riqueza do patrimônio líquido nos setores de atuação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O campo de atuação que apresenta maior capacidade de geração de riqueza é o de bens 

industriais que produziu, em média, R$208,26 para cada R$100,00 investido em capital 

próprio. Os setores de consumo cíclico, consumo não cíclico e de telecomunicações também 

possuem vantajosas taxas de produção de valor de, respectivamente, R$93,12, R$83,72 e 

R$84,47, para cada cem unidades monetárias investidas no patrimônio líquido.  

O setor de petróleo, gás e biocombustíveis apresentou o pior desempenho já que 

destruía, em média, R$60,09 de valor. Além deste, outros campos de atuação também 
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obtiveram baixas taxas de geração de riqueza como o de construção e transporte, que tem o 

potencial de gerar, em média, apenas R$3,80 de valor adicionado a ser distribuído; o 

financeiro e outros com capacidade de produzir R$36,74; e o setor de materiais básicos que 

gerou R$39,12 de riqueza para cada R$100,00 investidos pelos sócios. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi verificar se há diferenças no indicador de geração de 

riqueza do patrimônio líquido de acordo com o setor de atuação das empresas listadas nos 

níveis 1, 2 e novo mercado de governança corporativa da BM&FBOVESPA, bem como se há 

diferenças nesse índice nos três segmentos listagem durante o período de 2012, 2013 e 2014. 

Para tanto foi realizada uma análise comparativa das médias do índice por nível de 

governança corporativa e de acordo com o campo de atuação das empresas. 

 Observando-se a média do indicador de geração de riqueza por nível de governança 

corporativa é possível verificar que, em geral, as empresas classificadas no nível 2 são 

capazes de produzir mais valor adicionado a ser distribuído entre os agentes econômicos para 

cada unidade monetária investida em capital próprio. Logo em seguida, têm-se as 

organizações listadas no Novo Mercado de modo que aquelas qualificadas no nível 1 são as 

que menos geram riqueza a ser repartida entre empregados, governo, acionistas e 

financiadores de capital. 

 Dentre os setores analisados, o setor de bens industriais foi responsável pelo maior 

percentual de geração de riqueza, sendo o nível 2 de governança corporativa o maior 

colaborador para o alcance deste resultado. Inversamente, o setor de petróleo, gás e 

biocombustíveis apresentou o menor potencial de produção de valor adicionado a ser 

distribuído, apesar de ser representado apenas por empresas qualificadas no Novo Mercado.  

 Com isso, evidencia-se a representatividade dos segmentos de listagem na geração de 

riqueza do patrimônio líquido com destaque para o nível 2 que se mostrou capaz de gerar, em 

média, R$96,17 de riqueza, seguido do Novo Mercado que produz uma média de R$68,80 de 

valor adicionado para cada R$100,00 investidos em capital próprio. 

 O presente estudo teve como limitação a amostra a ser analisada que foi reduzida, pois 

algumas empresas não divulgaram suas demonstrações consolidadas ou não apresentaram os 

valores necessários ao cálculo do índice no período analisado. As possíveis causas das 

variações também não foram objeto de estudo. 

 Sugere-se em pesquisas futuras que se faça a apuração do quociente entre o valor 

adicionado a distribuir e o patrimônio líquido consolidado nos outros segmentos de listagem 

utilizados pelo mercado tradicional, bem como estudos que ampliem o período a ser 

analisado.  
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APÊNDICE A - Quadro do cálculo do Indicador de Geração de Riqueza do PL – Nível 1 de Governança Corporativa 

Empresas 

Valor Adicionado Total a Distribuir 

(VAT) 
Patrimônio Líquido Consolidado (PL) 

Indicador de Geração de 

Riqueza                                

(IGR = VAT/PL*100) 

Média do 

IGR por 

empresa 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

1) ALPARGATAS S.A. 1.906.002 1.789.763 1.525.573 2.100.904 1.834.451 1.660.898 90,72 97,56 91,85 93,38 

2) BCO PAN S.A. 738.117 638.785 14.471 3.643.526 2.239.209 2.348.562 20,26 28,53 0,62 16,47 

3) BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL) 2.893.680 2.912.058 2.751.458 5.808.539 5.333.931 4.841.781 49,82 54,59 56,83 53,75 

4) BCO BRADESCO S.A. 37.763.955 31.205.094 31.540.972 82.291.805 72.102.926 71.346.390 45,89 43,28 44,21 44,46 

5) BRADESPAR S.A. 147.650 94.992 661.378 8.937.995 9.034.225 9.156.234 1,65 1,05 7,22 3,31 

6) BRASKEM S.A. 5.652.263 6.064.400 4.821.835 5.894.350 7.681.334 8.651.984 95,89 78,95 55,73 76,86 

7) CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA 188.710 210.131 192.898 317.672 330.066 321.272 59,40 63,66 60,04 61,04 

8) CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 13.208.882 11.567.562 14.048.234 11.284.952 12.638.357 11.549.996 117,05 91,53 121,63 110,07 

9) CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 7.835.476 6.608.123 7.459.930 13.682.780 12.928.752 12.361.890 57,27 51,11 60,35 56,24 

10) CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS 13.486.320 8.973.094 4.959.148 56.848.500 61.577.296 68.069.267 23,72 14,57 7,29 15,19 

11) EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO 486.790 504.140 580.316 1.162.474 1.139.464 1.068.651 41,88 44,24 54,30 46,81 

12) CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA 506.930  416.530 369.250 1.277.882 1.218.149 1.162.929 39,67 34,19 31,75 35,20 

13) FRAS-LE S.A. 458.662 472.184 345.735 408.967 395.848 368.980 112,15 119,28 93,70 108,38 

14) INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES 630.591 684.602 779.266 103.084 295.239 633.091 611,73 231,88 123,09 322,23 

15) ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. 9.648.000 7.781.000 6.591.000 42.239.000 35.974.000 32.674.000 22,84 21,63 20,17 21,55 

16) ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 52.158.000 42.166.000 37.219.000 100.617.000 84.192.000 75.998.000 51,84 50,08 48,97 50,30 

17) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 1.693.145 1.919.428 1.288.944 1.743.344 1.642.808 1.857.657 97,12 116,84 69,39 94,45 

18) SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. 2.862.606 2.408.820 1.715.013 10.315.132 10.687.239 11.002.078 27,75 22,54 15,59 21,96 

19) USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS 3.732.400 4.760.572 3.534.733 18.761.615 18.833.945 18.513.073 19,89 25,28 19,09 21,42 

20) VALE S.A. 42.203.219 54.897.985 36.007.237 149.601.623 152.122.066 152.909.437 28,21 36,09 23,55 29,28 

Média anual do indicador de geração de riqueza 80,74 61,34 50,27   
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APÊNDICE B - Quadro do cálculo do Indicador de Geração de Riqueza do PL – Nível 2 de Governança Corporativa 

Empresas 

Valor Adicionado Total a Distribuir 

(VAT) 

Patrimônio Líquido Consolidado 

(PL) 

Indicador de Geração de 

Riqueza                                                

(IGR = VAT/PL*100) 
Média do IGR 

por empresa 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

1) BCO ABC BRASIL S.A. 
        

646.936  
      562.417  

      

527.860  
   2.284.769  

   

1.973.838  

   

1.735.481  
28,32 28,49 30,42 29,07 

2) ALUPAR INVESTIMENTO S/A 
     

1.320.422  
   1.211.643  

   

1.082.781  
   3.878.309  

   

4.102.146  

   

3.074.264  
34,05 29,54 35,22 32,93 

3) CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. 
     

3.895.517  
   2.860.034  

   

3.111.836  
   2.343.458  

   

2.137.462  

   

1.777.333  
166,23 133,81 175,08 158,37 

4) CONTAX PARTICIPACOES S.A. 
     

3.249.489  
   3.303.338  

   

3.240.451  
      395.783  

      

438.249  

      

504.422  
821,03 753,76 642,41 739,06 

5) FORJAS TAURUS S.A. 
        

241.096  
      459.688  

      

366.176  
        52.115  

      

145.993  

      

201.780  
462,62 314,87 181,47 319,66 

6) GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 
     

3.733.111  
   3.428.704  

   

2.265.805  
-     332.974  

   

1.218.500  

      

732.828  
-1121,14 281,39 309,19 -176,86 

7) BCO INDUSVAL S.A. 
        

128.522  
-       58.364  

      

139.849  
      685.538  

      

681.593  

      

588.635  
18,75 -8,56 23,76 11,31 

8) KLABIN S.A. 
     

3.790.737  
   2.723.117  

   

3.021.998  
   7.058.324  

   

5.392.667  

   

5.420.921  
53,71 50,50 55,75 53,32 

9) MARCOPOLO S.A. 
     

1.327.176  
   1.392.333  

   

1.290.864  
   1.671.011  

   

1.533.991  

   

1.312.444  
79,42 90,77 98,36 89,51 

10) MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. 
        

731.616  
      629.974  

      

764.706  
   4.069.654  

   

3.819.338  

   

3.205.860  
17,98 16,49 23,85 19,44 

11) BCO PINE S.A. 
        

247.225  
      320.381  

      

409.626  
   1.262.420  

   

1.277.973  

   

1.249.362  
19,58 25,07 32,79 25,81 

12) RENOVA ENERGIA S.A. 
        

264.679  
      221.123  

      

114.940  
   2.509.641  

   

1.000.600  

      

991.397  
10,55 22,10 11,59 14,75 

13) SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. 
        

658.728  
      959.519  

      

953.620  
   1.429.161  

   

1.447.969  

   

1.368.901  
46,09 66,27 69,66 60,67 

14) BCO SOFISA S.A. 
        

132.931  
        99.473  

      

125.234  
      659.924  

      

687.480  

      

795.040  
20,14 14,47 15,75 16,79 

15) SUL AMERICA S.A. 
     

2.056.911  
   1.714.912  

   

1.581.840  
   4.001.652  

   

3.618.298  

   

3.345.361  
51,40 47,40 47,28 48,69 

Média anual do indicador de geração de riqueza 47,25 124,42 116,84   



46 

 

APÊNDICE C - Quadro do cálculo do Indicador de Geração de Riqueza do PL – Nível Novo Mercado da Governança Corporativa 

Empresas 

Valor Adicionado Total a Distribuir 

(VAT) 
Patrimônio Líquido Consolidado (PL) 

Indicador de Geração de Riqueza 

(IGR = VAT/PL*100) 
Média do IGR 

por empresa 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

1) ABRIL EDUCAÇÃO S.A. 739.539 629.255 521.887 1.576.259 1.587.332 1.045.713 46,92 39,64 49,91 45,49 

2) ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. 531.690 380.567 366.486 1.901.267 1.784.953 1.693.798 27,97 21,32 21,64 23,64 

3) GAEC EDUCAÇÃO S.A. 588.753 373.148 246.415 596.302 477.016 18.357 98,73 78,23 1342,35 506,44 

4) AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 451.236 416.554 377.972 576.293 514.542 453.899 78,30 80,96 83,27 80,84 

5) ARTERIS S.A. 1.659.515 1.650.214 1.475.141 2.128.777 1.879.573 1.607.084 77,96 87,80 91,79 85,85 

6) B2W - COMPANHIA DIGITAL 1.335.555 945.641 654.096 3.079.457 829.673 969.013 43,37 113,98 67,50 74,95 

7) BEMATECH S.A. 289.749 230.216 200.066 445.849 403.984 374.705 64,99 56,99 53,39 58,46 

8) BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP 181.268 120.649 109.964 1.093.379 1.087.882 761.953 16,58 11,09 14,43 14,03 

9) BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT 2.434.987 2.460.302 2.375.238 18.988.403 19.298.892 19.413.882 12,82 12,75 12,23 12,60 

10) BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. 160.538 311.133 307.676 558.795 782.870 760.340 28,73 39,74 40,47 36,31 

11) BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO S.A 
162.272  257.610 239.255 472.433 508.142 506.267 34,35 50,70 47,26 44,10 

12) BR MALLS PARTICIPACOES S.A. 2.794.807 3.026.119 4.441.118 9.812.923 9.467.256 8.814.957 28,48 31,96 50,38 36,94 

13) BRASIL PHARMA S.A. 364.885  699.693 690.628 1.198.909 1.407.503 1.543.120 30,43 49,71 44,76 41,63 

14) BR PROPERTIES S.A. 1.137.159 968.120 2.653.166 6.068.146 7.711.165 8.103.964 18,74 12,55 32,74 21,34 

15) BCO BRASIL S.A. 39.702.567 36.689.807 35.963.286 85.440.036 76.381.996 76.381.996 46,47 48,03 47,08 47,20 

16) BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS 40.772 92.649 50.409 583.906 586.985 558.968 6,98 15,78 9,02 10,59 

17) BRF S.A. 12.770.461 10.286.070 9.497.160 15.689.943 14.696.154 14.696.154 81,39 69,99 64,62 72,00 

18) CCR S.A. 5.003.055 4.439.753 3.889.431 3.670.213 3.485.541 3.362.332 136,32 127,38 115,68 126,46 

19) CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. -17.949 -530.483 -23.063 205.566 209.628 717.372 -8,73 -253,06 -3,21 -88,34 

20) CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS 942.555 861.423 762.455 1.745.953 1.689.563 1.422.801 53,99 50,98 53,59 52,85 

21) CIA HERING 911.351 940.334 908.530 1.076.077 907.258 784.000 84,69 103,65 115,88 101,41 

22) CIELO S.A. 6.507.330 5.409.186 4.584.473 4.324.400 3.331.879 2.413.161 150,48 162,35 189,98 167,60 

23) CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG 2.073.497 2.107.622 2.055.946 5.536.564 5.337.359 4.934.888 37,45 39,49 41,66 39,53 

24) CPFL ENERGIA S.A. 8.766.905 7.876.452 9.388.372 9.384.512 8.798.718 7.891.129 93,42 89,52 118,97 100,64 

25) CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 513.899 466.287 383.193 4.342.498 3.578.240 3.301.117 11,83 13,03 11,61 12,16 

26) CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. -7.992 14.018 18.887 343.913 391.464 413.615 -2,32 3,58 4,57 1,94 

27) CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 

S.A. 
587.777 502.839 412.349 458.826 316.281 210.632 128,10 158,98 195,77 160,95 

28) CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART 1.723.388 1.726.608 1.757.718 6.367.845 6.194.048 5.628.762 27,06 27,88 31,23 28,72 

29) DURATEX S.A. 2.106.557 2.155.494 1.841.928 4.608.900 4.365.005 4.023.605 45,71 49,38 45,78 46,96 

30) ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 1.885.324 1.640.750 1.413.410 1.784.186 2.098.029 2.125.487 105,67 78,20 66,50 83,46 

31) EMBRAER S.A. 4.940.695 4.906.278 4.051.120 10.265.486 8.509.009 6.846.482 48,13 57,66 59,17 54,99 

32) EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 4.580.601 3.923.812 4.236.156 6.566.803 6.253.173 6.332.386 69,75 62,75 66,90 66,47 

33) EQUATORIAL ENERGIA S.A. 2.970.527 1.839.118 1.338.783 3.445.525 2.847.647 2.515.592 86,21 64,58 53,22 68,01 

34) ESTACIO PARTICIPACOES S.A. 1.981.982 1.387.257 1.079.940 2.392.860 1.517.642 707.035 82,83 91,41 152,74 108,99 

35) ETERNIT S.A. 546.448 531.730 528.619 514.808 506.129 479.534 106,15 105,06 110,24 107,15 
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36) EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 636.119 688.779 744.729 2.419.495 2.315.876 2.123.497 26,29 29,74 35,07 30,37 

37) EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. 633.860 738.361 428.329 2.416.809 2.110.466 1.662.749 26,23 34,99 25,76 28,99 

38) FIBRIA CELULOSE S.A. 3.840.254 3.546.181 2.721.968 14.615.705 14.491.254 15.170.807 26,27 24,47 17,94 22,90 

39) FLEURY S.A. 1.021.499 972.461 898.352 1.572.964 1.689.033 1.705.908 64,94 57,58 52,66 58,39 

40) GAFISA S.A. 755.273 1.828.132 939.509 3.058.403 3.214.483 2.685.829 24,70 56,87 34,98 38,85 

41) GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. 323.188 365.019 204.940 1.276.457 1.522.796 1.649.207 25,32 23,97 12,43 20,57 

42) GRENDENE S.A. 1.348.226 1.307.403 1.173.981 2.327.934 2.067.960 1.953.562 57,92 63,22 60,09 60,41 

43) HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. 376.347 430.284 462.448 1.779.016 1.713.374 1.424.803 21,15 25,11 32,46 26,24 

44) HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A. -947.469 -2.056.326 -27.720 621.733 1.454.598 3.659.377 -152,39 -141,37 -0,76 -98,17 

45) HYPERMARCAS S.A. 1.817.387 1.841.527 1.675.480 7.475.963 7.078.577 6.868.366 24,31 26,02 24,39 24,91 

46) IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A 588.070 502.731 555.811 2.493.805 2.317.533 1.777.501 23,58 21,69 31,27 25,51 

47) INDUSTRIAS ROMI S.A. 287.533 320.941 253.636 644.161 649.923 637.270 44,64 49,38 39,80 44,61 

48) IOCHPE MAXION S.A. 1.743.153 1.730.455 1.510.835 1.604.503 1.445.160 1.090.910 108,64 119,74 138,49 122,29 

49) JBS S.A. 30.014.188 20.596.815 13.587.890 25.642.525 23.133.254 21.433.306 117,05 89,04 63,40 89,83 

50) JHSF PARTICIPACOES S.A. 480.744 722.307 649.313 2.289.655 2.216.788 1.922.265 21,00 32,58 33,78 29,12 

51) JSL S.A. 2.461.310 2.091.974 1.763.372 1.044.879 1.014.659 949.921 235,56 206,18 185,63 209,12 

52) KROTON EDUCACIONAL S.A. 2.922.590 1.475.211 1.054.422 11.446.408 2.618.689 2.246.204 25,53 56,33 46,94 42,94 

53) RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS 

S.A.  
677.611 621.053  571.545 1.803.791 156.121 208.045 37,57 397,80 274,72 236,70 

54) LINX S.A. 314.587 259.706 185.418 634.178 586.370 233.443 49,61 44,29 79,43 57,77 

55) LOCALIZA RENT A CAR S.A. 1.601.205 1.405.244 1.097.930 1.655.504 1.341.208 1.324.753 96,72 104,77 82,88 94,79 

56) CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 280.544 195.013 171.229 307.946 304.196 301.795 91,10 64,11 56,74 70,65 

57) LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. 631.164 440.885 403.186 471.914 556.317  548.940 133,75 79,25 73,45 95,48 

58) MARISA LOJAS S.A. 1.597.114 1.492.143 1.503.659 1.155.878 1.107.738 1.039.049 138,17 134,70 144,71 139,20 

59) LOJAS RENNER S.A. 3.284.860 2.617.414 2.160.636 1.855.268 1.493.253 1.305.683 177,06 175,28 165,48 172,61 

60) LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. 274.348 577.537 525.078 663.356 728.761 636.485 41,36 79,25 82,50 67,70 

61) LUPATECH S.A. 194.689 304.100 120.827 95.358 -563.491 -192.798 204,17 -53,97 -62,67 29,18 

62) M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS 1.963.276 1.802.464 1.526.792 3.285.643 2.820.095 2.410.618 59,75 63,92 63,34 62,33 

63) MAGNESITA REFRATARIOS S.A. 1.141.057 1.060.176 945.556 2.892.877 3.023.926 2.810.859 39,44 35,06 33,64 36,05 

64) MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 6.388.292 4.753.561 6.083.557 2.071.725 3.119.022 4.305.092 308,36 152,41 141,31 200,69 

65) METALFRIO SOLUTIONS S.A. 88.405 200.189 250.927 180.611 268.454 279.517 48,95 74,57 89,77 71,10 

66) MINERVA S.A. 595.911 472.707 447.944 480.553 443.628 754.307 124,01 106,55 59,38 96,65 

67) MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. 2.179.123 1.671.925 1.706.332 4.672.918 4.365.400 4.087.973 46,63 38,30 41,74 42,22 

68) NATURA COSMETICOS S.A. 4.275.030 4.138.893 3.699.280 1.148.679 1.168.250 1.287.436  372,17 354,28 287,34 337,93 

69) OSX BRASIL S.A. -3.782.690 -2.171.798 96.438 -1.866.627 2.203.555 3.332.778 -202,65 -98,56 2,89 -99,44 

70) PARANAPANEMA S.A. 1.102.558 1.400.021  2.126.465 1.204.232 1.377.441 1.461.730 91,56 101,64 145,48 112,89 

71) PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES 728.207 1.044.819 -1.097.985 5.061.749 5.330.053 5.508.785 14,39 19,60 -19,93 4,69 

72) PORTO SEGURO S.A. 3.143.879 2.773.998 2.607.532 5.999.448 5.893.508 5.074.096 52,40 47,07 51,39 50,29 

73) PORTOBELLO S.A. 658.006 566.820 457.069 237.280 191.857 127.127 277,31 295,44 359,54 310,76 

74) POSITIVO INFORMATICA S.A. 532.570 559.082 496.897 660.756 645.728 640.032 80,60 86,58 77,64 81,61 

75) PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. 691.985 669.309 458.796 688.851 571.564 570.929 100,45 117,10 80,36 99,31 
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76) CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO 99.810 169.214 169.670 593.702 665.550 689.977 16,81 25,42 24,59 22,28 

77) PRUMO LOGÍSTICA S.A. 157.639 36.998 134.397 2.752.231 2.085.743 947.166 5,73 1,77 14,19 7,23 

78) QGEP PARTICIPAÇÕES S.A. 455.956 436.937 354.079 2.528.828 2.409.057 2.227.797 18,03 18,14 15,89 17,35 

79) QUALICORP S.A. 790.441 647.040 451.369 2.352.655 2.019.799 1.998.074 33,60 32,03 22,59 29,41 

80) RENAR MACAS S.A. 32.657 46.809 16.217 30.407 38.771 27.944 107,40 120,73 58,03 95,39 

81) RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 192.084 253.542 245.729 917.941 959.377 898.772 20,93 26,43 27,34 24,90 

82) SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. 297.812 462.378 426.832 1.146.692 1.081.140 897.074 25,97 42,77 47,58 38,77 

83) SAO MARTINHO S.A. 869.133 671.728 712.745 2.075.952 2.100.617 2.024.678 41,87 31,98 35,20 36,35 

84) SONAE SIERRA BRASIL S.A. 531.870 668.554 519.049 3.169.447 2.964.559 2.677.242 16,78 22,55 19,39 19,57 

85) SLC AGRICOLA S.A. 708.107 621.428 556.697 2.393.008 2.137.012 1.993.625 29,59 29,08 27,92 28,86 

86) SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. 881.701 794.815 690.192 1.085.771 1.151.963 1.217.533 81,21 69,00 56,69 68,96 

87) TARPON INVESTIMENTOS S.A. 63.505 122.178 90.152 47.617 71.132 25.518 133,37 171,76 353,29 219,47 

88) TECHNOS S.A. -275.643 -273.054 -222.024 465.594 446.009 407.784 -59,20 -61,22 -54,45 -58,29 

89) TECNISA S.A. 426.802 558.181 14.422 1.700.318 1.579.047 1.439.170 25,10 35,35 1,00 20,48 

90) TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. 619.752 830.685 796.600 362.172 401.598 415.175 171,12 206,84 191,87 189,95 

91) TEMPO PARTICIPACOES S.A. 275.125 231.538 172.321 124.464 295.625 279.746 221,05 78,32 61,60 120,32 

92) TEREOS INTERNACIONAL S.A. 1.938.000 2.105.000 2.943.000 4.789.000 4.260.000 3.627.000 40,47 49,41 81,14 57,01 

93) TIM PARTICIPACOES S.A. 13.017.017 12.249.975 11.689.684 15.322.034 14.594.640 13.832.870 84,96 83,93 84,51 84,47 

94) T4F ENTRETENIMENTO S.A. 70.947 161.618 170.194 256.399 332.766 354.443 27,67 48,57 48,02 41,42 

95) TOTVS S.A. 1.306.107 1.128.790 994.194 1.118.062 1.069.838 913.146 116,82 105,51 108,88 110,40 

96) TRISUL S.A. 103.382 131.174 178.085 570.226 598.914 587.213 18,13 21,90 30,33 23,45 

97) TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. 84.169 273.721 977.249 1.433.816 2.139.588 1.975.385 5,87 12,79 49,47 22,71 

98) TUPY S.A. 1.028.144 1.039.886 927.887 2.032.374 1.901.901 1.185.855 50,59 54,68 78,25 61,17 

99) ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. 4.967.299 4.265.563 3.645.584 7.726.595 6.546.886 6.006.078 64,29 65,15 60,70 63,38 

100) VANGUARDA AGRO S.A. 114.387 -1.654 170.300 1.246.445 1.272.374 1.490.322 9,18 -0,13 11,43 6,82 

101) VIGOR ALIMENTOS S.A. 1.186.135 701.889 377.197 1.651.985 1.561.069 1.224.289 71,80 44,96 30,81 49,19 

102) VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. -3.738 99.249 -162.770 81.513 315.012 590.238 -4,59 31,51 -27,58 -0,22 

103) WEG S.A. 4.607.924 4.009.403 3.364.777 5.139.263 4.642.267 4.151.626 89,66 86,37 81,05 85,69 

Média anual do indicador de geração de riqueza 63,76 63,15 79,50   

 

 


