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ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA RIQUEZA AO GOVERNO 
PELAS MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS 
 
RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a parcela de distribuição de riqueza 
destinada ao governo pelas dez maiores empresas brasileiras, segundo a classificação da 
revista Exame – Melhores e Maiores de 2014. A Demonstração de Valor Adicionado 
(DVA) evidencia a geração e a distribuição da riqueza de uma organização para a suas 
partes interessadas, sejam empregados, governo, acionistas ou financiadores de capital. 
A distribuição ao governo corresponde ao montante de impostos, taxas e contribuições 
devidos pelas empresas. Foram coletados dados das demonstrações financeiras dos 
anos de 2013, 2014 e 2015 das dez maiores empresas brasileiras que possuem 
investimentos e divulgam seus resultados na BMF&Bovespa, segundo a classificação da 
revista Exame – Melhores e Maiores de 2014, para o estudo estatístico descritivo das 
distribuições de riquezas para os entes federativos, nas esferas federal, estadual e 
municipal, das companhias da amostra. Os resultados revelaram que houve um impacto 
crescente da distribuição de riqueza para o governo pelas empresas estudadas. Verificou-
se, mediante análise percentual, um acréscimo de 5% da carga tributária destas no 
período de 2013 a 2015, evidenciando uma ampliação da participação do governo em sua 
riqueza em detrimento das demais partes interessadas ao longo dos anos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A contabilidade tem por objetivo disponibilizar a seus usuários informações 

suficientes para o equilíbrio econômico e financeiro dos mesmos, utilizando-se de suas 

amplas análises de demonstração, como a Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE), Demonstração do Valor Adicionado (DVA), Balanço Patrimonial, Demonstração de 

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), dentre outras, facilitando o cumprimento da 

apuração de resultados. 

Segundo Marion (2009, p.28), a contabilidade como um instrumento pelo 

qual ajuda a administração de uma empresa nas tomadas de decisões, avaliando e 

analisando todos os dados econômicos da organização a partir de relatórios. As 

demonstrações contábeis se caracterizam como os próprios relatórios ou sumários que 

evidenciam os aspectos econômicos e ou patrimoniais. 

Segundo Neves e Viceconti (2013, p. 272), “a DVA evidencia o valor das 

riquezas criadas pela sociedade, bem como sua efetiva distribuição”. Contudo, o enfoque 

deste trabalho esta na demonstração de DVA, pois esta divulga resultados específicos e 

demonstra valores singulares que não são devidamente explicados em outras 

demonstrações, evidencia e distribui de maneira significativa às riquezas criadas por uma 

sociedade. 

Hoje, no cenário econômico em que empresas de grande porte se 

encontram, é essencial estabelecer parâmetros para o melhor controle sobre as 

distribuições de lucros, sejam estes para os sócios ou acionistas, contribuintes com 

capital de terceiros, partes relativas aos empregados e, por fim, a contribuição de carga 

tributária imposta pelo governo. Considerando a necessidade de controle de distribuição 

de lucro tem-se como ferramenta de suporte para fornecer essas informações a DVA. 

Segundo Neves e Viceconti (2013), a DVA é uma importante ferramenta de 

evidenciação de informação para os usuários internos e externos (acionistas, 

administradores, fornecedores, clientes, governo etc.). 

O governo, como usuário de informação contábil, tem interesse em 

informações tributárias, as empresas em geral sejam de pequeno ou grande porte tem o 

dever de recolher tributos, que, ao longo dos anos, vem aumentado gradativamente. 

A prática dessa atividade é chamada de responsabilidade tributária. 

Segundo Cassone (2009), o termo responsabilidade tributária, para o próprio 

direito tributário, é reconhecido no sentido escrito, de acordo com o art. 121 do CTN, 

estabelece que o indivíduo responsável pela obrigação tributária principal é a pessoa 
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juramentada ao pagamento do tributo, ou arca com a consequência de penalidade 

pecuniária, intitulado de contribuinte, quando a sua relação for direta com o 

processamento do fato gerador, e, quando não incumbindo a situação de contribuinte, 

chamado de responsável, segundo a obrigação decorrente da expressiva lei vigente. 

Nesse contexto, a análise de DVA feita nesta pesquisa pretende mostrar o 

comportamento da carga tributária em grandes organizações corporativas nos últimos três 

anos. Portanto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: A distribuição de riquezas 

por parte das grandes empresas ao governo aumentou nos últimos anos? 

Este estudo tem como objetivo geral analisar através da DVA, a parcela de 

distribuição de riqueza gerada pelas 10 maiores empresas do ranking da revista Exame 

para o governo nos anos de 2013 a 2015.  

Para atender a este objetivo, foram desenvolvidos os objetivos específicos 

de identificar no geral e por grupos a parcela de distribuição de riqueza produzida pelas 

empresas destinada para as esferas: federal, estadual e municipal, verificar no geral e por 

grupos a parcela de distribuição da riqueza gerada para impostos federais, municipais e 

estaduais, e identificar no geral e por grupos a evolução da parcela da riqueza produzida 

pela empresa que é destinada ao governo. 

Assim, este estudo se justifica mediante a necessidade de demonstrar o 

aumento dos impostos e contribuições, e analisar de forma mais profunda a importância 

da distribuição de riquezas nas sociedades de capital aberto utilizando a ferramenta 

contábil DVA. Na economia atual é fundamental verificar a divisão e distribuição de lucros 

de maneira a manter o equilíbrio financeiro e econômico de uma organização. 

Acredita-se que este estudo possa contribuir com esta discussão, no intuito 

de verificar se a distribuição de riquezas por parte das grandes empresas ao governo 

aumentou nos últimos anos, sob o pressuposto de que a carga tributária das empresas, 

ao longo dos anos, vem aumentando gradativamente. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

Segundo Marion (2008), a DVA evidencia de maneira geral as riquezas 

agregadas de acordo com a produção, bem como esta foi distribuída (entre empregados, 

governo, acionistas, financiadores de capital) e a parcela de lucros remanescente para a 

companhia. Na percepção de Neves e Viceconti (2009, p. 391), essa demonstração tem 

por objetivo evidenciar qual “a riqueza criada pela companhia no processo de produção 

de bens e serviços e a forma como ela foi distribuída entre os empregados (salários), 
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financiadores da empresa (juros), Governo (tributos e contribuições sociais) e os 

acionistas (dividendos). Para Gonçalves e Baptista, 2011, p. 339), explicita “a riqueza 

gerada pela companhia, em determinado período, e a sua distribuição entre os 

empregados, o governo, os financiadores e os sócios, bem como a parcela da riqueza 

não distribuída”. Destacam Neves e Viceconti (2009, p. 393) que “a DVA é representada 

em termos líquidos, isto é, do valor adicionado bruto são excluídos os encargos de 

depreciação, amortização e exaustão”. 

Evidenciando o conceito geral de DVA, percebe-se facilmente, que este é 

um relatório contábil que facilita a distribuição e apresenta de maneira mais explicativa e 

subjetiva as informações sobre as riquezas da companhia divididas entre os empregados, 

governo, acionistas, sócios, e a parte não distribuída, em outras palavras, o valor restante 

que fica contido na empresa. Esta será a demonstração instrumento dessa pesquisa 

analisada na forma horizontal, para companhias de grande porte.  

 

2.2 ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

Segundo Iudícibus et al. (2013), para constituir a estrutura da DVA seria 

necessário atender aos requisitos expressos no Pronunciamento Contábil CPC 09 e na 

legislação societária específica que estabelece os parâmetros cabíveis. Estes requisitos 

são baseados no princípio da competência e da comparabilidade, tendo como base a 

elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. A DVA consolidada inclui em sua 

divulgação a participação de acionistas minoritários no componente direcionado a 

distribuição do valor adicionado, da mesma forma como ocorre com a DRE consolidada. 

Desta forma, a conciliação da DVA deve ser feita com a DRE, por meio de registros 

auxiliares mantidos pela entidade deve servir como um registro auxiliar em sua revisão ou 

auditoria, caso a empresa possua auditores externos independentes que examinem suas 

demonstrações contábeis. 

De acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 09, o alcance e 

representação desta demonstração às entidades, seja ela industrial ou comércio, devem 

utilizar o modelo I, de maneira geral aplicável a todas as empresas, já o modelo II e III 

inclusos no mesmo pronunciamento é deliberado especificamente para fins de instituições 

financeiras, como bancos e seguradoras. No modelo I, o demonstrativo de contas engloba 

8 demonstrativos diferentes, seriam eles: Receitas, insumos adquiridos de terceiros, valor 

adicionado bruto (subtração dos itens 1 e 2), depreciação amortização e exaustão, valor 

adicionado líquido produzido pela entidade (subtração do 3 e 4 item), valor adicionado 
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recebido em transferência, valor adicionado total a distribuir (soma dos itens 5 e 6) e o 

item 8 consiste na distribuição do valor adicionado. 

Conforme o autor e o pronunciamento contábil, a estrutura da DVA baseia-

se na composição por regime de competência, comparabilidade de períodos anteriores e 

posteriores, contas que englobem a consolidação de demonstração, a participação dos 

sócios minoritários, ter por base a demonstração de resultados como instrumento de 

observância para fins de auditoria interna da entidade. De acordo com o modelo 

apresentado a empresas e indústrias, são 8 itens de subdivisão da demonstração que 

trazem contas diversas até chegar a distribuição do valor adicionado, ao pessoal, ao 

governo, aos capitais de terceiros e à remuneração de capitais próprios. 

 

2.3 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

 

De acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 09, no qual o modelo dessa 

demonstração é caracterizado, o item 8 trata da distribuição do valor adicionado e sua 

subdivisão corresponde ao pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de 

capital de terceiros e remuneração de capitais próprios. Em cada subitem dessa 

composição do valor adicionado são dispostas contas diferentes, para os quatro subitens. 

São estas para o subitem pessoal: remuneração direta, benefícios e FGTS. Subitem 

impostos, taxas e contribuições: federais, estaduais e municipais. Subitem remuneração 

de capitais de terceiros: juros, aluguéis e outras. E o último subitem remuneração de 

capitais próprios que é caracterizado pelas contas: juros sobre capital próprio, dividendos, 

lucros retidos/prejuízo do exercício e participação dos não colaboradores nos lucros 

retidos (apenas para consolidação). 

Na distribuição do subitem 8.1 (pessoal), englobasse o valor calculado 

dentro da remuneração direta, os atributos pagos a empregados, no caso representado 

na demonstração de resultado do exercício como custo a ser cobrado no produto ou 

despesa incorrida das atividades destes durante o exercício, segundo Iudicibus et al. 

(2009), são inclusos salários, 13º salário, férias, horas extras, lucros distribuídos a 

empregados, honorários etc. o único a não ser incluso nesta demonstração é a 

participação de INSS. 

Na conta de benefícios são incorporados os dispostos a atributos dados em 

contrato a funcionários, como assistência médica, vale alimentação e transporte, dentre 

outros, como planos de aposentadoria etc. Já com relação ao FGTS, é a conta que deve 
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haver separada exclusivamente para os funcionários, na qual o valor é depositado pela 

empresa e repassado ao fim de cada contrato trabalhista. 

Segundo Iudicibus et al. (2009), no subitem 8.2 (impostos, taxas e 

contribuições) da demonstração de valor adicionado, ocorrerá a distribuição de insumos 

para os entes governamentais, como união, estado e municípios. Os impostos da 

federação são: IRPJ, CSLL, IPI, CIDE, PIS, COFINS, e a contribuição sindical patronal. 

Na esfera estadual: ICMS e IPVA. E na esfera municipal: ISS e IPTU. 

De acordo com o CPC 09 e o autor, nesta parte da distribuição de riquezas 

há o pagamento de impostos, taxas e contribuições para com o governo, onde os 

impostos representados acima são explanados na demonstração de forma direta e 

simplificada, possibilitando uma análise se houve aumento no repasse, de acordo com a 

comparação anual. 

No subitem 8.3 (remuneração de capitais de terceiros), segundo o CPC 09, 

representa os valores pagos ou creditados aos contribuintes exteriores de capital bem 

como a sua composição deve atender a composição de juros, aluguéis e outras. Na conta 

de juros deve haver as distribuições de despesas financeiras passivas de variações 

cambiais, relativas a empréstimos de qualquer natureza, seja para empresas do grupo ou 

outras formas de obtenção de riquezas. 

Os aluguéis segundo Iudicibus et al. (2009), deve haver a distribuição 

incluindo-se as despesas com arrendamento operacional, pagos ou creditados a terceiros. 

No que desrespeito a parte da conta outras, deve-se haver a inclusão das remunerações 

que constituam a transferência de riquezas de terceiros, sejam estas, royalties, franquias 

etc. 

Este autor ainda discorre que a remuneração de capitais próprios 

corresponde aos valores distribuídos entre os sócios e acionistas da entidade, incluindo 

as contas de juros de capital próprio, dividendos, lucros retidos e prejuízos do exercício e 

a participação dos não controladores nos lucros retidos. São os juros do capital próprio os 

atribuídos por conta do resultado do exercício da empresa, com exceção daqueles 

constituídos como reservas, pois estes são retidos pela empresa e já estarão constituídos 

na conta de lucros retidos e prejuízos do exercício, havendo prejuízo, a empresa deverá 

calcular esta conta com o valor negativo. 

Os dividendos pagos ou creditados aos acionistas e sócios no resultado final 

do exercício devem ser apropriados no cálculo e demonstrados em uma conta separada. 

A última explanação do capital próprio deve ser o item exclusivo para a DVA consolidada, 

no qual corresponde a parcela das riquezas que são distribuídas para os sócios não 

controladores. 



ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA RIQUEZA AO GOVERNO PELAS MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XV – v. 15 – Nº 20 – Jan. a Jun. 2017 – Pág. 7 

2.4 PESQUISAS SOBRE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
 

Esta seção visa apresentar trabalhos sobre DVA. Percebe-se que as 

pesquisas coletadas não são recentes, muitas visam conceituar a DVA e apresentar seus 

usuários, como é possível apresentar a seguir. 

O trabalho de Camargo (2010) visa apresentar estudos e contribuir para a 

compreensão dos conceitos associados à DVA, sobre a formação de riqueza pelas 

entidades e sua distribuição, apresentar seus objetivos, utilidades, usuários, legislações, 

publicidade, estrutura e sua relação com outros demonstrativos e indicadores adotados no 

sistema de informações contábeis das entidades. O estudo confirmou que a DVA se 

perfila como um relatório de grande utilidade neste contexto socioeconômico, com nível 

de importância considerável no que se refere à responsabilidade social. 

No trabalho de Cunha (2002) a DVA objetivada com duas vertentes, apesar 

de se apresentar como um instrumento capaz de comprovar aspectos econômicos, 

também apresenta aspectos sociais. Inovou o enfoque de demonstrativos contábeis. 

No trabalho de Ramos e Aparecida (2009) teve por objetivo principal, 

estudar os principais aspectos que conceituam a DVA, uma vez que as empresas de 

maneira geral vêm procurando atender atenciosamente aos seus clientes, implantando 

diversos programas que qualificam de maneira gradativa seus produtos e serviços, 

apresentando novas tecnologias que não agridam o meio ambiente e investindo em 

programas sociais que atendam seus funcionários e as comunidades que se encontram 

nas proximidades das instalações da empresa.  

A DVA tem o desempenho de expressar e identificar a estimativa de 

riquezas geradas por uma entidade, e como essas riquezas foram distribuídas entre os 

seus diversos contribuintes, seja de forma direta ou indireta, para a sua geração. As 

riquezas geradas pelas entidades, medidas na importância de valor adicionado são 

calculadas a partir da diferença entre os valores de sua produção e o dos bens e serviços 

produzidos por terceiros, os quais são usados no método de produção da companhia. 

A DVA está implícita no balanço social das empresas e atualmente é calculada de 

maneira separada por cada companhia que preze pelos seus ideais econômicos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo empírico tem caráter hipotético indutivo, buscando inferências a 

partir de dados de amostra de índices calculados por meio de demonstrações contábeis 

das dez maiores empresas brasileiras, segundo a classificação da revista Exame – 

Melhores e Maiores de 2014. Essas inferências se apoiam em resultados estatísticos, 

explanatórios das evidências empíricas que suportam este estudo. Os procedimentos 

utilizados nesta pesquisa são classificados na tipologia empírico analítica, uma vez que 

compreende técnicas de coleta, tratamento e análise de dados quantitativos, com forte 

preocupação com a relação causal entre variáveis, e a validação da prova científica é 

buscada através de testes de graus de significância (MARTINS, 1994).  

Adotou-se a abordagem quantitativa, uma vez que foi feita com base em 

dados estatísticos. Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se descritiva, uma vez 

que tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população, neste caso, as dez maiores empresas brasileiras, segundo a classificação da 

revista Exame – Melhores e Maiores de 2014. Também é classificado como documental, 

devido ao procedimento adotado para a coleta de dados, utilizando-se de dados 

secundários extraídos dos relatórios anuais de empresas listadas na BM&FBovespa. 

Foram selecionadas para compor a amostra desta pesquisa contábeis das 

dez maiores empresas brasileiras, segundo a classificação da revista Exame – Melhores 

e Maiores de 2014, que fossem listadas na BM&Fbovespa. O quadro 1, a seguir, 

apresenta companhias selecionadas para a amostra desta pesquisa. 

 
Quadro 1 – Amostra de empresas selecionadas para o estudo 

 N° de empresas participantes do ISE 

1 Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS) 

2 Braskem S. A. 

3 Ambev S. A.  

4 JBS S. A. 

5 Via Varejo S. A. 

6 BRF S.A.  

7 Telefônica Brasil S. A. 

8 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A. (USIMINAS) 

9 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 

10 Lojas Americanas S. A. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Os dados secundários utilizados nesta pesquisa foram coletados no website 

da BM&FBovespa, <http://www.bmfbovespa.com.br>, na seção de informações relevantes, 

subseção Dados Econômico Financeiros, nos relatórios “Demonstrações Financeiras 

Anuais Completas”, em abril de 2016. Foram coletados os dados da DVA referentes aos 

períodos de 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 

2015. Os dados coletados foram transcritos para planilhas eletrônicas (Excel). 

Foi realizada a coleta dos valores distribuídos nos grupos de Impostos, 

Taxas e Contribuições, assim como a sua divisão nas esferas federal, estadual e 

municipal, conforme evidenciado no Quadro 2. 

A estatística descritiva também foi utilizada para análise dos seguintes 

subgrupos: (i) parcela da distribuição de riqueza gerada pela empresa que é atribuída a 

Impostos Federais; (ii) parcela da distribuição de riqueza gerada pela empresa que é 

atribuída a Impostos Estaduais, (iii) parcela da distribuição de riqueza gerada pela 

empresa que é atribuída a Impostos Municipais. 

 
Quadro 2 – Índices utilizados no estudo 

Tipo de Índice Fórmula do Índice 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Impostos, Taxas e Contribuições / Valor Adicionado a Distribuir 

FEDERAL Federal/ Valor Adicionado a Distribuir 

ESTADUAL Estadual/ Valor Adicionado a Distribuir 

MUNICIPAL Municipal/ Valor Adicionado a Distribuir 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para esses três subgrupos, também foram calculadas as estatísticas 

descritivas, média, mínimo, máximo e desvio padrão, para uma análise de seu 

comportamento em relação à amostra completa. 

Por fim, as estatísticas descritivas da amostra foram novamente analisadas 

em dois grupo: o primeiro grupo incluiu as cinco maiores empresas da amostra, e o 

segundo grupo compreendeu as cinco menores empresas da amostra. 

As análises da distribuição de riquezas para o governo foram executadas por 

método horizontal, tendo como base o ano de 2013, com vistas a analisar o 

comportamento durante os anos de 2014 e 2015. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DA AMOSTRA 

A tabela 01 a seguir representará a estatística descritiva referente aos dados 

sobre a evolução na distribuição geral de riquezas das maiores empresas, segundo o 

ranking da revista Exame – Melhores e Maiores de 2014. 

 

Tabela 01 - Estatística descritiva do grupo Impostos, Taxas e Contribuições 

 Impostos, taxas e contribuições 

2015 2014 2013 

Média 37% 35% 32% 

Mínimo 13% 10% -9% 

Máximo 84% 72% 69% 

Desvio Padrão 21% 18% 20% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

De acordo com a tabela 1, percebe-se que o ano que as empresas mais 

distribuíram riqueza para o governo foi o ano de 2015, 37% da riqueza gerada pelas 

empresas são destinados ao governo. O ano com menor distribuição é o ano de 2013. 

Porém, é relevante ressaltar que as empresas distribuem em média mais de 30% da sua 

riqueza para o governo nos últimos três anos. Observa-se também que há um 

crescimento na média das parcelas dessa distribuição. 

Pode-se destacar que o ano de 2014 foi ano com distribuição menos 

homogênea dos três anos.  A distribuição de riqueza diminuiu em média quando 

comparado com 2013. Em 2014, a distribuição de riqueza diminuiu 59% quando 

comparado com 2012, já no ano de 2015 a distribuição de riqueza diminuiu 57%. 

A evolução nos dois períodos é heterogênea (Tabela 02). 

 
Tabela 02 - Distribuição de riqueza 

 

Federal (%) Estadual (%) Municipal (%) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Média 15% 15% 15% 19% 22% 19% 2% 1% 1% 

Mínimo -2% 3% 4% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 

Máximo 51% 32% 29% 37% 52% 48% 14% 2% 3% 

Desvio Padrão 14% 8% 7% 11% 14% 13% 4% 1% 1% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Na esfera federal foi distribuído em média 15% da riqueza produzida pela 

empresa nos três anos analisados. Na esfera estadual, as 10 maiores e melhores 

empresas distribuíram 19% em 2013, 22% em 2014 e 19% em 2015, ou seja, em 2014 foi 

distribuído mais riqueza para o governo estadual do que para o federal. 

Para esfera municipal, as empresas apresentam em média uma distribuição 

pequena da parcela de riqueza gerada. 

 

 

4.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DAS 

EMPRESAS QUE OCUPAM DO 1° AO 5° LUGAR DO RANKING 

A seguir a tabela de número 03 representara as informações descritivas 

referentes ao grupo Impostos, Taxas e Contribuições, conforme ocupam a posição 1° ao 

5° lugar no ranking da revista Exame, para os anos de 2013 a 2015. 

De acordo com a tabela 4 representada acima, as análises mostram que o 

ano onde houve maior distribuição por parte das cinco primeiras empresas para o governo 

foi o de 2014, onde houve uma média de 29% e uma máxima de 55%. Apesar da 

quantidade de empresas ter diminuído, o ano de 2013 continua tendo uma baixa 

contribuição em relação aos anos subsequentes. É importante ressaltar que há um 

crescente valor distribuído nos anos posteriores. 

 

Tabela 03: Estatística descritiva do grupo Impostos, 
Taxas e Contribuições das empresas que ocupam do 1° ao 5° lugar do ranking 

 Impostos, taxas e contribuições 

2015 2014 2013 

Média 28% 29% 20% 

Mínimo 13% 10% -9% 

Máximo 50% 55% 46% 

Desvio Padrão 14% 16% 18% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Apesar de a primeira análise ter constatado que o ano de 2014 obteve uma 

distribuição menos homogênea, vemos que tendo por base o cálculo das contribuições 

das cinco primeiras empresas para este ano foram de suma importância para o 

crescimento de riquezas distribuídas para o governo na tabela 03. 
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A tabela 04 representa a evolução da distribuição de riquezas por parte das 

empresas que ocupam a posição de 1ª a 5ª no ranking das maiores empresas no ano de 

2014. 

 

Tabela 04 - Distribuição de riqueza das empresas que ocupam do 1° ao 5° lugar do ranking 

 Federal (%) Estadual (%) Municipal (%) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Média 14% 13% 14% 13% 18% 10% 0% 0% 0% 

Mínimo 5% 3% 4% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 

Máximo 29% 32% 29% 24% 27% 16% 16% 16% 1% 

Desvio 
Padrão 

8% 10% 9% 8% 8% 6% 6% 6% 0% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A esfera federal está representada com uma média de 14% apenas para o 

ano de 2015 e 2013, uma queda no ano de 2014, porém, na esfera estadual, há uma 

distribuição maior para esse ano. Contudo, nos anos de 2014 e 2015 a esfera federal 

recebeu uma distribuição maior no seu critério máximo em relação à esfera estadual nos 

mesmos anos, chegando uma máxima de 32% no primeiro ano e 29% no segundo.  

É importante ressaltar que, na esfera municipal, a distribuição de riquezas 

continua baixa em relação ao primeiro grupo analisado. 

 

4.3 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DAS 

EMPRESAS QUE OCUPAM DO 6º AO 10º LUGAR DO RANKING 

A seguir será analisado o desempenho do grupo Impostos, Taxas e 

Contribuições para as empresas que estão da 6° a 10° posição das maiores empresas 

divulgado pela Revista Exame. Ainda utilizando às empresas que configuram a 6ª a 10ª 

posição do ranking da revista exame será analisado por grupo de impostos: Federal, 

Estadual e Municipal. Também será avaliada a evolução da parcela da riqueza produzida 

pela empresa para o governo, com base no ano de 2013. 

A tabela 05 a seguir representará os dados estatísticos referentes ao grupo 

de impostos, taxas e contribuições, bem como sua descrição conforme a evolução das 

empresas ocupantes da posição 6ª a 10ª no ranking da revista Exame. 
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Tabela 05 - Estatística descritiva do grupo Impostos, Taxas e Contribuições das empresas que 
ocupam do 6° ao 10° lugar do ranking 

 Impostos, taxas e contribuições 

2015 2014 2013 

Média 45% 42% 45% 

Mínimo 19% 26% 32% 

Máximo 84% 72% 69% 

Desvio Padrão 23% 18% 14% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
De acordo com a tabela 5, podemos verificar que as distribuições de 

riquezas para o governo aumentaram em 45% em média no ano de 2015, porém 

diminuíram de acordo com o ano de 2014 para 42%. Apesar desses dados de análise 

fazerem parte do segundo grupo, é importante ressaltar que este grupo contribuiu em sua 

maior parte para o governo, em comparação com o primeiro grupo. 

A seguir, na tabela 6, será apresentada a parcela de riquezas produzidas 

pelas empresas e distribuídas para a esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. 

Conforme apresentadas para os anos de 2013 a 2015. 

 
Tabela 06 - Distribuição de riqueza das empresas que ocupam do 6° ao 10° lugar do ranking 

 Federal (%) Estadual (%) Municipal (%) 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Média 16% 16% 17% 26% 25% 27% 3% 1% 1% 

Mínimo -2% 9% 14% 11% 5% 15% 0% 0% 0% 

Máximo 51% 23% 21% 37% 52% 48% 14% 2% 3% 

Desvio Padrão 18% 5% 2% 10% 17% 12% 5% 1% 1% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Conforme apresentado na tabela 6, a média de contribuição na esfera 

federal, foi maior que a apresentada no grupo um, com uma média de 16% no ano de 

2015, porém decresceu em relação a sua distribuição de riquezas para o governo no ano 

de 2013. 

A esfera estadual foi a mais beneficiada, com média de 26% no ano de 

2015, apesar do decréscimo em relação ao ano de 2013, representando um crescimento 

no ano de 2014 e permanecendo maior em sua contribuição em relação ao grupo de 

empresas que ocupam do 1° ao 5° lugar do ranking. 

Na esfera municipal, houve um considerável crescimento médio referente a 

3% no ano de 2015, maior que o apresentado no ano de 2013, atingindo uma máxima no 

último ano de 14%. 
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Em uma análise geral, pode-se concluir que houve um impacto crescente da 

distribuição de riqueza para o governo pelas dez maiores empresas do ranking da revista 

Exame, nos anos de 2013 a 2015. 

A primeira empresa analisada, Petrobras Petróleo Brasileiro S/A, chegou a 

repassar cerca de 50% de seus lucros em forma de impostos, taxas e contribuições, e o 

menor repasse foi o da empresa BRASKEM S/A, com 27%. Os dados variam de acordo 

com a mudança das demais organizações apresentadas e seus períodos. As tabelas 

descritas na análise constataram que, da média geral de empresas estudadas, a variação 

da carga tributária foi de 5%, de 2013 a 2015. Com relação à posição do ranking das 

empresas, estas não estão devidamente em sua ordem de sincronia do artigo citado, mas 

sim estão de acordo com a posição de divulgação dos seus resultados. 

Estes resultados corroboram os conceitos apresentados por Camargo 

(2010), de que a DVA é um relatório de grande utilidade no contexto socioeconômico, 

com nível de importância considerável, no que diz respeito à formação de riqueza pelas 

entidades e sua distribuição. 

Mediante análise percentual, foi revelado um acréscimo de 5% da carga 

tributária das empresas estudadas, no período de 2013 a 2015, evidenciando uma 

ampliação da participação do governo em sua riqueza em detrimento das demais partes 

interessadas ao longo dos anos, comprovando a inovação dos demonstrativos contábeis 

por meio de dimensões econômicas e sociais da DVA, conforme argumentam Cunha 

(2002) e Ramos e Aparecida (2009). 

 

5. CONCLUSÕES 

A abordagem exercida neste trabalho por meio da EBP em uma perspectiva 

sociológica norteou a base teórica deste estudo, deixando fulgente como a estratégia, 

enquanto instrumento de apreciação nos estudos organizacionais, passa a ser analisada 

fora do ambiente econômico. Acredita-se que a EBP é focada em pontos reais com os 

quais os gestores estão envolvidos, como quem gerencia a estratégia diariamente e como 

são desenvolvidas habilidades para o desenvolvimento de estrategistas na direção da 

organização, os pontos citados têm como alvo a prática cotidiana. 

A interação com a organização estudada possibilitou verificar as 

particularidades na uniformização das considerações ligadas à estratégia como prática e 

sua articulação com os atores sociais que exercem as reais práticas estratégicas dentro 

da instituição. Observou-se a informalidade na existência de estratégia organizacional 
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formalizada e a existência de práticas utilizadas no dia a dia da instituição, acarretando 

numa gestão ineficiente dos recursos. 

As análises mostraram que as mudanças ocorridas no arranjo institucional 

fazem parte de seu processo de institucionalização, uma vez que a ONG é dinâmica e 

ainda se encontra em firmação. Apesar de existirem parâmetros articulados 

anteriormente, eles passam por mudanças a fim de aperfeiçoar a performance dentro do 

setor em que está inserida a ONG. Contudo, outras ações dos atores da organização não 

vinculadas às estratégias tradicionais contribuem e estimulam várias mudanças 

observadas no decorrer da pesquisa. 

Avaliando a gestão da prática estratégica, ao mesmo tempo em que está 

ligada à aceitação das influências institucionais e à representação, e ao apoio das 

composições institucionais, podem-se escolher pela aversão, inquietação e abertura 

desses mecanismos (JARZABKOWSKI, 2004), portanto, a estratégia como uma prática 

social igualmente atua sobre a instituição, afirmando e modificando as estruturas. 

Esta ideia vem se desenvolvendo nos esboços da estratégia baseada em prática, que 

distingue os agentes praticantes da estratégia em uma função admirável não só na 

continuação da instituição, mas também em sua modificação. 

Considerando as limitações do presente trabalho, que envolve apenas uma 

empresa, não tendo a possibilidade de perpetrar comparações entre as estratégias 

empregadas e não existindo comparações entre a prática e a conjectura de outros 

segmentos empresariais, a implicação atingida direciona para a necessidade de mais 

estudos na expectativa de outras abordagens no contexto empresarial. 
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