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EVIDENCIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Uma análise da distribuição do Valor Adicionado nos Bancos ComerciaIs Públicos do 

Brasil 

 

RESUMO 

 

A Demonstração do Valor Adicionado exerce um papel de grande importância dentro da 

contabilidade social e na intersecção entre os indivíduos e as empresas. Além de um 

indicador econômico que demonstra a sustentabilidade das grandes corporações, a DVA 

promove uma visão macrossistêmica de como há distribuição da riqueza gerada pelas 

companhias e como essa riqueza é retornada para a sociedade e principalmente para a 

região ao qual a companhia está sediada, observa-se que, a instalação de grandes empresas 

principalmente no território brasileiro impacta diretamente o funcionamento das cidades 

e a vida da população. Dessa forma, considerando o sistema bancário e a grande 

representatividade na economia brasileira, o estudo teve como objetivo mapear, analisar 

e descrever como foi distribuído a riqueza gerada por todos os bancos comerciais públicos 

regulados pelo BC e com ações negociadas na B3. Ao todo foram analisadas 9 instituições 

bancárias públicas, nos exercícios dos anos de 2015 a 2019 e segregadas as informações 

de maneira percentual divididas em 4 segmentos: Pessoal, Governos, Terceiros e 

Acionistas. Conclui-se com o estudo que, a maior alocação do valor adicionado é 

direcionada para o Pessoal ( funcionários), seguidos de Governos, Acionistas e Terceiros 

nessa ordem. Constatou-se com o estudo que, há grande remuneração de impostos por 

meio da atuação dos bancos públicos e que, há necessidade de nos próximos estudos, 

entender se a riqueza gerada e alocada para o Governo tem sido de fato investida na 

população 

 

Palavras-chaves: 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O conceito de contabilidade é definido por uma ciência social, em que, tem como 

objetivo, controlar o patrimônio das entidades e transmitir informações aos usuários, deve 

ser vista como um sistema aberto, em que sofre influência do ambiente interno e externo 

à organização. Dessa forma, a conversação com outras áreas de conhecimento e a 

interferência as quais estas possuem dentro do universo das ciências contábeis, faz com 

que haja necessidade de se ampliar a esfera de atuação para se adequar as mudanças e 

necessidades da sociedade. (KROETS,2000).  

 Entendendo que estruturas das organizações empresariais se assemelham a 

organismos, onde a contabilidade prevê a melhor forma de se organizar, controlar e 

definir estratégias dentro dessas estruturas, com objetivo principal de maximização de 

valor. A contabilidade social assume o papel principal de realizar a intersecção entre os 

indivíduos e as empresas.  

 Em conceito, segundo o autor Luca (1998) “A contabilidade social é responsável 

por averiguar as interações sociais dentro da empresa, internas ou externas à organização, 
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em que, são estudados os impactos das variações patrimoniais e a repercussões na 

entidade, meio ambiente e sociedade como um todo”. Observa-se que o enfoque social 

dentro das ciências contábeis tem como fim mensurar impactos de ações e tomadas de 

decisões da entidade, em uma esfera macro, calculando as implicações dentro da 

sociedade e analisando o perfil de responsabilidade social de cada organização. 

 De forma quantitativa, o principal instrumento para mensurar as externalidades 

desempenhadas pelas organizações é o Balanço Social. Por definição, o balanço social é 

um demonstrativo composto por informações sociais e econômicas (...) com intuito de 

evidenciar as contribuições realizadas pela empresa visando a melhoria da qualidade de 

vida dos seus colaboradores e comunidade (FREITAS 2013).  

 No cenário brasileiro, em 2005 as empresas listadas no BM&FBOVESPA (B3), 

deveriam emitir o Índice de Sustentabilidade Social (ISE), o que permitiu aos investidores 

a opção de alocarem capital em companhias com compromisso social e sustentáveis. Tal 

fato, permitiu a disseminação do conceito da Contabilidade Social e das demonstrações 

que a elucidam. Já em 2007, com a lei 11.683, é determinado que Sociedades por Ações 

emitam relatórios de Natureza Social e Ambiental, os quais tenham por objetivo, 

demonstrar a geração e distribuição de riquezas, recursos humanos, interação das 

entidades com o ambiente externo e meio ambiente (CFC 2004).  

Conforme analisado e descrito por Ramos (2020), de forma quantitativa o número 

de publicações nos últimos 5 anos abordando temas como responsabilidade social e 

sustentabilidade no meio empresarial caiu consideravelmente, dessa forma, observa-se a 

necessidade de se explorar a aplicabilidade da DVA.  

 Destarte, considerando a importância do indicadores de responsabilidade social 

no universo das entidades brasileiras, o estudo em questão tem como objetivo analisar a 

evolução das demonstrações de valor adicionado (DVA) de todos os Bancos Públicos 

Comerciais Brasileiros com ações listadas pela B3 e regulados pelo BC, com objetivo de 

evidenciar a distribuição do valor adicionado e onde há maior alocação de recursos, em 

uma amostragem de 5 anos, visando a examinar os indicadores dos balanços sociais e 

DVA, materialização dos investimentos no âmbito social e ambiental, foram considerados 

para análise, os relatórios anuais emitidos publicamente e as notas explicativas. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O primeiro registro de demonstração valor adicionado no mundo deu-se na década 

de 70 na Europa com destaque no Reino unido após a publicação do relatório Corporate 

Report. 

 A divulgação desse relatório teve como tentativa a inclusão de objetivos sociais e 

econômicos na divulgação de dados de empresas na época, que teve como principal 

catalisador a introdução do imposto sobre o valor agregado nos países europeus.  Além 

do caráter de divulgação, o Corporate Report recomendava a elaboração da Demonstração 

do Valor Adicionado para evidenciar como os benefícios e os esforços são divididos entre 

os principais stakeholders das organizações: empregados, investidores e o estado.  
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 Em 1977 o poder legislativo reino unidense definiu que a DVA deveria se juntar 

com as outras demonstrações contábeis como a Demonstração do Resultado do Exercício 

e o Balanço Patrimonial.  

 No brasil, já no fim da década de 1970 já falava-se sobre a importância da 

divulgação do valor gerado por cada empresar e o retorno para a sociedade, assim, em 

1975 todas as empresas passaram a reportar ao Ministério Público do Trabalho e da 

Previdência Social a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) dando início a 

consolidação e difusão do conceito. No meio acadêmico, o percussor do assunto foi o Dr. 

Prof Eliseu Martins que realizou as primeiras publicações e artigos abordando a discussão 

sobre a DVA e distribuição da riqueza gerada. Em 2007 após aprovada e sancionada, lei 

11.638/07 torna obrigatória a divulgação da DVA de todas as companhias de capital 

aberto.  

 
FIGURA 1 : EVOLUÇÃO DA DVA NO BRASIL 

 
FONTE: MELO (2007) 

 

 Em definição, a Demonstração do Valor Adicionado tem como principal objetivo 

demonstrar a capacidade de geração de riqueza de determinada entidade e como, a 

distribuição dessa riqueza afeta o meio em que está inserida. De acordo com Luca (1988), 

a DVA sendo um conjunto de informações de natureza econômica, procura demonstrar o 

valor da riqueza gerada pela empresa e distribuída para os elementos que contribuíram 

para a sua geração.  

 Estruturalmente, está organizada em 2 partes, em que, a primeira demonstra de 

forma detalhada o quanto de riqueza foi propriamente gerada pela unidade por meio dos 

serviços prestados ou comercialização de produtos e valores recebidos, já a segunda parte 

demonstra a alocação dessa riqueza entre os stakeholders: Pessoal, Governo e Acionistas.  

 São diversos os estudos relacionados a importância da DVA e consequentemente 

a aplicabilidade na análise dos bancos, contudo, não foram encontrados trabalhos que 
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façam a análise estrita dentro do universo dos Bancos Públicos. Na tabela 1 a seguir esses 

estudos são resumidos.
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Tabela 1. Estudos relacionados.  

Autores Objetivo de pesquisa  Conclusões  

2003 

RODRIGUE

S  

Analisar como é distribuído o Valor Adicionado entre os agentes: 

pessoal, governo, acionistas pelos bancos privados e públicos com 

ações listadas em bolsa nos anos de 2007 a 2009 

Identificou-se que, maior parcela  em 2007 e 2008 foi destinada para remuneração 

de capitais próprios (acionistas), porém, em 2009 a destinação majoritária destinou-

se para Remuneração de Pessoal, comportamento constatado para bancos públicos e 

privados.  

2005 CUNHA 

Avaliar a capacidade de aferição por meio das informações contidas na 

DVA sobre a formação de riqueza pelas empresas e sua distribuição 

aos agentes econômicos que auxiliaram a criá-la, estudo feito com 416 

empresas dos setores de comércio, indústria e serviço.  

Concluiu-se que, a DVA é um excelente instrumento de análise considerando que é 

de fácil identificação os principais agentes que contribuíram para a geração de 

riqueza dentro da entidade.  

2007 SILVA  

Identificar os possíveis impactos da privatização na perspectiva da 

distribuição da geração de riqueza sob a ótica da Demonstração do 

Valor Agregado (DVA) 

Percebeu-se por meio da análise que, houve uma melhora significativa no sentido 

de geração de riqueza após o processo de privatização, contudo, houve a redução 

expressiva da alocação de recursos com Remuneração de Pessoal quando 
comparado com as estatais.  

2010 

FERREIRA 

Investigar a relação entre a riqueza gerada e os investimentos sociais 

realizados pelas empresas que publicaram o BS nos anos de 2003 e 

2004  

Constatou-se que os investimentos sociais realizados pelas empresas (internos, 

externos e ambientais) resultam positivamente em valor econômico gerado na 

sociedade.  

2010 PINTO  

Evidenciar a política adotada de distribuição do Valor Agregado dentro 

dos 3 maiores bancos brasileiros (Itau, Banco do Brasil e Bradesco) 

nos anos de 2009 e 2010.  

Indicadores calculados sobre a DVA constaram que nos bancos Itau e Bradesco a 

maior destinação do recurso é para Remuneração de Capital Próprio, sendo no 

Banco do Brasil, a distribuição voltada para Remuneração de Pessoal 

2011 

TAIAROL  

Analisar e Comparar a evolução do investimento social interno, valor 

adicionado e receita operacional bruta e líquida a fim de identificar se 

os investimentos sociais internos contribuem para o aumento da receita 

e valor adicionado nos Bancos brasileiros no período de 2000 a 2009.  

Resultados da pesquisa aponta alto nível correlação e alta regressão do 

investimento social interno com a geração e distribuição de riqueza, receita 

operacional bruta e líquida  nos bancos brasileiros, públicos e privados  

2017 MELO 
Analisar a distribuição de riqueza pelas maiores empresas de cada 

região do Brasil  

Dentro das regiões analisadas, empresas do Centro-Oeste obtiveram a maior média 

de distribuição de riqueza com Remuneração de Pessoal, sendo o segundo lugar a 

região Sul, terceiro lugar a região Norte/Nordeste, e por fim, a região sudeste. O 

estudo sugere que se faça uma análise mais profunda e voltada para setores 

específicos de atuação, comparando como estes se comportam em cada região.  

2020 RAMOS  

Investigar as características das publicações acadêmicas sobre 

Balanços Sociais e a influência para criação de um ambiente 

empresarial mais sustentável por meio de uma pesquisa bibliométrica 

do período de 2008 a 2018. 

O estudo concluiu que houve uma carência de pesquisa na área nos últimos 5 anos, 
contudo, os artigos com maiores citações abordavam o tema de sustentabilidade 

coorporativa, indicado que, as empresas estão gradativamente buscando novas 

posturas e promovendo ações que evidenciem a transparência de informações e 

utilizando da Responsabilidade social para realizar planejamentos estratégicos, 

associando-se a um diferencial competitivo.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos autores. 
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 Sob o ponto de vista da análise dos relatórios de sustentabilidade dos Bancos, há 

uma defasagem nas publicações sobre o tema nos últimos 7 anos e principalmente após a 

crise do mercado imobiliário em 2015 nos EUA que impactou diretamente as operações 

bancárias no Brasil e no Mundo, sendo necessária novas análises nesse período.  

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para definir o nicho de atuação do estudo, bem como, o público-alvo das análises, 

foram coletadas informações sobre todas as entidades financeiras reguladas pelo Banco 

Central e que possuem aporte de capital público e controle estatal, conforme dados 

tabelados: 

 
Tabela 2. Entidades financeiras 

 
Fonte: Banco Central 2019 

 

 Ao todo, foram encontradas 28 entidades financeiras atuantes no Brasil, com 

controle acionário público.  

 Contudo, considerando o enfoque do estudo e principalmente o efeito da 

demonstração do valor adicionado, foram excluídas da base de análise as Agências de 

fomento e os Bancos de Desenvolvimento. Sendo apenas analisados os bancos públicos 

com carteira comercial, bancos múltiplos, e Caixas Econômicas. 

 
 
 

Tabela 3. Entidades financeiras  
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Fonte: Banco Central 2019 

 

 Assim, 9 instituições financeiras de capital público foram selecionadas para 

ilustrar o estudo descritivo em questão. Foram coletadas nos últimos 5 anos (2015 a 2019) 

as demonstrações financeiras dos bancos listados, com enfoque na demonstração do valor 

adicionado. Os dados foram compilados e retirados dos relatórios de resultados anuais 

emitidos por cada instituições e fornecidos para os acionistas. 

 

 

RESULTADOS 

 

 Para identificar como os bancos públicos brasileiros distribuíram riquezas nos 

últimos 5 anos, inicia-se a análise apresentando o valor adicionado gerado pelas 9 

instituições financeiras analisadas no estudo em questão. Ressalta-se que, não foram 

emitidas as demonstrações de valor adicionado no ano de 2015 dos Banco Regional de 

Brasilia e do Banco do Estado do Sergipe.  

 
Tabela 4. Entidades financeiras 

 
Fonte: Própria 

 

 A análise horizontal e comparativa dos resultados de maneira geral prevê uma 

evolução significativa do valor adicionado distribuído por cada instituição, em termos 

percentuais, de 2015* até 2019 houve um incremento médio de 33,5% na distribuição 

total.  
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Grafico 1. Fonte própria 

 

 Graficamente, representado de forma quantitativa a evolução dos bancos (com 

exceção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica), observa-se a maior variação positiva 

ao longo dos anos do Banco do Nordeste e do Banrisul. Evolução muito ocasionada pela 

maior captação de receita e competitividade nas regiões as quais atua, houve esforços do 

governo federal para o fomento dessas regiões, principalmente o Nordeste do país, em 

que o BNB possui taxas bastante competitivas e incentivadas para o desenvolvimento 

industrial e comercial da região.  

 

Gráfico 2. Fonte Propria 

 

 Na visão dos maiores bancos públicos, a Caixa Econômica teve a maior variação 

positiva, tem termos percentuais,47,99% de crescimento quando comparado com o 

mesmo período em 2015, fomento do mercado imobiliário, bem como a atuação do 

programa “Minha Casa, Minha Vida” permitiram um aumento vertiginoso no números 

captações e financiamentos, contribuindo para o incremento da Receita líquida gerada 

pela instituição. Já no cenário do Banco do Brasil, percebe-se uma queda do valor 
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adicionado do ano de 2019 para 2018, muito ocasionada pelo aumento da competitividade 

de Bancos Privados, principalmente no segmento do agronegócio, em que, por anos 

consecutivos, o BB liderava na linha de empréstimos vocacionados para as agro-

industrias.  

 Observando os valores adicionados distribuídos ao longo dos 5 anos e a parcela 

de participação de cada instituição, observa-se a concentração de 88% na Caixa 

econômica no Banco do Brasil.  

 

 
Gráfico 3 

 

 

 

 

 Percentualmente, foram divididos os valores adicionados apurados em cada um 

dos 5 exercícios* das 9 instituições financeiras públicas, obteve-se em termos percentuais 

a alocação do montante gerado em 4 segmentos: Pessoal, Governos, Terceiros e 

Acionistas: 
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Tabela 5 – fonte própria.  
 

 

 A análise vertical dos percentuais obtidos em cada segmento demonstra padrões 

de distribuição ao longo dos exercícios abordados no estudo em questão. Percebe-se que, 

de maneira geral, a maior parte do valor adicionado gerado nos bancos públicos é 

destinado para folhas de pagamento e investimentos em cursos e em captação dos 

funcionários (Pessoal), contudo, quando comparado os anos de 2015 e 2019, nota-se uma 

diminuição da distribuição nesse setor, sendo alocado também em remuneração aos 

acionistas e ao lucro retido, o qual, constitui-se uma reserva de emergência para as 

instituições.  

 De forma individual e horizontal, os bancos que sofreram maiores variações e 

diminuição do recurso alocado para Pessoal foram a Caixa Econômica e o Banco do 

Nordeste, ambos com 42% de variação de 2015 para 2019.  

 

 

Gráfico 4.  

 

Nota: não há informações do ano de 2015 do Banco de Brasília e do Sergipe.  
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 Em contrapartida, pode-se observar que, a maior evolução do percentual alocado 

para os Acionistas também foram dos bancos: Caixa Econômica e Banco do Nordeste, 

fazendo de fato, o movimento contrário, realocando investimentos no quadro Pessoal para 

o setor dos Acionistas, ressaltando que, dentro da esfera dos bancos públicos, o principal 

acionista é o Governo, vale ressaltar também que, o setor em questão também integra a 

conta de Lucros Retidos, destinados para fatos extraordinários.  

 Pode-se inferir que, a transferência e maior constituição de lucros retidos é 

resultado da crise financeira de 2015 que atingiu de forma vertiginosa os bancos 

brasileiros, dessa forma, percebeu-se a necessidade de aumentar as reservas e 

consequentemente a segurança das instituições. 

 

 
Grafico 5  

 

 Nos outros setores, na visão percentual, a variação foi menor, sendo obtido um 

padrão para todos os bancos públicos, como por exemplo, o setor de Terceiros.  
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Grafico 6.  

 

 Já na distribuição por meio de Impostos, os bancos apresentados também emitiram 

um padrão de distribuição, sendo a maior variação pelo Banco do Brasil por uma reversão 

de impostos atípica no ano de 2019, demais anos, sem grandes distorções. 

 

 
 

 Buscando a padronização do percentual distribuído e mediando os setores 

analisados, obtém-se a seguinte distribuição histórica média dos últimos 5 anos* de todos 

os bancos comerciais públicos do Brasíl. 
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CONCLUSÕES 

 

 O estudo em questão teve como objetivo analisar e descrever como os bancos 

públicos distribuíram o valor adicionado gerado nos anos de 2015,2016,2017,2018,2019.  

 Observou-se que, a maior destinação em todos os bancos é para o setor de Pessoal, 

que ocupa a posição de 49,1% de todo resultado adicionado gerado pelas instituições 

financeiras, em segundo lugar, tem-se a remuneração com Governos, por meio de 

pagamento de impostos e contribuições com 24,62% do valor gerado. Em terceiro lugar, 

tem-se a remuneração com Acionistas, os quais integram a distribuição de lucros e 

remuneração de juros de capital próprio para a União, bem como os lucros retidos para 

reservas, com percentual de 24,62%. Em último lugar, o segmento de Terceiros, 

compostos basicamente pelos aluguéis pagos nas estruturas físicas com a porcentagem de 

1,96%. 

 Conclui-se que, a geração apresentada pelos bancos, bem como, a captação de 

recursos por meio de empréstimos e juros das operações, de maneira geral, retorna para a 

sociedade por meio da remuneração de impostos, os quais, tem como objetivo promover 

investimentos nas áreas básicas com saúde, educação e transportes. Obtém-se, que, em 

essência, a remuneração aos funcionários compete com a riqueza gerada por eles dentro 

das instituições bancárias, considerando as cargas horárias de trabalho, treinamentos e 

cursos que são necessários para o cumprimento da função e atendimento ao público. 

 Dessa forma, além do papel crucial das instituições financeiras de promover 

liquidez aos mercados, fomentar a economia, incentivar o empreendedorismo, tem-se que 

a distribuição de riquezas geradas também atende socialmente a população, considerando 

o percentual desembolsado para o Governo e que deve ser repassado para a população 

por meio de investimentos. 

 Para os demais estudos, nota-se a necessidade de investigar e analisar como o 

Governo Federal tem aplicado os recursos obtidos por meio da carga tributária dos 

Pessoal ; 49,1

Governos; 24,62

Terceiros ; 1,96

Acionistas ; 

24,32
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bancos, e nos casos dos bancos regionais e de menor porte, se nas regiões em que estão 

sediados, há maiores esforços dos governos para promover desenvolvimentos da região. 
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