
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 

PPGCONT 

 

 

 

 
 

 
 

MÁRCIA HELENA DE ANDRADE COUTO 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUE RELEVANCE DO VALOR DISTRIBUÍDO DA DEMONSTRAÇÃO DO 

VALOR ADICIONADO: ANÁLISE NO MERCADO  BRASILEIRO À LUZ DA 

TEORIA DOS STAKEHOLDERS E SHAREHOLDERS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2020 



2 
 

 



3 
 

MARCIA HELENA DE ANDRADE COUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUE RELEVANCE DO VALOR DISTRIBUÍDO DA DEMONSTRAÇÃO DO 

VALOR ADICIONADO: ANÁLISE NO MERCADO BRASILEIRO À LUZ DA 

TEORIA DOS STAKEHOLDERS E SHAREHOLDERS 

 
 
 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Federal de Goiás 
(PPGCONT/UFG), como requisito à obtenção 
do título de Mestre em Ciências Contábeis. 

 
 
 
 
 

Linha de Pesquisa: Contabilidade Financeira 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Ercilio Zanolla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2020 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5 
 

 



6 
 

SUMÁRIO  
 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 19  

2.1 Qualidade da Informação e Value Relevance ............................................................... 19 

2.1.1 Classificação dos Estudos de Relevância .................................................................. 24 

2.2 DVA e Valor Adicionado Distribuído .......................................................................... 27 

2.3 Teoria dos Stakeholder e Shareholder ......................................................................... 32 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................... 42 

    3.1 População e Coleta de Dados ........................................................................................ 42 

    3.2 Modelos Econométricos ................................................................................................ 46 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................. 51 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 63 

REFERÊNCIAS  ................................................................................................................... 65 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 01 – Interpretações e definições de valor relevante 

Tabela 02 – Pesquisas empíricas de Value Relevance no Brasil 

Tabela 03 – Classificação dos Estudos de Value Relevance, segundo Holthausen e Watts 

(2001), Kothari (2001) e Beaver (2002) 

Tabela 04 – Classificação da estrutura da DVA através dos grupos de interesses e teorias 

Tabela 05 - Amostra da pesquisa 

Tabela 06 – Variáveis utilizadas na pesquisa 

Tabela 07 - Estatística Descritiva  

Tabela 08 – Estatística Descritiva da Média das Variáveis por ano 

Tabela 09 – Diagnóstico de Painel 

Tabela 10 – Spearman das Variáveis 

Tabela 11: VIF das Equações e Variáveis  

Tabela 12 – Resultado das Regressões das Equações 1, 2 e 3 

Tabela 13 - Resultado das Regressões das Equações 4, 5, 5.1, 5.2 e 5.3 

Tabela 14 – Resumo dos Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS  
 

 
ADR   American Depositary Receipt 

AIC  Critério de Informação de Akaike 

AT  Ativo Total   

AR(1)  Componente Auto-Regressivo de ordem 1 

ASSC  Accounting Standards Steering Committee  

BIC  Critério Bayesiano de Schwarz  

B3  Brasil, Bolsa, Balcão 

CFC   Conselho Federal de Contabilidade 

CPC  Comitê de Pronunciamento Contábil 

CV  Covariância Estatística  

CVM  Comissão de Valores Mobiliários 

DFC  Demonstração do Fluxo de Caixa 

DOAR  Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos 

DRE  Demonstração do Resultado do Exercício  

DVA   Demonstração de Valor Adicionado 

DW  Estatística de Durbin-Watson 

EBITDA  Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 

FASB   Financial Accounting Standards Board 

FCF  Fluxo de Caixa de Financiamento 

FCI  Fluxo de Caixa de Investimentos 

FIPECAFI  Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras  

FCO  Fluxo de Caixa Operacional 

IASB    International Accounting Standards Board  

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IGCX  Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada 

LLPA  Lucro Líquido por Ação 

MFV  Função de Verossimilhança  

MAX  Máximo 

MIN  Mínimo 

N  Número de Dados 



9 
 

NBC  Norma Brasileira de Contabilidade 

R1  Revisão 1 

RC Riqueza Criada 

RIV  Residual Income Valuation 

R²  Coeficiente de Explicação Estatístico 

SD  Desvio-padrão 

SFAC    Statement of Financial Accounting Concept 1 

SRI  Stanford Research Institute  

US-GAAP Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados Unidos 

VAD  Valor Adicionado Distribuído 

VCST  Criação de Valor Stakeholder Theory 

VIF   Variance Inflation Factor 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De um modo especial: à Wellyton, meu esposo, ao Luis 

Fernando e à Nicollas Emanuel, meus filhos. 

 

Às pessoas que acreditam na Educação e lutam pela causa 

social. 



11 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Deixo primeiramente meus agradecimentos a Deus pelo dom da vida, pelas bênçãos 

alcançadas e por me proteger no percurso da estrada.  

Ao Professor orientador Ercilio Zanola, agradeço de coração pela dedicação, 

paciência, e pelos momentos de aprendizado científico e pessoal, sempre conduziu com 

enorme maestria, sabedoria e nobreza.  

A todos professores do Programa que proporcionou momentos de aprendizados e 

discussões acadêmicas, permitindo assim, a partilha do conhecimento, todos contribuíram 

para a formação de profissionais e pessoas melhores. 

A todos os servidores da Face, em especial ao Gilson, Jackeline, Osmar, Celma, 

Bernardo, Ana, Tatiane, e demais, que direta e indiretamente contribuíram. 

A todos meus amigos que compartilharam momentos de estudos, apoio, alegria, 

tristeza, em especial ao Gabriel, Monize, Júlio, Nábila, Aline e Roanny. Gostaria de agradecer 

imensamente a minha amiga Luciana (in memorian), o tempo que estivemos juntas foi 

fraternal, constituindo a mim a responsabilidade em levar esta conquista em meu nome e no 

nome dela.  

Aos meus amigos de trabalho da Universidade Estadual de Goiás, Adevane, Luciana, 

Lara, Yara, Rafaela e Wilson que me apoiaram no dia-a-dia,  

Em especial aos meus pais, que tenho maior orgulho, Calimério e Joana, que sempre 

me incentivaram, e acreditaram em mim, me educaram com princípios e valor ao próximo, 

sou eternamente grata.  

Aos meus irmãos Paulo Rodrigo e Tiago Henrique e cunhadas Tatiane e Michely, que 

sempre foram meu apoio e minha fortaleza. 

Ao meu esposo, Wellyton, e a meus filhos Luis Fernando e Nicollas Emanuel que 

tiveram e compreensão nas ausências, carinho e cumplicidade. 

Apresento também o meu sincero agradecimento ao meu esposo Wellyton que foi a 

fonte de minha inspiração e esteve sempre presente me auxiliando. 

 

 
 
 
 
 
 



12 
 

 
EPÍGRAFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A economia atual não é apenas uma arte de estabelecer 
empresas lucrativas, mas uma ciência capaz de ensinar os 
métodos de promover uma melhor distribuição do bem-
estar-coletivo.  

Josué de Castro 
 
 
Em nossa época, o cientista precisa tomar consciência da 
utilidade social e do destino prático reservado as suas 
descobertas.  

Florestan Fernandes 



13 
 

RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar o comportamento da relevância do conteúdo 
informacional da distribuição do valor da DVA, conforme os grupos de interesses 
classificados à luz da Teoria dos Stakeholders e Shareholders. A metodologia aplicada foi a 
de abordagem qualitativa e quantitativa, no período de 2009 a 2018, em 169 empresas 
brasileiras.  Os dados foram organizados em painel, totalizando 1.690 observações, e utilizou-
se o modelo de Ohlson (1995) de value relevance ajustado conforme a pesquisa. As variáveis 
do Vad foram classificadas em VadShare (Acionistas), VadStake (Stakeholders), StakSoc 
(Social), StakGov (Governo) e StakTer (Terceiros) e as hipóteses de pesquisa fundamentadas 
na teoria econômica. Os resultados apontaram que o Vad proporciona um modelo mais 
adequado e possui influência negativa no preço das ações, confirmando a teoria econômica. A 
maximização de riqueza aos acionistas é confirmada nos resultados das regressões em todos 
grupos de interesse na distribuição de riqueza - constatou-se que modelo do VadShare é o 
mais adequado ao ser comparado com o VadStake, StakSoc, StakGov e StakTer. Constatou-se 
que o período analisado, de crise econômica e política, influenciou no comportamento do 
valor da distribuição de riqueza, do preço das ações e do desempenho médio negativo. De 
forma geral, pode-se inferir que outros fatores podem impactar o preço das ações. Destaca-se 
como contribuição da pesquisa que tanto a discussão da teoria dos Shareholders e 
Stakeholders como a análise das evidências empíricas podem ser o despertar de interesse de 
análise e discussões na academia e maior uso e utilidade da DVA nas empresas e no mercado. 
 
Palavras-chave: Value Relevance, DVA, Valor Adicionado Distribuído, Shareholders e 

Stakeholders. 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this study was to analyse the behaviour of the relevance of the informational 
content of the distribution of the value of the AVD, according to the interest groups classified 
in the light of the Stakeholders and Shareholders Theory. The methodology applied was the 
qualitative and quantitative approach, from 2009 to 2018, in 169 Brazilian companies.  The 
data were organized in a panel, totaling 1,690 observations, and the Ohlson (1995) model of 
value relevance adjusted according to the survey was used. The Vad variables were classified 
into VadShare (Shareholders), VadStake (Stakeholders), StakSoc (Social), StakGov 
(Government) and StakTer (Third Parties) and the research hypotheses based on economic 
theory. The results showed that Vad provides a more adequate model and has a negative 
influence on stock prices, confirming the economic theory. The maximization of wealth to 
shareholders is confirmed in the results of regressions in all interest groups in the distribution 
of wealth - it was found that the VadShare model is the most appropriate when compared with 
VadStake, StakSoc, StakGov and StakTer. It was found that the period analyzed, of economic 
and political crisis, influenced the behavior of the value of the distribution of wealth, the price 
of shares and the average negative performance. In general, it can be inferred that other 
factors can impact the stock price. It is important to note that both the discussion of the theory 
of Shareholders and Stakeholders and the analysis of the empirical evidence may be the 
awakening of interest in analysis and discussions in academia and greater use and utility of 
VAD in companies and the market. 

 
Keywords: Value Relevance, DVA, Distributed Added Value, Shareholders and Stakeholders. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
A partir das evidências científicas de que o preço das ações se ajusta ao lucro contábil 

(Ball & Brown, 1968), são atribuídos conteúdo e valor econômico às informações contábeis. 

Beaver (1968) corrobora ao afirmar que os investidores reagem à divulgação de ganhos em 

relação ao volume e preço das ações próximo ao anúncio.      

Os pressupostos do Statement of Financial Accounting Concept 1 (SFAC), emitido 

pelo Financial Accounting Standards Board (FASB, 1978), sugerem que a contabilidade deve 

fornecer informações úteis [...] que ajude investidores, credores e outros usuários, presentes e 

em potencial, a avaliar os volumes, a distribuição no tempo e a incerteza de possíveis fluxos 

de caixa. 

Nessa concepção, para Iudícibus e Lopes (2004), estudar a contabilidade como 

fornecedora de informações para o mercado de capitais é de extrema importância para a 

avaliação da eficiência da informação contábil.  Lopes e Martins (2005) também observam 

que a relevância da informação está relacionada com a capacidade da contabilidade em 

demonstrar a realidade econômica, de tal forma que seja possível projetar fluxos de caixa 

futuros com consistência e fidedignidade.  

Destaque-se que a relevância é uma das características qualitativas fundamentais (The 

Conceptual Framework for Financial Reporting – IASB) e a Estrutura Conceitual para 

Relatório Financeiro - Pronunciamento Técnico CPC 00(R2)) para que a informação seja útil 

para os usuários tomarem suas decisões com eficiência. Para tanto, a informação contábil é 

relevante quando possui algumas características, tais como: (i) contribui para a redução da 

assimetria informacional entre os usuários internos (gestores, executivos etc.) e os usuários 

externos da empresa (acionistas, credores, governo etc.); (ii) auxilia o usuário na avaliação 

dos efeitos potenciais de transações passadas, presentes e futuras nos fluxos de caixa futuros 

(valor preditivo) e/ou confirmando ou corrigindo suas avaliações anteriores (valor 

confirmatório); e (iii) auxilia para que a decisão do usuário seja alterada pela sua utilização 

(Foster, 1986; Machado, Macedo & Machado, 2015). 

Segundo Barth, Beaver e Landsman (2001), a relevância das informações contábeis 

começou a ser investigada com a terminologia value relevance, com a pesquisa de Amir, 

Harris e Venuti (1993), que analisaram a relevância de reconciliação dos resultados contábeis 

e do patrimônio líquido ao padrão contábil norte-americano de empresas estrangeiras. A partir 

desse contexto, vários estudos foram realizados, com o objetivo de analisar a relevância dos 

números contábeis para o mercado de capitais (Collins Maydew & Weiss, 1997; Brown, Lo & 
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Lys, 1999; Ohlson, 1995; Feltham & Ohlson, 1995, 1996; Barth, Beaver & Landsman, 2001; 

Lee & Lee, 2013; Filip & Raffournier, 2013; Lam, Sami & Zhou, 2013). 

Dada a importância da contabilidade como sistema informacional, destaque-se a 

relevância das questões sociais refletidas nos números e que podem direcionar o 

comportamento do investidor. Assim, entende-se que a empresa não é mais um agente 

econômico isolado, pois ela se relaciona com o meio em que está inserida, tornando-se um 

agente social. Conforme Chan, Silva & Martins (2007) as empresas têm adotado a 

distribuição da riqueza criada para demonstrar sua contribuição à sociedade. Assim, questões 

sociais podem influenciar ou serem contempladas pela contabilidade.  

Da mesma forma, a contabilidade pode mobilizar e mudar o comportamento do 

usuário ao tomar suas decisões (Burchell, Clubb, & Hopwood, 1985; Lopes & Martins, 2005; 

Zanchet & Martins, 2011). Lopes e Martins (2005) enfatizam que a relevância da informação 

contábil está relacionada com a capacidade da contabilidade em evidenciar a realidade 

econômica, sendo possível projetar fluxos de caixa futuros.  

Nesse sentido, Machado (2010) destaca a importância da Demonstração de Valor 

Adicionado (DVA), pois pode gerar informações para ambos os grupos de interesses, 

stakeholders e shareholders, vertente social e econômica.  Entende-se por Stakeholders todos 

os sujeitos envolvidos no processo empresarial, exceto os acionistas que no estudo, são 

considerados como Shareholders. 

Para Santos (2003, p.35), a DVA “é a forma mais competente criada pela 

contabilidade para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem como 

de distribuição, da riqueza de uma entidade”. Essa afirmação é corroborada por Mandal e 

Goswami (2008) ao destacarem que evidenciar o valor gerado pela empresa e sua distribuição 

com aqueles que contribuíram para a geração desse valor agregado é mais importante que a 

informação sobre o lucro. Enquanto o lucro representa apenas uma fração da riqueza total 

num determinado período, a ser retido ou distribuído aos acionistas –  shareholders, o valor 

criado pela empresa é mais abrangente, pois destina-se a outros usuários como funcionários, 

governo e fornecedores de recursos – os stakeholders.  

Alguns estudos propuseram pesquisar a relevância do conteúdo informacional da DVA 

e, em termos gerais, advogam que o valor criado, evidenciado na DVA, tem um potencial 

informacional que supera ao do lucro convencionalmente reportado na Demonstração de 

Resultado do Exercício - DRE (Riahi-Belkaoui & Picur, 1999; Sherer, 2006; Barros et al., 

2013; Costa, Guimarães & Mello, 2013; e Machado, Macedo & Machado, 2015; Santos, 
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Botinha e Lemes, 2019). Por outro lado, existem pesquisas que não atribuem as mesmas 

constatações (Martins, Machado & Callado, 2014; Arruda et al., 2015). 

A DVA evidencia, conforme o Pronunciamento Técnico - CPC 09 (CPC, 2008), o 

Valor Adicionado Distribuído (VAD) para Pessoal e Encargos; Impostos, Taxas e 

Contribuições; Juros e Aluguéis; Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos; e Lucros 

Retidos/Prejuízos do Exercício. Nesse sentido, Pinto e Freire (2013) argumentam que a DVA, 

além de divulgar dados macroeconômicos, sinaliza a política da empresa frente a seus 

diversos grupos de interesse. 

Também nessa concepção, Mandal e Goswami (2008) argumentam que antes a 

preocupação residia em como medir a riqueza e, hoje, questiona-se para quem se deve medir a 

riqueza. Belarmino et al. (2018) questionam o quanto e para onde é direcionada a riqueza 

gerada pelas organizações.  

Freeman (1984, 1998), Donaldson e Preston (1995), Jones (1995), Metcalfe (1998) e 

Moore (1999) consideram que o objetivo das organizações é atender aos interesses dos 

stakeholders e shareholders. Nessa perspectiva, não há interesses mais importantes ou mais 

legítimos que outros. Campos (2006) afirma que na dimensão legal, administrativa ou 

econômica os shareholders e stakeholders apresentam papéis, interesses e participações 

diferentes. Enquanto os empregados, fornecedores e consumidores têm sua participação nos 

negócios já estabelecida por contratos feitos a priori, os acionistas dependem dos resultados 

residuais, evidenciados no final do processo. Enquanto os stakeholders são partes contratadas, 

os acionistas constituem a parte contratante. 

A teoria dos stakeholders e a dos shareholders compartilham a visão econômica de 

que as organizações são nexos de contratos. Na visão da firma, como um locus operandi, os 

insumos são convertidos em produtos sem “explicitar como objetivos conflitantes dos 

participantes individuais são trazidos para o equilíbrio, assim como os resultados são 

distribuídos” (Jensen & Meckling, 1976, p. 317). 

 Assim, Jensen e Meckling (1976) levantam questionamentos nas relações contratuais 

que acontecem em uma organização específica: quais as conseqüências dessas relações e 

quais seriam os objetivos das firmas. Os autores questionam, ainda, como os administradores, 

agentes centrais, administram os contratos e se não haveria relações de preferências. Quanto 

aos resultados da organização, questionam quais critérios são utilizados para distribuição e 

qual seria a importância relativa de cada contratado. 

Diante do exposto, a DVA contempla, na distribuição do valor adicionado, a 

identificação dos grupos de interesses, compreendidos em Stakeholder e Shareholder. Para 
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Smith (2003), os shareholders detêm o controle e direcionam o capital conforme seus 

interesses e, no entanto, na teoria dos stakeholders os gestores têm obrigações tanto para com 

os shareholders como para os stakeholders. 

Nessa concepção, para Campbell (1997) a teoria dos stakeholders é fundamental para 

gerar riqueza, pois demonstra que não é possível garantir a sobrevivência da empresa sem 

entregar valor a importantes stakeholders. Assim, embora os shareholders tenham alguns 

privilégios e direitos diferentes dos demais grupos de interesse, stakeholders, isso não lhes 

confere mais direito em receber os benefícios da empresa. 

Diante do papel e da influência dos shareholders e dos stakeholders na transferência 

de recursos gerados pela empresa, evidenciados na DVA, surge a pergunta de pesquisa: Como 

se comporta a relevância do conteúdo informacional do valor adicionado distribuído da 

DVA no mercado brasileiro? Para tanto, objetiva-se, analisar o comportamento da 

relevância do conteúdo informacional da distribuição do valor da DVA, conforme os grupos 

de interesses classificados à luz da Teoria dos Stakeholders e Shareholders, no período de 

2009 a 2018. 

A pesquisa se justifica inicialmente pela ideia subjacente de que nas pesquisas sobre 

value relevance das informações por grupos de interesses, conforme Souza (2015), o mercado 

determina o quanto está disposto a pagar pelas ações de determinada empresa, bem como, 

testa quais informações contábeis se mostram relevantes. Neste contexto, Lopes (2002) 

destaca que os resultados das investigações envolvendo o value relevance são de interesse 

para um público amplo, como: analistas financeiros, órgãos reguladores e agentes de 

governança corporativa.  

Nesse sentido, há uma lacuna teórica acerca da existência de relações entre o perfil 

axiológico dos dirigentes empresariais e a orientação mais para shareholders ou stakeholders 

de suas empresas. O debate quanto à orientação da identidade empresarial, seja favorável aos 

interesses exclusivos dos acionistas ou propondo articulação que envolva todos os públicos 

interessados ainda é recente e não encontrou respaldo teórico e prático definitivo (Adams, 

Licht & Sagiv, 2011). 

O aumento de pesquisas que associam a evidenciação das demonstrações financeiras 

com a reação do mercado acionário trouxe como consequência a inclusão de novas variáveis 

para explicar a relevância da informação contábil (Lima, 2010). Desse modo, o estudo 

proposto considera o valor adicionado distribuído como variável capaz de explicar o preço das 

ações e, assim, pode substituir o lucro e o patrimônio líquido. 
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Segundo Scherer (2006), a DVA presta informações a um grande número de agentes 

econômicos e, assim, é possível imaginar que sua divulgação pode contribuir para os aspectos 

de governança corporativa, reduzindo conflitos de agência por assimetria de informação entre 

os acionistas, shareholders, e demais grupos de interesse, stakeholders. 

O presente estudo se justifica também pelo período analisado, 2009 a 2018, que foi 

marcado por instabilidade econômica e política no cenário brasileiro. Houve, nesse período, 

queda generalizada no crescimento, com PIB negativo em vários anos (períodos) seguidos, 

queda de investimentos com consequências negativas na atividade produtiva e comercial, 

resultando em falência de empresas.  

Segundo Barbosa Filho (2017) logo após a crise internacional de 2008/2009 a taxa de 

crescimento dos países latino-americanos caiu em 0,5% ao ano e no Brasil, essa queda foi de 

2% ao ano. Ainda argumenta que a queda adicional de 1,5% no Brasil é fruto de um conjunto 

de políticas erroneamente adotadas. Também, o autor destaca a crise de 2014/2017, fruto de 

equívocos da política econômica, que reduziu a capacidade de crescimento da economia com 

aumento de risco de insolvência das empresas, afirmação esta corroborada por Rossi e Mello 

(2017).   

Assim, pode-se esperar comportamento anômalo em variáveis contábeis e no preço 

das ações das empresas brasileiras e, consequentemente, na relevância de conteúdo 

informacional contábil.  

Ainda, esta pesquisa se justifica pela abordagem da discussão proposta que busca 

identificar a relevância do valor adicionado distribuído no mercado brasileiro à luz da Teoria 

dos Stakeholder e Shareholder, ponto não explorado pela literatura.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar fundamentos teóricos que permitam analisar 

a relevância do conteúdo informacional da distribuição de valor da DVA nas empresas 

brasileiras por grupo de interesse. Nessa seção, serão abordados a qualidade da informação 

contábil e o Value Relevance com sua devida classificação; a relevância da Demonstração de 

Valor Adicionado, bem como a adoção do valor adicionado distribuído como proxy 

explicativa no preço das ações e, por fim, contextualiza-se o conteúdo informacional da DVA 

sob a luz da Teoria dos Stakeholders e Shareholders.  

 
 
2.1 Qualidade da Informação e Value Relevance  

 
  
A qualidade da informação, segundo Francis, Olsson e Schipper (2008), é vinculada à 

precisão, pois não contém incertezas. Os autores enfatizam que a ideia de precisão, no 

contexto de mercado de capitais, deve ser restringida a alguns aspectos, como Estrutura 

Conceitual contábil, mais especificamente nas características qualitativas das demonstrações 

contábeis, consideradas como atributos da qualidade da informação.  

Para Menezes (2013) a informação contábil pode ser investigada a partir do 

Pronunciamento Conceitual Básico - Estrutura Conceitual para a elaboração e apresentação 

das demonstrações contábeis, base para a emissão das demais normas contábeis. Assim, a 

Estrutura Conceitual – CPC 00 (R2) (2018) estabelece que o objetivo das demonstrações 

contábeis é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira da entidade, e que 

sejam úteis para as empresas existentes e potenciais investidores, e outros credores para a 

tomada de decisões relativas à prestação de recursos para a entidade. Para tanto, preconiza, 

entre os seus conteúdos, as Características Qualitativas, compostas por Características 

Qualitativas Fundamentais (Relevância e Representação Fidedigna) e de Melhoria 

(Compreensibilidade, Comparabilidade, Tempestividade e Verificabilidade).  

O presente estudo se pauta na Característica Qualitativa Fundamental quanto à 

Relevância da informação contábil nos conteúdos informacionais da Demonstração Contábil. 

A Figura 1 evidencia claramente a relação das características qualitativas e conteúdo 

informacional com a Estrutura Conceitual. 
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Figura 1: Visão esquemática da relação entre conteúdo informacional, estrutura conceitual e 

características qualitativas das demonstrações contábeis 

Fonte: Menezes (2013) 

 

 Ao analisar a figura 1 apreende-se a relação entre o conteúdo informacional, cuja 

relevância pode ser testada empiricamente, e a influência que decorre da estrutura conceitual e 

das Características Qualitativas, nessa ordem. Assim, pode-se inferir que o conteúdo 

informacional é sensível e depende de uma abordagem maior advinda do processo contábil. 

Desse modo, para observar o conteúdo informacional, preconiza-se a abordagem baseada em 

Barth et al (2006), na qual algumas dimensões da qualidade da informação contábil são 

apontadas: gerenciamento de resultados, conservadorismo condicional, relevância e 

tempestividade. Todavia, este estudo pauta-se pela qualidade da informação contábil advinda 

da dimensão da relevância do conteúdo informacional das demonstrações contábeis.  

Francis, Olsson e Schipper (2008) afirmam que a qualidade do resultado é um conceito 

multidimensional, em que algumas medidas são vinculadas à percepção dos investidores. 

Assim, as pesquisas que investigam a relevância dos números contábeis assumem que o preço 

de mercado ou retorno da ação reflete o julgamento dos investidores a respeito de tais 

números. 

Os estudos acerca da relação das variáveis contábeis e o mercado de capitais, alinhado 

às evidências científicas, condizem que os preços das ações se ajustam ao lucro contábil. 

Neste sentido, destaque-se o trabalho seminal de Ball e Brown (1968), que atribuiu às 

informações contábeis conteúdo e valor econômico.  

Beaver (1968) corrobora os estudos de Ball e Brown (1968) ao comparar o valor da 

variância dos retornos anormais no período do anúncio em relação aos demais períodos (sem 
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anúncio). Variância maior no período de anúncio indica que existe conteúdo informacional, 

mas não testa a significância estatística da maior variância dos retornos (Lo & Lys, 2000). 

Lima (2010) comenta que no estudo de Ball e Brown (1968) as informações contábeis 

apresentam conteúdo informativo capaz de alterar as expectativas dos investidores capturada 

através da variação nos valores de mercado da empresa, normalmente o preço por ação. 

Portanto, estabeleceu-se que os resultados contábeis possuem informações relevantes para o 

mercado de capitais, o value relevance.  

Barth et al. (2001) discorrem que a primeira definição de relevância foi encontrada na 

pesquisa de Amir et al. (1993), pela qual os autores investigaram se os ajustes de 

reconciliação dos resultados contábeis e do patrimônio líquido ao padrão contábil norte-

americano de empresas estrangeiras de 20 países listadas na Bolsa de Valores de Nova York 

eram relevantes. Os resultados apontam que as reconciliações possuem relevância em relação 

às informações divulgadas no sistema contábil do país de origem das empresas.  

No Brasil, a expressão inglesa ‘value relevance’ é entendida como a extensão do 

impacto que determinada informação contábil produz no preço das ações da empresa (Ramos; 

Lustosa, 2013). Dessa maneira, a questão primária dos estudos sobre value relevante é 

conhecer se o conteúdo das demonstrações contábeis é relevante para os investidores (Barth; 

Beaver; Landsman, 2001; Beaver, 2002; Lopes, 2002; Baboukardos; Rimmel, 2014; 

Tsalavoutas; Dionysiou, 2014). 

Assim, o termo value relevance é entendido como a extensão do impacto que 

determinada informação contábil produz no preço da ação da empresa (Ramos & Lustosa, 

2013). Estudos de Francis e Schipper (1999) apresentam quatro interpretações e definições de 

valor relevante. 

 

 Tabela 01 – Interpretações e definições de valor relevante 
Interpretação Definição Autores nesta linha 

I - Baseia-se na premissa de que as 
informações contábeis antecipam os 
preços por capturar o valor intrínseco 
das ações. Aplicada em situações que 
o mercado não reflete todas as 
informações disponíveis - mercado 
ineficiente. 

Inferi-se a partir dos retornos obtidos da 
implementação de estratégias baseadas 
em informações contábeis (Ou & 
Pennan, 1989; Harris & Ohlson, 1990). 
Parte-se da premissa de que não são os 
preços que refletem o valor intrínseco da 
empresa, mas os números contábeis. 
Assim, os investidores ganham retornos 
anormais utilizando informações 
contábeis. 

Bernard et al. (1997), 
Sloan (1996), Piotroski 

(2000), Mohanran (2005), 
Galdi (2008). 

II - A informação contábil é 
considerada relevante quando pode 
ser utilizada para predizer resultados 
futuros, dividendos futuros e fluxos 
de caixa futuros. 

Define que uma informação financeira 
possui relevância quando contém as 
variáveis utilizadas em um modelo de 
avaliação ou contribui para prever essas 
variáveis. 

Ou e Penman (1989), 
Lev e Sougiannis (1996) 
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III - A informação contábil é 
relevante quando a divulgação altera 
as expectativas dos investidores 
acerca dos fluxos de caixa futuros da 
empresa, causando mudança nos 
preços. Beaver et al. (1997) destacam 
que quando a informação contábil 
altera as expectativas dos 
investidores é considerada como 
conteúdo informacional. 

É mensurada pela habilidade das 
informações contábeis de alterar o 
conjunto de informações disponibilizadas 
no mercado, fazendo com que os 
investidores revisem suas expectativas e, 
por conseguinte, o preço. 

Ball e Brown (1968); 
Beaver (1968). 
- Brasil: Schiehll (1996), 
Perobelli e Ness Jr. (2000), 
Bernardo (2001), Lima e 
Terra (2004a, 2004b), 
Sarlo Neto et al. (2005), 
Nascimento (2006), Costa 
Jr. e Martins (2008), Lima 
et al (2008), entre outros. 

IV - A informação contábil tem 
associação com os valores de 
mercado e agrega informações 
utilizadas pelos participantes do 
mercado para determinar preços e 
retornos. 

Relevância é mensurada pela capacidade 
de as informações contábeis capturarem 
ou resumirem informações, 
independentemente da fonte, que afetam 
os valores das ações. 

Collins et al. (1997), 
Francis e Schipper (1999), 
Lev e Zarowin (1999), 
Lopes (2001). 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Francis e Schipper (1999). 

 

 Assim, a relevância da informação encontra-se no fato de disponibilizar aos usuários 

artefatos para que consigam avaliar o resultado de eventos passados e presentes e predizer 

eventos futuros ou, ainda, que tenham valor de feedback e possam confirmar ou corrigir 

expectativas traçadas a priori (Riahi-Belkaoui, 2000; Germon & Meek, 2001). Macedo et al. 

(2011) complementam, defendendo que a informação contábil relevante contribui para a 

redução da assimetria informacional existente entre os usuários internos e externos da 

empresa. 

Neste sentido, o value relevance, para a academia, pode ser entendido como uma 

investigação da relação empírica entre a reação do mercado de capitais e uma informação 

contábil específica, com o objetivo de verificar a sua adequação para, posteriormente, 

considerá-la uma norma (Holthausen & Watts, 2001). Apreende-se que a informação seja 

gerada à luz de qualidades intrínsecas à Estrutura Conceitual.  

Para Barth, Beaver e Landsman (2001), uma informação é considerada relevante se 

estiver correlacionada com os valores de mercado da empresa. Assim, é comum nesses 

estudos a utilização do lucro e do patrimônio líquido como variáveis independentes, uma vez 

que há fortes evidências de associação dessas duas variáveis com o valor de mercado das 

empresas (Brown, Lo & Lys, 1999). 

No Brasil, destacam-se as pesquisas de value relevance, conforme Tabela 2 a seguir. 

 
Tabela 2 – Pesquisas empíricas de Value Relevance no Brasil 

Autores e Período Descrição e Resultados 

Lopes (2002) 
1998-1999 

Investigou o value relevance do patrimônio líquido e resultado do exercício. Os 
resultados demonstraram que o poder explicativo do patrimônio líquido se mostrou 
maior do que o poder explicativo do resultado do exercício. O estudo apontou baixo 
poder explicativo do resultado do exercício devido à alta concentração de propriedade 
nas empresas brasileiras e, assim, a informação não reduz a assimetria informacional, 
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tendo em vista que os grandes acionistas controladores já possuem acesso privilegiado. 
(p. 33). 

Rezende (2005) 
1995-2003 

Averiguou o value relevance do lucro líquido, patrimônio líquido e do ativo diferido 
em empresas do setor de telecomunicações e comparou empresas do ramo de aço e 
metais, bancos e seguradoras. Os achados apontaram que o lucro e patrimônio líquido 
são relevantes para explicar o preço da ação nos três setores analisados, contudo o valor 
do ativo diferido não apresentou significância estatística em nenhum dos setores. (p. 
33). 

Costa e Lopes (2007) 
1999-2003 

Avaliaram a relevância das informações contábeis ajustadas aos US-GAAP em 
empresas brasileiras que possuem ADRs negociadas na Bolsa de Nova Iorque. 
Constataram que a informação contábil elaborada com base no conjunto de princípios 
brasileiros é mais relevante para o mercado. Apesar de significativas as informações em 
US-GAAP foram menos relevantes, pois parte delas já estariam contidas nas divulgadas 
anteriormente. (p. 45). 

Macedo et al. (2011) 
2005 e 2007 

Investigaram se houve alteração no value relevance no padrão contábil brasileiro 
devido à substituição da DOAR pela DFC. Os resultados evidenciaram que o Fluxo de 
Caixa Operacional da DFC se mostrou mais relevante que as Origens de Recursos da 
DOAR. (p. 55). 

Silva, Macedo e 
Marques (2012) 

2005 a 2007 
 

Analisaram a relevância das informações contábeis sobre Lucro Líquido, EBITDA e 
Fluxo de Caixa Operacional de empresas do setor elétrico brasileiro. Os resultados 
demonstraram que a variável Lucro Líquido se mostrou mais relevante que o Fluxo de 
Caixa Operacional. O EBITDA não teve significância estatística no estudo realizado. 
(p. 07). 

Ramos e Lustosa 
(2013) 

Pesquisaram se a adoção das normas internacionais no Brasil tornaram as 
demonstrações contábeis mais relevantes, considerando o preço da ação como variável 
dependente e as variáveis “lucro por ação” e “patrimônio líquido por ação” como 
explicativas. Constatou-se que houve um aumento na relevância da informação contábil 
após a convergência com as normas internacionais do IASB. (p. 70). 

Santos, Starosky 
Filho e Klann (2014) 

 

O estudo identificou que o processo de convergência às normas contábeis 
internacionais impactou no value relevance das informações contábeis das empresas 
brasileiras. Os resultados mostram aumento no value relevance das demonstrações 
contábeis de empresas brasileiras após a convergência. No entanto, é possível que 
outros fatores relacionados a características institucionais do país tenham influenciado 
tais resultados. (p. 96). 

Gonçalves et al. 
(2014) 

2009-2010 

Pesquisaram se o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade 
trouxe alterações na relevância das informações contábeis. Realizaram uma 
comparação das informações sobre Lucro Líquido e Patrimônio Líquido e preço das 
ações, das companhias não financeiras com ações mais negociadas na 
BM&FBOVESPA. Os autores concluíram que o processo de convergência trouxe 
impactos positivos à relevância das informações contábeis, e que os resultados 
demonstraram que as informações contábeis em IFRS são mais relevantes que as 
informações com os padrões brasileiros. (p. 26). 

Martins, Machado e 
Callado (2014) 

2008-2010 

Analisaram se a Demonstração dos Fluxos de Caixa (fluxo de caixa operacional – FCO, 
fluxo de caixa de investimento – FCI e fluxo de caixa de financiamento – FCF)  e a 
Demonstração do Valor Adicionado (riqueza criada – RC), exigidas pela Lei 11.638/07, 
adicionou value relevance ao conjunto de demonstrações contábeis, representado pelo 
balanço patrimonial (variável Patrimônio Líquido) e demonstração do resultado 
(variável Lucro Líquido). Os resultados retornaram apenas à variável “atividades de 
financiamento” (da DFC) como significativa. A variável da DVA não se mostrou 
significativa no modelo. (p. 75).  

Souza (2015) 
2010-2013 

Verificou o value relevance do nível de disclosure das combinações de negócios e do 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido nas empresas 
brasileiras. Os resultados demonstraram que o nível de disclosure das combinações de 
negócios é positivamente e significativamente relacionado com o preço das ações das 
empresas. Já o goodwill, nas combinações de negócios, não demonstrou significância 
estatística para explicar o preço das ações em nenhuma das abordagens utilizadas. (p. 
06-07). 

 

Grillo et al. (2016) 

Investigaram os efeitos da utilização do conceito de valor justo para mensuração de 
elementos patrimoniais sobre a relevância das informações contábeis nas empresas 
brasileiras listadas na BM&FBovespa. Os resultados evidenciam que, após a adoção 
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2003-2012 
 

dos CPCs e a utilização do conceito de valor justo como avaliação de ativos e passivos, 
o Patrimônio Líquido não se tornou mais relevante. O resultado se explica pela 
subjetividade do valor justo em contrapartida à tradição e objetividade do custo 
histórico. (pg. 01) 

Santos, Costa e 
Gonçalves (2018) 

2010 a 2014 

Verificaram se as informações por segmento, especificamente o resultado líquido e o 
patrimônio líquido por segmento, são relevantes para o processo decisório dos 
investidores. A pesquisa aponta que o resultado líquido por ação do segundo e do 
terceiro segmento de negócio tem value relevance e que o patrimônio líquido por 
segmento não pode ser considerado relevante para a tomada de decisão. (p. 240). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos trabalhos dos respectivos autores. 

 

Os estudos sobre a qualidade da informação contábil trazem avanços teóricos e 

empíricas à literatura, mas ainda existem lacunas e possibilidades, pois esta temática pode ser 

aplicável em pesquisa sob distintas abordagens. Assim, dentre os atributos da qualidade da 

informação contábil, destaca-se a relevância, a qual é fundamental para a tomada de decisão 

dos usuários.   

A relevância da informação contábil pode ser observada por várias perspectivas e 

diferentes cenários, tendo em vista a existência de diversos usuários. O estudo da relevância 

busca identificar se um determinado evento ocorrido ou incluído no processo da informação, 

agrega maior relevância à informação contábil, sendo capaz de modificar a expectativa do 

usuário e o preço das ações. 

 

2.1.1 Classificação dos Estudos de Relevância da Informação Contábil 
 

Entre os estudos desenvolvidos sobre a classificação de relevância destacam-se os de 

Holthausen e Watts (2001), Kothari (2001) e Beaver (2002), que contribuíram para o 

entendimento de value relevance. A Tabela 3 a seguir demonstra essas classificações. 

 
Tabela 03 – Classificação dos Estudos de Value Relevance, segundo Holthausen e Watts 
(2001), Kothari (2001) e Beaver (2002) 

Holthausen e Watts - (2001) 
1. Estudos de Associação Relativa 
2. Estudos de Associação Incremental 
3. Estudos de Conteúdo Informacional Marginal 

Kothari - (2001) 
1. Análise fundamentalista e avaliação de empresas baseada em números contábeis 
2. Testes de eficiência de mercado em relação às informações contábeis  
3. O papel da contabilidade em contratos e no processo político 
4. Regulação do disclosure  

Beaver - (2002) 
1. Eficiência de Mercado 
2. Modelo de Feltham-Ohlson  
3. Relevância 
4. Comportamento dos Analistas  

5. Comportamento Discricionário 
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de estudos de Holthausen e Watts (2001), Kothari (2001) e Beaver (2002). 



25 
 

A partir das classificações evidenciadas na Tabela 3, destacam-se as que melhor 

fundamentam a presente pesquisa. Holthausen e Watts (2001) utilizam o estudo de eventos 

para verificar se conteúdo de informação contábil divulgada está associado à variação de 

preços. Assim, se um valor contábil específico adiciona informação para um grupo de 

investidores se estabelece a classificação - ‘conteúdo informacional marginal’. Portanto, se há 

variação nos preços, a informação é relevante e é nessa conexão que a pesquisa é postulada, 

verificar se o valor adicionado distribuído contribui para a variação dos preços das ações das 

empresas brasileiras.  

As classificações de Kothari (2001) consideram o papel da contabilidade em contratos 

e no processo político, ou seja: (i) o uso de informações contábeis em remuneração e (ii) 

cláusulas contratuais (covenants) influenciam nas escolhas contábeis. A presente pesquisa 

atribui aos contratos com os stakeholders e shareholders tanto relações contratuais como 

políticas de escolhas de remuneração. Assim, a discussão se pauta em compreender o 

alinhamento dos interesses contratuais dos grupos e como a distribuição média, políticas de 

remuneração ocorre entre os grupos distintos e para todas as empresas. 

Por fim, considerando a classificação de Beaver (2002), a pesquisa enquadra-se na 

categoria de Relevância. Considerada por Beaver (2002) a principal área de pesquisa empírica 

na década de 1990, essa abordagem investiga a relação entre o valor de mercado (preço) como 

variável dependente e as variáveis contábeis como independentes. Assim, uma variável 

contábil será considerada relevante se for significativamente relacionada com a variável 

dependente (preço). Saliente-se que os estudos, além de baseados na hipótese de eficiência de 

mercado, somente a partir do modelo de Ohlson (1995) e Feltham-Ohlson (1995, 1996) obtêm 

a sustentação teórica para o estabelecimento da relação entre informações contábeis e valores 

de mercado (preço).  

O modelo de Ohlson (1995) utiliza na sua avaliação as variáveis Patrimônio Líquido e 

Lucro Líquido, por isso promove interesse em pesquisadores com destaque em estudos de 

value relevance (Alencar & Dalmácio, 2006; Lopes Sant' Anna & Costa, 2007; Rezende, 

Batistella, Dalmácio, & Brito, 2008). Assim, com o modelo de Ohlson (1995), torna-se 

possível verificar empiricamente se “outras informações” disponíveis no mercado, não 

reconhecidas pelos contadores na apuração do lucro contábil devido a preceitos vigentes em 

padrões contábeis, são capazes de alterar a estimação de lucros anormais futuros e, por 

consequência, o valor da firma.  

O modelo de avaliação Ohlson (1995) não especifica quais eventos relevantes podem 

compor “outras informações”, mas, ao considerá-los, reconhece existir um conjunto de 
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informações capazes de afetar o valor da firma não apuradas pelo método contábil, visto que 

tais informações estão disponíveis ao mercado e podem alterar, substancialmente, as 

expectativas do investidor (Ball & Brown, 1968). Ohlson (1995) propõe que o valor da firma 

é função (i) do valor do patrimônio líquido; (ii) do lucro residual futuro a valor presente; e 

(iii) dos fluxos futuros decorrentes de “outras informações” ainda não captadas pelo processo 

contábil devido ao conservadorismo. 

O modelo residual income valuation (RIV) fornece subsídios para avaliação de firmas 

como função de lucros residuais e de outras informações que representariam eventos 

relevantes ainda não incorporados na informação contábil, mas que poderiam afetar lucros 

futuros (Lopes, Sant’Anna & Costa, 2007; Ohlson, 1995). Assim, pelo modelo Ohlson (1995), 

o lucro residual do período subsequente depende do lucro residual do período anterior, o que 

se garante pela premissa da dinâmica informacional linear (DIL). O modelo define, então, que 

a previsão de lucros anormais futuros se baseia nessa premissa e nos efeitos dessas outras 

informações (Coelho & Braga, 2008).   

O modelo de Ohlson (1995) RIV foi aplicado no Brasil por Lopes et al. (2007), 

Coelho e Braga (2008), Coelho, Aguiar e Lopes (2011) e Madeira e Costa (2015),  e 

possibilita testar empiricamente se “outras informações” decorrentes de eventos relevantes 

poderiam agregar lucros residuais futuros e, assim, impactar a avaliação atual da firma 

(Coelho & Braga, 2008; Lopes et al., 2007; Ohlson, 1995). Desse modo, o modelo de Ohlson 

(1995) explicita a variável “outras informações” no formato da equação:  

 

𝑃t = 𝛼0 + 𝑦t + 𝛼1𝑥
a
t + 𝛼2𝑣

a
t +  εt 

 
 
em que Pt é o valor da firma, yt é o patrimônio líquido, xat  representa os lucros anormais e vat  

corresponde às outras informações. 

Desta forma, considera-se “outras informações” como a possível aplicação de uma 

proxy capaz de evidenciar eventos relevantes à informação contábil. Neste estudo, apresenta-

se como outras informações o conteúdo informacional da Demonstração do Valor 

Adicionado, especificamente o valor adicionado distribuído, como uma variável possível de 

produzir value relevance aos grupos de interesse envolvidos, stakeholdes e shareholders. 

No Brasil pesquisas nesta vertente iniciaram com Lopes (2001), que realizou estudo 

sobre o papel das informações contábeis para explicar o comportamento dos preços dos títulos 

negociados na BM&FBOVESPA no período de 1995 a 1999, baseado no modelo de Ohlson 

(1995). A análise foi dividida em três tópicos: (i) compara o papel dos resultados anormais 
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futuros e dos dividendos para explicar o comportamento dos preços correntes; (ii) testa o 

poder explicativo do resultado e do patrimônio líquido; e (iii)  avalia as características de 

conservadorismo e reconhecimento assimétrico da informação contábil. 

Assim, o value relevance da informação contábil está relacionado a diversos fatores 

ligados à qualidade da informação contábil e sua capacidade em influenciar a decisão dos 

investidores. Neste sentido, a forma como o valor adicionado é distribuído pode alterar o 

comportamento do investidor conforme contemple seus anseios e interesses. 

 Nessa concepção, o objetivo primário das pesquisas sobre value relevance é investigar 

se as demonstrações contábeis produzidas pelas companhias fornecem aos investidores 

informações contábeis valiosas para a tomada de decisão, e essa relevância é analisada por 

meio do reflexo no preço da ação (Barth, Beaver & Landsman, 2001; Holthausen & Watts, 

2001; Alfaraih, 2009; Hassan & Mohd-Saleh, 2010).  

 

 

2.2 DVA e Valor Adicionado Distribuído 
 
 
O surgimento da DVA foi motivado por alguns movimentos sociais iniciados na 

década de 1960 do século XX na França, Alemanha e Inglaterra, que passaram a exigir 

informações relativas à remuneração, encargos sociais, formação profissional, condições de 

higiene e segurança no trabalho. Diante dessas pressões sociais a França exigiu de forma 

obrigatória para empresas o Balanço Social (Santos, 2007).  

Segundo De Luca et al. (2009) o interesse pela DVA surgiu no Reino Unido na década 

de 1970, ganhando popularidade após sua inclusão nos relatórios anuais de empresas alemãs, 

belgas, holandesas e norueguesas. Os autores complementam que a DVA surgiu para atender 

às necessidades de informações dos usuários sobre o valor da riqueza criada pela empresa e 

sua respectiva utilização. 

Em relação à literatura, a publicação do The Corporate Report, em 1975, introduziu o 

conceito Valor Adicionado à classe contábil no Reino Unido e foi devidamente seguido pela 

África do Sul (Arangies et al., 2008).  

A DVA passou a ser explorada em 1970, em diversos países da Europa, porém o 

Reino Unido destacou-se em relação aos demais pela notoriedade ao incentivar a elaboração 

da DVA por meio do Comitê de Normas Contábeis em 1975. (Machado et al., 2015). 

Segundo Gallizo e McLeay (1989), o trabalho do Comitê de Normas de Contabilidade do 
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Reino Unido (Accounting Standards Steering Committee – ASSC), em 1975, foi o marco 

conceitual para o início dos debates sobre a normatização desta magnitude.  

Para Meek e Gray (1988), o que pretendia o referido Comitê, ao propor mais esta 

demonstração contábil, era gerar uma informação complementar que permitisse que outros 

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

empregados, e como se aplicou esse valor adicionado para remunerar aqueles que 

contribuíram para a sua criação. 

Santos (2003, p.35) afirma que tal demonstração “é a forma mais competente criada 

pela contabilidade, para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de geração, bem 

como de distribuição, da riqueza de uma entidade”. 

De Luca et al. (2009) apresentam como argumento da ausência de utilidade da DVA 

entre os países, devido a mesma não constar nos USGAAP ou nas orientações do FASB, e nas 

normas do IASB (IAS/IFRS) não mencionarem a elaboração e publicação da DVA. Desse 

modo, atualmente nenhum país internacional adota a DVA como demonstração contábil. 

No Brasil, antes de se tornar obrigatória para companhias abertas, a DVA era 

incentivada e sua divulgação apoiada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio 

do Parecer de Orientação CVM n. 24/92. No Ofício Circular CVM/SNC/SEP n. 1/00, a CVM 

sugeriu a utilização do modelo elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, 

Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), reforçando novamente o incentivo e apoio em Ofícios  

Circulares relacionados a períodos de elaboração nos quais era incentivada a publicação 

voluntária de informações de natureza social (Gelbcke et al., 2018). 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) também estabeleceu procedimentos para 

evidenciação voluntária de informações econômicas e financeiras relacionadas ao valor 

adicionado pela entidade e sua distribuição através da NBC T 3.7 – Demonstração do Valor 

Adicionado, de 21 de janeiro de 2005, que foi revogada em 2008, pela NBC TG 09 – 

Demonstração do valor adicionado, propondo um modelo que muito se assemelha ao proposto 

pela FIPECAFI. O CFC aprovou a NBC TG 09 para adotar o CPC 09 em suas normativas 

(CPC, 2008). 

A partir de 2008, com a instituição da Lei n. 11.638/07, que altera a Lei n. 6.404/76, 

foi incluída a DVA, como uma demonstração obrigatória para as companhias abertas. A DVA 

está estruturada em duas partes: geração e distribuição da riqueza, em que a distribuição é 

composta por: Pessoal e Encargos; Impostos, Taxas e Contribuições; Juros e Aluguéis; Juros 

sobre o Capital Próprio e Dividendos; e Lucros Retidos/Prejuízos do Exercício.  
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Para González (1995), o lucro, juntamente com o valor adicionado, se constitui nos 

dois tipos básicos de excedentes econômicos, esse último agrega mais magnitude informativa 

e mais significância, pois corresponde ao incremento de valor que experimentam as coisas e 

os bens no transcurso do processo produtivo. De Luca et al. (2009) afirmam que o valor 

adicionado de uma empresa representa o quantitativo de valor que ela agrega aos insumos que 

adquire em determinado período, e é obtido, na contabilidade. 

Estudos evidenciam a adoção do valor adicionado para explicar o valor da empresa. 

Riahi-Belkaoui (1993) realizou um estudo do conteúdo informativo, relativo e incremental, do 

valor adicionado nos Estados Unidos. Os dados (variáveis) foram levantados no período de 

1981 a 1987, sendo: retorno da ação, o valor adicionado, o resultado e o fluxo de caixa. Os 

resultados indicaram maior conteúdo informacional no valor adicionado, em comparação 

tanto com o resultado do exercício quanto com o fluxo de caixa. 

Riahi-Belkaoui e Picur (1994) investigaram a utilidade do valor líquido adicionado na 

explicação dos retornos das ações em empresas dos EUA no período de 1982 a 1991. Os 

resultados evidenciam que os níveis atuais e passados de valor agregado e as mudanças 

passadas no valor adicionado líquido estão associadas aos retornos das ações.  

Riahi-Belkaoui (1996), em uma nova investigação sobre o poder explicativo do valor 

adicionado no retorno das ações, coletou variáveis em um recorte temporal de 1981 a 1990. 

Os resultados obtidos apresentaram poder explicativo maior quando os retornos contábeis são 

explicitados a partir das mudanças relativas no valor adicionado. 

Bao e Bao (1998) analisaram a utilidade de dois elementos de mensuração de 

desempenho econômico: valor adicionado e retornos econômicos extraordinários. Com base 

em dados da DVA e da DRE, levantados no período de 1992 a 1993, concluíram que os 

resultados não atestam relação entre resultado dos retornos extraordinários, mas identificaram 

relação com o valor adicionado. Esta última variável apresentou significância em todos os 

níveis de mudança apresentados pelos preços. 

Posteriormente, Riahi-Belkaoui e Picur (1999) averiguaram a substituição do lucro 

pelo valor adicionado líquido em modelo de avaliação de empresas listadas na NYSE e 

AMEX no período de 1978 a 1995, aplicando o modelo de Feltham e Ohlson (1995). Os 

resultados apontaram que o valor adicionado líquido é melhor que o lucro para explicar o 

preço. Os resultados ainda reconhecem a necessidade de modelos de avaliação incluírem 

informações relevantes como o valor adicionado líquido, bem como o seu poder preditivo. 

Consenza (2003) destaca que apesar de o valor adicionado ser um tema que já se 

encontra relativamente maduro na literatura contábil-financeira, ainda não se despertou para a 
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utilidade da DVA como fonte de informação para o processo de análise econômica, financeira 

e social das entidades. 

Firer (2004) evidenciou empiricamente a relevância do valor adicionado e resultado, a 

partir da DVA e da DRE de empresas públicas na África do Sul, em um recorte temporal de 

2001 a 2002. Como resultado, o autor constatou que o valor adicionado é estatisticamente 

significativo para explicar a performance das empresas, embora o resultado do período possua 

maior poder explicativo para as variações do preço da ação e fluxo de caixa. 

Lähtinen e Toppinen (2008) pesquisaram a mudança econômica da indústria de 

serralheria Finlandesa. Verificaram o possível efeito do valor adicionado e o custo-eficiência 

no desempenho. Utilizando análise de regressão em um recorte temporal de 2000 a 2004 

chegaram à conclusão que o custo-eficiência explica melhor o desempenho no curto prazo 

enquanto que o valor adicionado explica melhor o desempenho no longo prazo. 

Diante das pesquisas apresentadas, o valor adicionado é apresentado na literatura 

contábil internacional como uma alternativa e/ou um suplemento às declarações 

convencionais de renda e fluxo de caixa. Isto é uma medida contábil da riqueza atribuível a 

todas as partes interessadas da empresa: detentores, credores, empregados e tributos 

governamentais (Bannister & Riahi-Bel Kaoui, 1992; Karpik & Belkaoui, 1985; Choi & 

Mueller, 1992; Cinza & Maunders, 1980; Riahi-Belkaoui, 1992; Bao & Bao, 1998).  

No Brasil, Crippa e Coelho (2012) pesquisaram empresas de capital aberto no período 

de 2007 a 2010. Os resultados apontaram evidências de que existe relação positiva 

significativa entre a riqueza gerada pelas empresas da amostra com o retorno das ações. 

Costa, Guimarães e Mello (2013) avaliaram através da metodologia de revisão de literatura, o 

conteúdo informativo da DVA, referente à geração de riqueza e sua distribuição aos agentes. 

Os autores concluíram que a DVA constitui um excelente avaliador da distribuição da riqueza 

das empresas para a sociedade, ao proporcionar a comparação das distribuições entre 

empresas do mesmo setor, e gerar aumento das informações das entidades à disposição dos 

seus usuários e partes interessadas. 

Machado, Macedo e Machado (2015) analisaram a relevância do conteúdo 

informacional da DVA no mercado de capitais brasileiro, por meio de regressão linear, a 

relação entre o preço das ações e a riqueza criada por ação (RCPA), no período de 2005 a 

2011. As evidências suportam que a DVA possui conteúdo informacional relevante, pois 

explica a variação no preço das ações das empresas. A relação entre a RCPA e o preço 

mostrou-se significativa e positiva. Por fim, as evidências indicaram que o mercado reage 

mais à RCPA do que ao Lucro Líquido por Ação (LLPA). Dessa forma, os resultados revelam 
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indícios de que a RCPA representa para o mercado de capitais brasileiro uma melhor proxy 

para o resultado da empresa que o LLPA. 

Santos et al. (2019) investigaram se o conteúdo informacional da DVA é relevante 

para os investidores. A amostra foi composta por empresas brasileiras pertencentes ao Índice 

de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGCX) da B3, no período de 2011 a 

2015.  Os resultados apontaram que o valor adicionado líquido para distribuição é relevante 

para o mercado acionário nos níveis diferenciados de governança corporativa. Todavia, 

quando as variáveis de controle são adicionadas, observa-se que o lucro por ação apresenta 

mais poder explicativo em relação ao valor adicionado líquido. O estudo ainda evidenciou que 

o conteúdo da DVA conduz a maior transparência das entidades e é capaz de influenciar as 

decisões dos investidores, mas o coeficiente é baixo em relação às demais variáveis do estudo. 

Por outro lado, a pesquisa de Martins, Machado e Callado (2014) avaliou a aditividade 

de value relevance da DFC e da DVA ao conjunto de demonstrações contábeis no contexto do 

mercado acionário brasileiro, no período de 2008 a 2010. Os resultados apontaram que a DFC 

adicionou value relevance ao conjunto de demonstrações contábeis, diferentemente da DVA 

que não apresentou relevância no conteúdo informacional. 

Arruda et al. (2015) evidenciaram que a DVA pouco influencia o retorno das ações em 

horizontes de tempo diferentes. Para analisar o retorno das ações, os autores observaram três 

janelas de eventos: curta (três dias antes e após a divulgação das demonstrações), média (sete 

dias antes e após) e longa (15 dias antes e após). Arruda et al. (2015) evidenciaram que os 

juros sobre o capital próprio possuem relação negativa em um período considerado com o 

retorno das ações. Stanzani et al. (2016) verificaram a relevância da DVA para uma amostra 

de 62 empresas listadas na BM&FBovespa, de 2010 a 2012, e confirmaram a relevância dessa 

demonstração para explicar a variação no retorno das ações no mercado acionário. 

Yogesha e Mahadevapa (2014) investigaram o valor adicionado de uma empresa do 

Setor Público da Índia, no período de 2004 a 2011, através de análises de proporção dos 

valores agregados, para entender a utilidade de diferentes valores agregados para medir a 

produtividade e eficiência da organização em cada grupo da entidade. Na metodologia foi 

criado dois modelos: o aditivo (o valor agregado é dado a distribuição aos funcionários, 

governo, credores e acionistas) e o modelo subtraído (o valor adicionado é igual à diferença 

entre vendas e compras de mercadorias e serviços). Os achados destacam que a DVA 

evidencia no direcionamento do modelo aditivo, e ocorreu um aumento na distribuição ao 

grupo de stakeholders no decorrer dos anos e seus componentes servem para medir o 

desempenho econômico das entidades. 
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Diante dos estudos apontados, é perceptível a aplicabilidade do valor adicionado na 

explicação do preço das ações, não estando evidente abordagem referente ao comportamento 

da relevância do conteúdo informacional da distribuição de valor da DVA nas empresas 

brasileiras por grupo de interesse, o que permeia o estudo. 

Apesar de haver estudos que apontam que o valor adicionado é mais relevante que o 

lucro e PL (Riahi-Belkaoui & Picur, 1999; Scherer, 2006; Machado, Macedo, Machado, 

2015; Santos, Botinha & Lemes, 2019), existem, por outro lado, estudos que não atribuem as 

mesmas constatações (Martins, Machado & Callado, 2014; Arruda et al., 2015), o que indica 

uma dualidade de resultados e, consequentemente, dúvidas quanto à relevância da DVA para 

o mercado de capitais. Assim, esta pesquisa busca contribuir com essa discussão e mitigar o 

questionamento da relevância ou não do valor adicionado distribuído para explicar o preço 

das ações.  

Todavia, a distribuição do valor adicionado atende a diversos grupos de interesse, 

conforme definição no Pronunciamento Contábil, CPC 09 (CPC, 2008). Para tanto, busca-se 

fundamentar teoricamente a estrutura e classificação desses grupos de interesses na Teoria do 

Stakeholder e Shareholder. 

 

2.3 Teoria dos Stakeholder e Shareholder 
 
 

O objetivo deste tópico é discutir teoricamente a abordagem do estudo, considerando   

que a teoria assegura que o objetivo de uma empresa é a maximização de lucros, assim a 

Teoria Econômica é construída a partir deste paradigma (Boaventura, 2008).  

 Assim, conforme Boaventura (2008) a teoria da maximização da riqueza dos 

acionistas tem suas origens na Teoria da Firma, a qual teve início na Ciência Econômica, no 

século XVIII, com a obra de Adam Smith (2003), sobre a origem da riqueza das nações. 

Assim, todo o estudo optou-se em considerar a teoria da firma, com fundamentos na 

maximização de riqueza aos Shareholders, conforme Friedman (1962, 1970), Jensen (2001, 

2010) e Sundaram e Inkpen (2004) e os achados empíricos da pesquisa de Arruda et al. (2015) 

para elaborar a primeira hipótese de pesquisa. 

 

H1: O valor adicionado distribuído influencia negativamente o preço das ações do 

mercado brasileiro. 
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Desta forma, espera-se que a variável Valor Adicionado Distribuído (Vad) apresente 

significância estatística com sinal negativo.  

O estudo aprofunda-se em duas teorias Stakeholders e Shareholders, ambas tem 

origens distintas e são estudadas em diversos campos de pesquisa. A Teoria dos Shareholders 

é abordada na área de finanças, com emprego em métodos quantitativos em estudos 

empíricos. Já a Teoria dos Stakeholders, possui origens na sociologia, comportamento 

organizacional e administração de conflitos, em estudos empíricos com predominância de 

métodos qualitativos. As diferenças de origem conceitual e de abordagem metodológica entre 

as duas teorias são suficientes para explicar a complexidade que envolve a discussão deste 

tema (Boaventura et al, 2008). 

Devido à importância que os stakeholders têm na participação das organizações, a 

teoria dos stakeholders tem obtido cada vez mais destaque na literatura. Assim, passou-se a 

dar mais atenção aos interesses de outros grupos de indivíduos que não apenas os 

proprietários ou acionistas das empresas (Gibson, 2000). Observa-se na literatura discussões 

sobre a teoria da firma (teoria do shareholders) e a teoria dos stakeholders, ambas são 

contemporâneas e controversas. Um ponto central nessas discussões refere-se a qual função-

objetivo as empresas deveriam atender. Enquanto a teoria da firma propõe que a empresa 

priorize o desempenho econômico e, por conseguinte, a riqueza do shareholder, a teoria dos 

stakeholders defende que o objetivo da empresa é coordenar o interesse dos diversos 

stakeholders e não apenas do shareholder  (Boaventura, 2012).  

Donaldson e Preston (1995, p.65) afirmam que os interesses de todas as partes 

interessadas são de valor intrínseco. Assim, cada grupo, ou parte interessada, visa e considera, 

primeiramente, seu interesse, como os acionistas, mas tem a capacidade de promover os 

interesses de outros grupos, como o dos stakeholders, mesmo que indiretamente.  

Assim, é nesse sentido que Friedman (1971) discorre que a única responsabilidade dos 

gestores das empresas é gerar lucros para os Shareholders e acredita que, através do lucro, 

aumenta-se o bem-estar de uma sociedade. No entanto, afirma que a performance social de 

uma empresa e a maximização de lucros dos Shareholders somente são possíveis em algumas 

condições restritas. 

Para Campos (2006) os gestores deveriam considerar em suas decisões não somente os 

interesses dos shareholders, mas também dos stakeholders, se não por dever ético – já que 

este é da esfera do indivíduo – mas porque esse comportamento implicará a redução dos 

custos de agência e transação. Assim, se o shareholder atende às demandas advindas dos 
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interesses dos envolvidos, de certa forma atende às questões éticas, sociais, reduz os conflitos 

internos e externos, agregando, assim, valor à empresa. 

O termo stakeholder foi utilizado inicialmente na área de administração, em um 

memorando interno do Stanford Research Institute – SRI em 1963, conforme Donaldson e 

Preston (1995).  

O marco teórico da teoria dos stakeholders é atribuído à obra “Strategic Management: 

A Stakeholder Approach”, de Freeman (1984), que delineou e desenvolveu as características 

básicas do conceito de stakeholders (Jones, 1995). É definido, conforme Freeman (1984), 

como qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a obtenção dos objetivos organizacionais 

ou que é afetado pelo processo de busca destes objetivos.  

Donaldson e Preston (1995) afirmam que existem aspectos que envolvem os 

stakeholders e que podem ser usados de formas distintas pelas empresas e reconhecem três 

tipos de uso: descritivo, instrumental e normativo. O aspecto descritivo considera que os 

gestores podem identificar e classificar os papéis nos ambientes interno e externo. No 

instrumental o modelo é usado como ferramenta de gestão, enquanto que o normativo 

acontece quando a alta direção reconhece os interesses de todos os stakeholders, alinha 

interesses comuns e os níveis de influência sobre a organização. Uma maneira de construir 

uma base normativa para o stakeholder é examinar o modelo do seu principal concorrente, o 

modelo de controle de gestão, na regra de julgamento de interesses. 

Conforme os autores acima (Donaldson & Preston, 1995), o estudo da DVA se 

enquadra nesses três aspectos, envolvendo de forma descritiva os papéis dos gestores no 

ambiente interno e externo da organização; permite identificar a ferramenta de gestão que a 

organização atribui e o aspecto normativo, em que os gestores alinham os interesses 

reconhecendo a essencialidade de cada indivíduo, bem como os níveis de influência na 

distribuição de sua riqueza.  

A teoria dos stakeholders e a dos shareholders compartilham a visão econômica de 

que as organizações são nexos de contratos. Jensen e Meckling (1976) propõem um conjunto 

de questões: (i) como os administradores, enquanto elemento central dos contratos, os 

administram? (ii) existem relações de preferências entre os administradores e as partes 

contratadas? (iii) como os resultados da organização são distribuídos e que critérios são 

utilizados para definir essa distribuição? iv) qual a importância relativa de cada contratado? 

As respostas a essas formulações constituem as principais diferenças entre a teoria de 

stakeholders e a teoria de shareholders.  
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Segundo os argumentos de Donaldson e Preston (1995), os stakeholders têm valor 

intrínseco e nenhum conjunto de interesses é passivo de dominar o interesse de outro 

stakeholder. De outro lado, há o argumento de Freeman (1999) de que independentemente do 

objetivo da firma, a gestão eficiente deve gerenciar as relações que são importantes, ou seja, 

há stakeholders mais e menos importantes e que devem receber distintos graus de atenção por 

parte dos gestores, fato que pode caracterizar a dominância de um stakeholder em relação a 

outro.  

Kaler (2003) esclarece que a teoria dos stakeholders tem suas variações e apresenta 

estudo com uma tipologia das diferenças encontradas na literatura, a exemplo de se considerar 

ou não shareholders e stakeholders na mesma categoria ou ainda em como identificar quais 

os stakeholders teriam legítimos direitos em relação à empresa. 

Dessa forma, são considerados os estudos de Harrison e Bosse (2013), que propõem 

um modelo de análise para alocação de valor aos stakeholders, como uma empresa pode 

determinar o quanto de valor pode ser distribuído entre os stakeholders: 

 Pouco valor alocado para os stakeholders – o custo de oportunidade do 

stakeholder pode ser utilizado como distribuição mínima de valor, mas se o valor exceder o 

custo de oportunidade percebido, o stakeholder poderá agir de forma a gerar mais valor para a 

empresa ou, se houver muita alocação de valor para determinados stakeholders em 

detrimentos de outros, poderá haver uma destruição do valor agregado gerado por uma 

negativa reciprocidade (Harrison & Bosse, 2013); 

 Muito valor alocado para os stakeholders – ao alocar valor em excesso, poderá 

estar sacrificando a lucratividade da empresa. (Harrison & Bosse, 2013). 

Freeman e Reed (1983) propõem que as empresas desenvolvam processos de 

negociação com as partes interessadas, de forma a se ajustar amigavelmente às expectativas 

das organizações. Desta forma, os stakeholders podem influenciar a formulação de estratégias 

dentro das empresas ou até mesmo determinar qual a sua missão organizacional. Wicks 

(1999) reforça essa assertiva normativa da teoria, esclarecendo que cada grupo de stakeholder 

deve ser considerado pelos seus próprios méritos, e não pela capacidade de fomentar o 

interesse de outros stakeholders, a exemplo dos shareholders. 

A gestão dos stakeholders deve, cada vez mais, fazer parte das estratégias das 

organizações. Essa gestão eficaz está associada às partes interessadas com a criação de valor 

da empresa, o que vem aparecendo recentemente na literatura de gestão. Essa ideia tem sido 

denominada de Value Creation Valor Stakeholder Theory (VCST) – Teoria de Criação de 

Valor dos Stakeholders, e sustenta que o valor ideal será criado para a empresa sob condições 
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em que o maior valor também é criado para os stakeholders (Freeman, Harrison & Wicks, 

2007; Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Décollé, 2010). 

Boaventura (2012) apresenta críticas à teoria dos stakeholders, trazendo a visão de 

Marcoux (2000), de que a teoria dos stakeholders trata primordialmente do atendimento do 

interesse dos stakeholders e, neste sentido, coloca em xeque o conflito entre os interesses dos 

shareholders e outros stakeholders. O autor está retomando a controvérsia entre as funções 

objetivo da teoria da firma e dos stakeholders, e contra-argumenta com a defesa da teoria por 

Freeman, Wicks e Parmar (2004), que pontuam que as demandas pela distribuição de recursos 

são apenas parte de um contexto muito mais amplo e que esta teoria aborda como devem ser 

os processos e procedimentos que promovam justiça na distribuição de recursos. 

Agle, Mitchell e Sonnenfeld (1999) apontam para os fundamentos normativos da 

teoria dos stakeholders como um ponto de partida para inspirar a criação de melhores teorias, 

métodos e ferramentas. Jensen (2002) argumenta que maximizar o valor para os acionistas é o 

objetivo da organização, entretanto acredita que tal meta não vai servir de inspiração para os 

gestores ou os seus stakeholders. Em complemento, Freeman (2008) sugere que os estudiosos 

precisam ter ideias simples e muito práticas, como colocar a parte normativa do negócio e as 

outras partes juntas, e buscar através da teoria dos stakeholders uma revolução integrativa, em 

que a principal responsabilidade de um executivo é criar o máximo de valor possível para os 

stakeholders, porque é assim que ele pode criar o máximo de valor possível para os acionistas. 

Becht et al. (2002) destacam que existem debates na literatura das ciências sociais que 

manifestam se a administração deve privilegiar exclusivamente os interesses dos acionistas ou 

se deve levar em conta interesses de outros grupos.  

Diante do exposto, os shareholders e stakeholders podem ser identificados na 

estrutura da DVA, que permite a classificação em grupo de interesses. Pinto e Freire (2013) 

argumentam que a DVA sinaliza a política adotada pela empresa frente a seus diversos grupos 

de interesse, além de divulgar dados macroeconômicos.   

Neste entendimento, Vasconcelos et al. (2013) afirmam que a DVA é vista como uma 

nova dimensão de informação para os stakeholders, em comparação com os demonstrativos 

tradicionais, pois estes sempre tiveram por finalidade divulgar informações econômicas sobre 

as empresas, em atendimento principalmente aos interesses de seus proprietários e ao 

governo. 

A estrutura da DVA, alinhada aos grupos de interesses, possibilita a seguinte 

classificação: 
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Tabela 04 – Classificação da estrutura da DVA através dos grupos de interesses e teorias 
Teoria Grupo de Interesse Elemento da DVA – CPC 09 

Stakeholder 
Social - Pessoal e Encargos 

Governo - Impostos, Taxas e Contribuições  
Terceiros - Juros e Aluguéis  

Shareholder Investidores/Acionistas - Remuneração de Capital Próprio 
Fonte: Dados da pesquisa. 

   

A Tabela 04 contempla o conteúdo informacional da DVA com abordagem nas teorias 

do Shareholder e Stakeholders, classificando os elementos da DVA por grupo de interesses. 

Para Sternberg (1999) os benefícios para a sociedade somente serão gerados se houver 

a maximização do valor da empresa para os investidores. Caso contrário, não haverá qualquer 

tipo de investimento e nenhuma riqueza ou benefício será gerado. Ao maximizar o valor da 

empresa, os acionistas teriam a sua riqueza maximizada também (os acionistas têm direito a 

tudo o que sobra da empresa após todas as demais partes relacionadas receberem a sua parte) 

(Jensen, 2001).  

Desse modo, os Stakeholders e os Shareholders contribuem para a criação e aumento 

do valor da empresa, através das atividades desenvolvidas por cada qual, geram riqueza e 

também são beneficiados pela distribuição da riqueza gerada. Desse modo, há uma parcela 

maior de distribuição desta riqueza a uma das partes em um determinado período, e cabe 

ressaltar que a distribuição não é igual durante todo o tempo entre as empresas. 

Friedman (1962, 1970), Jensen (2001, 2010) e Sundaram e Inkpen (2004) são os 

maiores defensores da maximização do lucro para o acionista, que encontra as suas raízes na 

teoria da firma. A maximização do lucro dos Shareholders é vista como uma meta desejável, 

não só do ponto de vista dos próprios Shareholders, mas também para benefício da sociedade, 

conforme defendem Sternberg (1999) e Jensen (2001). Sundaram e Inkpen (2004) afirmam 

que as demais partes relacionadas com a empresa, que não são acionistas (empregados, 

fornecedores e clientes) possuem a proteção e os benefícios de contratos e da legislação, o que 

não ocorre com os acionistas. 

Penrose (1995), Solow (1971) destacam que o objetivo das organizações é maximizar 

os lucros, pois é a forma mais eficiente de conduzir os negócios. Surgem, então duas 

discussões que se contrapõem à teoria de stakeholders: primeiramente, reconhecer as 

justificativas da busca pelo lucro como a forma mais eficiente de organização para a 

sociedade; posteriormente, a justificativa do motivo de que os acionistas, detentores dos 

lucros, têm direitos sobre eles. Isso provoca o entendimento das razões pelas quais as 
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organizações devem ser administradas visando atender aos interesses não de todos os 

stakeholders, mas de um grupo em particular, os acionistas. 

Os gestores podem transferir riqueza dos vários públicos para os acionistas em vez de 

aumentar realmente o valor da empresa (Sundaram & Inkpen, 2004) e não há possibilidade de 

maximizar o valor no longo prazo se os gestores ignorarem ou prejudicarem alguém 

importante envolvido com a organização (Jensen, 2001). No entanto, quando existem 

conflitos entre acionistas e stakeholders, os teóricos da gestão dão precedência aos objetivos 

econômicos (Walsh, 2005).  

Desse modo, atribui-se o entendimento de que o conteúdo informacional dos 

acionistas possui maior relevância entre os demais grupos pelo fato de o mesmo ser o maior 

detentor do risco e gerenciar os interesses dos envolvidos, devendo ser melhor remunerados. 

Assim, no que se refere à distribuição do valor adicionado aos shareholders (acionistas e 

investidores), pauta-se a seguinte hipótese: 

 

H2: O valor adicionado distribuído aos shareholders (investidores/acionistas) 

influencia positivamente o preço das ações no mercado brasileiro. 

 

Com base nas fundamentações teóricas apresentadas na hipótese acima, pauta-se a 

seguinte hipótese para ao grupo de interesses dos stakeholders: 

 

H3: O valor adicionado distribuído aos stakeholders influencia negativamente o preço 

das ações no mercado brasileiro. 

 

Boaventura (2012) realizou um estudo para prover esclarecimento teórico com 

evidências empíricas acerca da dominância de stakeholders na gestão de empresas. Foram 

investigadas 137 empresas no período de 2008 a 2010. Os resultados confirmaram o efeito da 

dominância nas empresas avaliadas, na ordem hierárquica: funcionários, shareholders, 

comunidade, sociedade, compradores, meio-ambiente, diversidade e fornecedores. Os 

resultados revelaram não haver evidências de forte associação entre o poder dos stakeholders 

e sua respectiva situação de dominância e sugerem que outros fatores sejam intervenientes na 

dominância. Um último resultado informa a ordem hierárquica na função desempenho social 

corporativo dos stakeholders: comunidade, fornecedores, sociedade, meio-ambiente, 

funcionários, diversidade, shareholders e compradores. 
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Neste entendimento, inferem-se demais hipóteses no sentido de contemplar as 

discussões. Quanto à teoria dos stakeholders é uma teoria das organizações que propõe um 

modelo relacional, interligando indivíduos, grupo, comunidade, empresa, instituições e o 

Estado (Pesquex & Damak-Ayadi (2005).  

De acordo com Dufrene e Wong (1996) os interesses dos stakeholders são em muitos 

casos incompatíveis entre si, fato que não permitiria uma decisão clara por parte dos gestores. 

Freeman, Harrison e Wicks (2007) questionam como se pode criar valor simultaneamente 

para vários stakeholders, uma vez que existem interesses distintos entre eles. Todavia, 

Donaldson e Preston (1995) argumentam que há necessidade de os gestores reconhecerem os 

diferentes grupos envolvidos com a organização e seus interesses específicos e, nesse sentido, 

a teoria dos stakeholders contribui como uma importante referência para poder identificar 

como a influência acontece.  

Estudos teóricos e algumas evidências empíricas demonstram que as empresas que 

têm sucesso na gestão das relações com os seus colaboradores são geralmente recompensadas 

com uma vantagem competitiva e um desempenho superior (Berman, Wicks, Kotha & Jones, 

1999; Waddock & Graves, 1997). Em complemento, Boaventura (2012), em seu estudo, 

detectou maior dominância no atendimento das demandas dos stakeholders funcionários na 

gestão das empresas.  

Kroetz e Cosenza (2004) afirmam que, para os empregados e sindicatos, a DVA serve 

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

para estudos do comportamento evolutivo da remuneração ao longo do tempo. 

Gallizo (1990) defende que a distribuição aos empregados é uma das mais importantes 

entre os diversos grupos que participam do valor adicionado. A participação dos trabalhadores 

no valor adicionado compreende todos os gastos efetuados com pessoal, em contrapartida ao 

trabalho realizado no período. Assim, deve conter os pagamentos feitos diretamente aos 

empregados, como, por exemplo, os salários, as contribuições de seguridade ou sociais, e 

quaisquer outras vantagens oferecidas por conta de participar na atividade produtiva da 

companhia. 

Pelo exposto, os colaboradores das empresas contribuem para a geração de riqueza e 

em contrapartida são recompensados com a distribuição da riqueza, devidamente evidenciada 

na DVA, em específico no Valor Adicionado Distribuído. 

Cabe destacar a influência da utilização da Tecnologia nos processos operacionais e de 

gestão nas empresas. Conforme Sachuk, Takahashi e Augusto (2008), com o vigoroso 

processo de transformação de base tecnológica, as empresas estão sendo obrigadas a rever 
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seus modelos e sistemas de gestão adotados, bem como revisar suas estruturas e analisar as 

necessidades de implantação e renovação de inovações tecnológicas. Os autores destacam 

ainda as relações de trabalho que as inovações tecnológicas causam, pois otimizam a 

operacionalização dos processos e da infraestrutura da organização, bem como podem criar 

novas oportunidades de emprego ou eliminar postos de trabalho. 

Pelo exposto, pode-se pontuar que o avanço tecnológico reduz postos de trabalho e, 

consequentemente, reflete em menor distribuição de riqueza social e, por outro lado, maior 

distribuição de riqueza em investimentos tecnológicos e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

para garantir o aumento da capacidade produtiva com aumento do lucro aos acionistas. 

Realidade esta cada vez mais evidenciada no contexto empresarial. 

Desse modo, este estudo pondera e se pauta pelas fundamentações clássicas da 

literatura – maior é a relevância dos acionistas frente aos demais grupos de interesses – e, 

assim, elabora-se a seguinte hipótese.  

 

H4: O valor adicionado distribuído ao social influencia negativamente o preço das 

ações no mercado brasileiro. 

 

No que se refere ao grupo de interesse governo, a priori considera-se que o governo 

espera se beneficiar do sucesso das organizações, o que permite gerar emprego, crescimento 

da economia, aumento de receitas através de impostos e uma melhoria do nível de vida das 

populações. Por outro lado, e adicionalmente, as entidades reguladoras exercem um papel 

extremamente importante ao regular as atividades produtivas, condições de trabalho, saúde e 

segurança, especificações de produtos, entre outros (Lopes, 2015). 

Cosenza (2003) afirma que, apesar de não ser considerado um dos fatores diretos de 

produção, o governo também participa na criação de riqueza para a entidade, pois apoia suas 

atividades produtivas através de investimentos em infraestrutura, incentivos fiscais e 

subvenções. Os impostos pagos ou devidos pela companhia representam, na riqueza gerada, a 

remuneração do Estado por seu apoio para que a empresa tenha condições de realizar suas 

atividades em seu ambiente. 

Kroetz e Cosenza (2004) afirmam que, para os governos e instituições, a DVA 

possibilita efetuar estudos comparativos da carga tributária por setores ou atividades, 

avaliando quais as categorias que contribuem para a composição da receita tributária, 

resultando disto reformulações legais como a constituição de impostos seletivos e o 

redimensionamento de tributos por regiões. Todavia, considerando-se que a pesquisa se pauta 
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pelas fundamentações teóricas sobre a teoria dos shareholders, formula-se a seguinte 

hipótese. 

 

H5: O valor adicionado distribuído ao governo influencia negativamente o preço das 

ações no mercado brasileiro. 

 

O grupo de interesses que envolve os Terceiros corresponde aos financiadores com 

remuneração de capitais de terceiros, através dos juros, aluguéis, direitos autorais e outros 

(Machado, Macedo e Machado, 2017). Considera-se o quanto da riqueza gerada pela empresa é 

destinada a terceiros, ou seja, é a remuneração paga aos financiadores pelos recursos emprestados. 

Kroetz e Cosenza (2004) afirmam que para os financiadores e credores, a DVA comunica a 

saúde econômica da entidade e o seu desenvolvimento na geração da riqueza.  

Considerando-se as concepções econômicas e o conflito de interesses entre os grupos 

(Friedman, 1971; Freeman, 1984; Donaldson e Preston, 1995; Gibson, 2000; Boaventura, 

2012), levanta-se a seguinte hipótese:  

 

H6: O valor adicionado distribuído a terceiros influencia negativamente o preço das 

ações no mercado brasileiro.  

 

Para Campbell (1997) a teoria dos stakeholders é fundamental para se entender como 

gerar riqueza nas empresas, demonstrando que não é possível para as empresas sobreviver 

sem entregar valor a importantes stakeholders. Neste sentido, embora os shareholders tenham 

alguns direitos diferentes dos demais stakeholders, isso não lhes confere um direito 

desbalanceado em receber os benefícios da empresa.  

O estudo de Burgstahler, Hail e Leuz (2006) aponta que a força do mercado de capitais 

e qualidade do enforcement são os principais incentivos de baixo conteúdo informacional 

proporcionado pela contabilidade, prejudicando a análise dos stakeholders.   

Enfim, após a apresentação das fundamentações teóricas devidamente elencadas, no 

que tange a qualidade da informação, value relevance, Demonstração do Valor Adicionado, 

Valor Adicionado Distribuído, Teoria do Stakeholder e Shareholder, juntamente com as 

hipóteses levantadas, são apresentados os métodos estatísticos para as evidências e inferências 

do presente estudo.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
 
Com relação ao problema/objeto de estudo, classifica-se a pesquisa na abordagem 

qualitativa e quantitativa, com predominância quantitativa.  

A abordagem quantitativa, segundo Richardson (1999), é caracterizada pelo uso da 

quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações com o uso de técnicas 

estatísticas. Na presente pesquisa os dados são coletados de fontes secundárias, tratados 

estatisticamente e planilhados para serem testados pelo modelo de value relevance, adaptado 

de Ohlson, e os resultados da pesquisa analisados empiricamente. 

Para Martins & Theóphilo (2009) a abordagem qualitativa é caracterizada pela 

descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos. Assim, para realização da 

presente pesquisa analisa-se, primeiramente, o valor adicionado distribuído aos grupos de 

interesses à luz da Teoria dos Stakeholders e Shareholders, também com o intuito de explorar 

e compreender melhor as políticas e estratégias das empresas.  

 

3.1 Amostra, Coleta e Tratamento dos Dados   

  

A população da pesquisa consiste nas empresas brasileiras listadas no Brasil, Bolsa, 

Balcão (B3), no período de 2009 a 2018, identificadas conforme a classificação dos setores da 

Economatica®, que publicaram a Demonstração do Valor Adicionado. Os setores ‘financeiro’ 

(composto por 30 empresas) e ‘outros’ (composto por 86 empresas) foram excluídos da 

amostra para manter uma base de dados homogênea, e pelo fato de que a DVA das 

instituições financeiras possui uma estrutura com conteúdo específico e distinto das empresas 

em geral, com possíveis reflexos nos resultados.  

A Tabela 5 discrimina analiticamente a composição da amostra da pesquisa a partir da 

população pela quantidade por setor de atividade econômica conforme classificação da 

Economatica. 

 

Tabela 5 - Amostra da pesquisa 

Setores* Quantidade 
Empresas 

Empresas 
Excluídas  

Empresas 
Utilizadas** 

Agro e Pesca 05 01 04 
Alimentos e Bebida 13 02 11 

Comércio 17 02 15 
Construção 22            08          14 

Eletroeletrônicos 03 01 02 
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Energia Elétrica  41 06 35 
Máquinas Industriais 06 01 05 

Mineração 04 02 02 
Minerais não metálicos 03 03 00 

Papel e Celulose 04 02 02 
Petróleo e Gás 08 02 06 

Química 09 01 08 
Siderurgia e Metalúrgica 18 01 17 

Software e Dados 05 02 03 
Telecomunicação 08 04 04 

Têxtil 19 02 17 
Transporte Serviço 17 07 10 
Veículos e Peças 14 00 14 

TOTAL 216 47 169 
Fonte: Dados da Pesquisa. * Excluídos o setor financeiro e outros. **As empresas sem preço da ação foram 
excluídas da amostra 
 

 

O período da pesquisa inicia-se em 2009, e vai até o ano de 2018, último período com 

dados disponibilizados pelas empresas pesquisadas. Justifica-se o início da pesquisa em 2009 

pois neste ano as empresas brasileiras começaram a publicar legalmente a DVA, normatizada 

pelo CPC 09. As empresas foram excluídas conforme os seguintes critérios: 

a) falta de uniformidade e critérios e classificação do setor ‘outros’ e as 

peculiaridades do setor ‘financeiro’; 

b) não conter mais que 50% de dados nas variáveis Preço de Ação, Patrimônio 

Líquido e Lucro Líquido e 

c) presença de  outliers em variáveis, valores atípicos, muito discrepantes e com 

indício claro de erro na base. 

 

Conforme o CPC 09 (2008), a estruturação da DVA se dá em duas partes: i) geração 

da riqueza ou o valor adicionado a distribuir; e (ii) o valor adicionado distribuído, que 

discrimina como a riqueza foi distribuída aos diversos grupos de interesse, foco do estudo. 

A coleta de dados foi realizada através do site da B3 e da CVM. No entanto, às 

informações das Demonstrações Contábeis e demais informações foram coletadas na base de 

dados da Economatica®, notas explicativas e boletim da Bovespa. A amostra foi composta 

por 169 empresas no período de 10 anos, com 1.690 observações possíveis. 

Para a análise dos dados utiliza-se a estatística descritiva, média, desvio-padrão, 

pontos máximo e mínimo, variância, assimetria e curtose. Também, utiliza-se análise 

multivariada (regressão linear), modelo de value relevance.    

Para melhor validar os modelos de regressão, primeiramente observa-se as seguintes 

premissas: ausência de endogeneidade; resíduos com média zero; ausência de 
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multicolinearidade; estacionariedade; distribuição normal dos resíduos; homocedasticidade e 

ausência de autocorrelação dos resíduos. Caso necessário aplica-se os corretivos   

recomendados pela literatura como: erros-padrão robustos, caso não haja normalidade nos 

resíduos, heterocedasticidade dos resíduos e apresente variância não constante das variáveis; e 

componente autorregressivo de ordem 1, em caso de problemas de autocorrelação dos 

resíduos (Gujarati, 2006; Martins & Teóphilo, 2009; Fávero et al., 2009; Fávero & Belfiore, 

2017). 

Em relação aos possíveis problemas de autocorrelação dos resíduos, segundo Fávero 

(2013) e Wooldridge (2012), o uso de componente autorregressivo de ordem 1, AR(1) é 

recomendado apenas em painel longo, devido o efeito temporal em relação a menor 

quantidade de unidades de observação. Ainda, segundo Fávero (2013, p. 137) “para um painel 

curto, em que T < N, uma estimação com erros-padrão robustos clusterizados pode ser obtida 

considerando-se a premissa de que os erros são independentes entre indivíduos e que N→∞”, 

assim, sugere que a estimação com erros padrão robustos seria suficiente para  painel curto 

como é o caso desta pesquisa. Todavia a premissa de independência dos resíduos entre as 

unidades deve ser seguida.  

Para Malbouisson e Tiryaki (2017, p. 315) “em Painéis Macro, é comum que as 

unidades individuais apresentem desempenho correlacionado. comportamento similar”. Nesse 

sentido, nesta pesquisa, observa-se que os dados das empresas dos diferentes setores de 

atividade econômica, possivelmente devido ao período da pesquisa (2010-2018), podem ser 

afetados simultâneamente pela crise econômica e instabilidade política (Malbouisson e 

Tiryaki, 2017). Esse comportamento se apresenta similar ao de Painel Longo o que, a priori, 

justificaria o uso de AR(1).  

A técnica de regressão linear, segundo Fávero et al. (2009), prioritariamente, 

possibilita o estudo da relação entre uma ou mais variáveis explicativas, que se apresentam na 

forma linear e uma variável dependente quantitativa. Assim, para analisar o comportamento 

da relevância do conteúdo informacional da distribuição do valor da DVA das empresas 

brasileiras, os dados são empilhados em planilhas no Microsoft Excel® e analisados com o 

auxílio do software Gretl. 

Para testar as hipóteses da pesquisa, considera-se o poder explicativo das regressões 

por meio da significância do valor dos parâmetros das variáveis de interesse e os sinais 

esperados, bem como do coeficiente de explicação R2 do modelo, Critério Akaike, de 

Schwarz e do máximo da função de Verossimilhança. 
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Para Wooldridge (2012) o R2 pode ser utilizado como uma medida do grau de ajuste 

do modelo. Fávero et al. (2009) complementam que a capacidade do modelo é analisada pelo 

R2 da regressão, conhecido também por coeficiente de ajuste ou de explicação, no entanto, 

entre dois modelos com tamanhos de amostra diferentes ou com quantidades distintas de 

parâmetros, recomenda o R2 ajustado.  

Entretanto, Fávero e Belfiore (2017) destacam que a importância dada à dimensão do 

R2 é demasiada, pois em diversas situações, os pesquisadores adequam os modelos para a 

obtenção de altos valores de R2, dando ênfase inclusive à relação de causa e efeito entre as 

variáveis.  Destarte, isso é um equívoco uma vez que a medida apenas captura a relação entre 

as variáveis utilizadas no modelo.  

O modelo proposto tem a característica de permitir a investigação de conteúdo 

informacional por meio da comparação entre os coeficientes de determinação R² de modelos 

com variáveis alternativas (Barth, Beaver, & Landsman, 1996). Alinhado a este entendimento, 

a pesquisa adota o método de associação relativa (Holthausen; Watts, 2001), que compara os 

R² com o intuito de observar a relevância das informações contábeis, assim como os 

resultados da análise dos coeficientes das regressões.  

Nesse sentido, Bozdangan (1987) considera que a escolha do modelo apropriado é um 

tópico extremamente importante na análise dos resultados, que é o caso da presente pesquisa. 

Assim, outros diversos critérios para seleção de modelos são recomendados pela literatura, 

como o da máximo da função de verossimilhança (MFV), o Critério de Informação 

de Akaike (AIC) e o Critério Bayesiano de Schwarz (BIC). 

Para Veiga e Vivanco (2012) os critérios de informação de Akaike (AIC), de Akaike 

(1974), e o critério de informação Bayesiano (BIC), de Schwarz (1978) são medidas para 

escolha de modelos bastante utilizadas na literatura. Ainda, Paula (2004) afirma que entre os 

métodos de seleção de modelos destaca o Teste da Verossimilhança, pelo fato de ser obtido 

pela diferença de dois modelos, em que um aparece como o mais indicado. Para selecionar 

modelos melhor especificados/adequados, considera-se o maior valor de Verossimilhança, e 

menor valor do BIC e do AIC. 

A operacionalização das equações foi realizada através de modelos de regressão para 

dados em painel (Hedeker & Gibbons, 2006). Desse modo, Fávero e Belfiore (2017, p.791) 

afirmam que a principal vantagem da utilização dos modelos de regressão em dados em painel 

consiste em possibilitar ao pesquisador o estudo das diferenças existentes em determinado 

fenômeno para cada indivíduo.  
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Neste sentido, as regressões foram estimadas através do modelo de dados em painel, 

com a execução do Teste de F de Chow, para testar efeitos fixos ou pooled, Breush Pagan, 

para testar efeitos aleatórios ou pooled e Teste de Hausman, para testar efeitos fixos ou efeitos 

aleatórios, na busca do modelo mais adequado à pesquisa.  

 

3.2 Variáveis e Modelos Econométricos 

 

Os modelos econométricos estimados devem considerar as limitações dos dados 

coletados. A amostra é composta por empresas de diferentes tamanhos e, assim, podem 

ocorrer problemas com o efeito escala. Segundo Martins, Machado e Callado (2014), 

empresas com maiores (menores) tamanhos terão, consequentemente, maior (menor) valor de 

mercado, maior (menor) patrimônio líquido e maiores (menores) lucros. Considera-se que as 

grandes empresas influenciam nas regressões de variáveis contábeis e valores de mercado 

(Lima, 2010).  

Com o objetivo de mitigar o possível efeito escala, as variáveis utilizadas serão 

relativizadas pela quantidade de ações, isto é, o montante das variáveis será dividido pela 

quantidade de ações (Barth & Clinch, 2009; Silva, Macedo & Marques, 2012; Gonçalves et 

al., 2014; Machado, Macedo & Machado, 2015; Santos, Costa & Gonçalves, 2018). A 

quantidade das ações (QA) será coletada junto à Economatica®, sendo observados possíveis 

desdobramentos, e foram consideradas ações do tipo ordinárias (ON). Ainda, nesse 

entendimento, aplicou-se o logaritmo neperiano no ativo total (Crippa e Coelho, 2012; Santos, 

Botinha e Lemes, 2019.  

As variáveis utilizadas no estudo estão evidenciadas na Tabela 6 a seguir. 

 
Tabela 6 – Variáveis utilizadas na pesquisa 

Descrição/Sigla Hipótese Fórmula/Fonte  Sinal Autores 
Variável Dependente 

Preço da Ação (PA) 
(Dependente)  PA/QA 

Economatica 

Barros et al. (2013); Arruda et 
al. (2015); Machado et al. 

(2015) 
Variáveis de Interesse 

Lucro por Ação (LL) 
(Independente) 

 
LL/QA 

Economatica 
+ 

Feltham e Ohlson (1995); 
Collins et al. (1997), Scherer 
(2006); Stanzani et al. (2016); 

Machado et al. (2015)  

Patrimônio Líquido 
por Ação (PL) 
(Independente) 

 
PL/QA 

Economatica 
+ 

Feltham e Ohlson (1995); 
Collins et al. (1997), Scherer 
(2006); Stanzani et al. (2016); 

Machado et al. (2015) 
Valor Adicionado H1: O valor adicionado VAD/QA - Riahi-Belkaoui e Picur (1999);  
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Distribuído por Ação 
(VAD) 

(Independente) 

distribuído influencia 
negativamente o preço 
das ações do mercado 
brasileiro. 

B3 Martins, Machado e Callado 
(2014); Machado, Macedo, 
Machado (2015); Santos, 
Botinha e Lemes (2019). 

Valor Adicionado 
Distribuído aos 

Shareholders por 
Ação (VadShare) 
(Independente) 

H2: O valor adicionado 
distribuído aos 
shareholders 
(investidores/acionistas) 
influencia positivamente 
o preço das ações no 
mercado brasileiro. 

VadShare/QA 
B3 

+ 
Friedman (1962, 1970), 
Jensen (2001, 2010) e 
Sundaram e Inkpen (2004) 

Valor Adicionado 
Distribuído aos 

Stakeholders por 
Ação (VadStake) 
(Independente) 

H3: O valor adicionado 
distribuído aos 
stakeholders influencia 
negativamente o preço 
das ações no mercado 
brasileiro. 

VadStake/QA 
B3 - Boaventura (2012) 

Valor Adicionado 
Distribuído ao Social 
por Ação (StakSoc) 

(Independente) 

H4: O valor adicionado 
distribuído ao social 
influencia negativamente 
o preço das ações no 
mercado brasileiro. 

StakSoc/QA 
B3 

- 
Boaventura (2012); 

Gallizo (1990); 
Kroetz e Cosenza (2004) 

Valor Adicionado 
Distribuído ao 

Governo por Ação 
(StakGov) 

(Independente) 

H5: O valor adicionado 
distribuído ao governo 
influencia negativamente 
o preço das ações no 
mercado brasileiro. 

StakGov/QA 
B3 

- 

Boaventura (2012); 
Kroetz e Cosenza (2004); 

Cosenza (2003); 
Lopes (2015) 

Valor Adicionado 
Distribuído a 

Terceiros por Ação 
(StakTer) 

(Independente) 

H6: O valor adicionado 
distribuído a terceiros 
influencia negativamente 
o preço das ações no 
mercado brasileiro.  

StakTer/QA 
B3 

- Boaventura (2012); 
Kroetz e Cosenza (2004) 

Variáveis de Controle 

Tamanho da 
Entidade (AT) 

(Controle) 

 LN do ativo total 
da empresa/ 
Economatica 

+ 
Crippa e Coelho (2012) 
Santos, Botinha e Lemes 

(2019) 
Endividamento 

(Endiv) 
(Controle) 

 AT - PL 
Economatica 

- 
Crippa e Coelho (2012) 
Santos, Botinha e Lemes 

(2019) 

Setor (Set) 
(Controle) 

 Dummies setores* 
Economatica 

+ 
Follmann, Paiva e Soares 
(2011); Grecco et al. (2010);  

Santos et al. (2019) 

Governança 
Corporativa (GoC) 

(Controle) 

 Dummy : 0 – não 
possui ; 1 – Possui 
Nível 1, 2 e Novo 

Mercado/ B3 

+ 
Klapper e Love (2002) 

Scherer (2006) 
Santos et al. (2019) 

Emite ADR (ADR) 
(Controle) 

 Dummy 0: não 
emite; 1:  emite/  

Economatica 
+ 

 
Klapper e Love (2002) 

 

Estatal ou Privada 
(Est)  

(Controle) 

 Dummy: 0: 
empresa  estatal; 

1:  empresa 
privada/ 

Economatica 

+ 
Chan, Silva e Martins (2007); 
Braga (2008); Machado et al. 

(2009) 

Market-to-book 
(Mtb) 

(Controle) 

  Valor de 
Mercado/PL 
Economatica 

-  Bharath et al. (2008)  

Fonte: Elaborada pelo autora. Adaptada de Barros et al. (2013) com inclusão de variáveis da pesquisa. *1- 
Classificado conforme Tabela 5 
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As variáveis de preço das ações e quantidade das ações foram coletadas na data de 30 

de abril do ano subsequente ao da publicação das demonstrações contábeis. Segundo Grillo et 

al. (2016) as empresas brasileiras têm até 30 de abril para publicarem suas demonstrações 

financeiras referentes ao exercício anterior, e destaca que a premissa para a utilização dos 

preços quatro meses após o término do exercício social é que o mercado já assimilou as 

informações divulgadas. Ainda, considerou-se uma tolerância de 10 dias, ou seja, do dia 20/04 

a 30/04 dos anos pesquisados. O mesmo procedimento foi praticado nos estudos de Silva, 

Macedo e Marques (2012); Grillo et al. (2016) e Santos, Costa e Gonçalves (2018). As demais 

variáveis foram coletadas em 31 de dezembro de cada ano do referido período da pesquisa. 

Para testar as hipóteses, inicialmente utiliza-se o modelo de value relevance de 

Feltham e Ohlson (1995) e Collins et al. (1997), que busca captar a relação do preço da ação 

com o valor contábil (PL) e o lucro (LL), conforme equação 1 a seguir. 

 

Pit = α0 + β1 PLit + β2 LLit + ε it     (1) 

 

Onde: 

           Pit : Variável dependente, representada pelo preço das ações da empresa i, no tempo t; ; 
              α = Intercepto; 

β1: Coeficiente de inclinação; 
PLit: Patrimônio Líquido da empresa i, no tempo t; 
LLit: Lucro Líquido da empresa i, no tempo t; 

ε it : Erro aleatório. 
 
Os estudos que buscam verificar o conteúdo informacional de uma informação 

contábil medem o relacionamento entre a informação contábil divulgada do Lucro Líquido e 

Patrimônio Líquido e o Preço da Ação.  

Para responder à hipótese 1, utiliza-se, como variável de interesse o valor adicionado 

distribuído (VAD), equação 2, conforme estudos anteriores (Riahi-Belkaoui e Picur, 1999; 

Scherer, 2006; Martins, Machado e Callado, 2014; Machado, Macedo, Machado, 2015; 

Santos, Botinha e Lemes, 2019).  

 

Pit = α0 + β1 VAD it +ε it               (2) 

Onde: 

           Pit : Variável dependente, representada pelo preço das ações da empresa i, no tempo t; ; 
              α = Intercepto; 

β1: Coeficiente de inclinação; 
VADit: Valor Adicionado Distribuído da empresa i, no tempo t; 
ε it : Erro aleatório. 
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Para analisar a relevância do VAD comparam-se os resultados da equação 1 com os da 

equação 2. Espera-se que o resultado da equação 1 seja melhor que o da equação 2, conforme 

os fundamentos da Teoria da Firma. Assim, infere-se que o valor adicionado distribuído 

possui menor poder para explicar os preços das ações das empresas. 

Conforme as evidências de Santos, Botinha e Lemes (2019) a DVA é uma informação 

complementar às demais informações contábeis. Desse modo, para verificar se o VAD agrega 

no conteúdo informacional ao ser incluído junto ao modelo original, com as variáveis do Pl e 

Ll, infere-se a Equação 3. 

 
Pit = α0 + β1 PL it + β2 LL it + β3 VAD it +ε it    (3) 

 

Onde: 

           Pit : Variável dependente, representada pelo preço das ações da empresa i, no tempo t; ; 
              α = Intercepto; 

β1: Coeficiente de inclinação; 
PLit: Patrimônio Líquido da empresa i, no tempo t; 
LLit: Lucro Líquido da empresa i, no tempo t; 
VADit: Valor Adicionado Distribuído da empresa i, no tempo t; 
ε it : Erro aleatório. 
 

O resultado da equação 3 será analisado com o da equação 1, para verificar se houve 

ganho ou perda de conteúdo ao incluir o VAD no modelo de regressão. Se o resultado da 

equação 3 for melhor pode-se inferir que houve ganho informacional e, portanto, o VAD 

possui value relevance.  

Quanto aos Shareholders, institui-se a proxy VadShare para o valor adicionado 

distribuído aos investidores e acionistas. Assim, a hipótese H2, será testada pela seguinte 

equação: 

 

Pit = α0 + β1 PLit + β2 LLit +  β3 VadShareit + β4 ATit + β5  Endit + β6  Setit +  β7 GoCit + 

β8 ADRit + β9 Estit  + β10 Mtbit + εit   (4) 

 

Onde: 

           Pit : Variável dependente, representada pelo preço das ações da empresa i, no tempo t; ; 
              α = Intercepto; 

β1: Coeficiente de inclinação; 
PLit: Patrimônio Líquido da empresa i, no tempo t; 
LLit: Lucro Líquido da empresa i, no tempo t; 
VadShareit: Valor Adicionado Distribuído aos Acionistas da empresa i, no tempo t; 
ATit: Ativo Total da empresa i, no tempo t; 
Endit: Endividamento da empresa i, no tempo t; 
Setit: Setor da empresa i, no tempo t; 
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Govit: Governança Corporativa da empresa i, no tempo t; 
ADRit: American Depositary Receipt da empresa i, no tempo t; 
Estit: Empresa Estatal/Prrivada da empresa i, no tempo t; 
Mtbit: Market to book da empresa i, no tempo t; 
ε it : Erro aleatório. 
 

A literatura preconiza que os shareholders (acionistas) devem ser os maiores 

detentores da distribuição de riqueza (Friedman, 1962, 1970; Jensen, 2001, 2010; Sundaram 

& Inkpen, 2004). Desta forma, espera-se que o VadShare será detentor de maior relevância do 

conteúdo informacional na distribuição de valor da DVA. Assim, o resultado da equação 4 

deve ser melhor que  o da equação 5.  

Para testar a H3, utiliza-se a equação 5 que se refere a distribuição de riqueza aos 

stakeholders, conforme a proxy VadStake definida na Tabela 4. 

 

Pit = α0 + β1 PLit + β2 LLit + β3 VadStakeit + β4 ATit + β5  Endit + β6  Setit +  β7 GoCit + 

β8 ADRit + β9 Estit  + β10 Mtbit  + εit   (5) 

 

Onde: 

           Pit : Variável dependente, representada pelo preço das ações da empresa i, no tempo t; ; 
              α = Intercepto; 

β1: Coeficiente de inclinação; 
PLit: Patrimônio Líquido da empresa i, no tempo t; 
LLit: Lucro Líquido da empresa i, no tempo t; 
VadStakeit: Valor Adicionado Distribuído aos Stakeholders da empresa i, no tempo t; 
ATit: Ativo Total da empresa i, no tempo t; 
Endit: Endividamento da empresa i, no tempo t; 
Setit: Setor da empresa i, no tempo t; 
Govit: Governança Corporativa da empresa i, no tempo t; 
ADRit: American Depositary Receipt da empresa i, no tempo t; 
Estit: Empresa Estatal/Prrivada da empresa i, no tempo t; 
Mtbit: Market to book da empresa i, no tempo t; 
ε it : Erro aleatório. 
 

Considerando a segregação da estrutura da DVA fundamentada pela teoria dos 

stakeholders em grupos de interesse, conforme Tabela 4 têm-se: (i) empregados (StakSoc); 

(ii) governo (StakGov); (iii) terceiros (StakTer). Assim, para testar H4, H5 e H6 foram 

elaboradas respectivamente as equações a seguir.  

 

Pit = α0 + β1 PLit + β2 LLit + β3 StakSocit + β4 ATit + β5  Endit + β6  Setit +  β7 GoCit + β8 

ADRit + β9 Estit  + β10 Mtbit + εit   (5.1) 

Pit = α0 + β1 PLit + β2 LLit + β3 StakGovit + β4 ATit + β5  Endit + β6  Setit +  β7 GoCit + β8 

ADRit + β9 Estit  + β10 Mtbit + εit   (5.2) 
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Pit = α0 + β1 PLit + β2 LLit + β3 StakTerit + β4 ATit + β5  Endit + β6  Setit +  β7 GoCit + β8 

ADRit + β9 Estit  + β10 Mtbit + εit   (5.3) 

 

Onde: 

           Pit : Variável dependente, representada pelo preço das ações da empresa i, no tempo t; ; 
              α = Intercepto; 

β1: Coeficiente de inclinação; 
PLit: Patrimônio Líquido da empresa i, no tempo t; 
LLit: Lucro Líquido da empresa i, no tempo t; 
StakSocit: Valor Adicionado Distribuído aos Funcionários da empresa i, no tempo t; 
StakGovit: Valor Adicionado Distribuído aos Governos da empresa i, no tempo t; 
StakTerit: Valor Adicionado Distribuído aos Terceiros da empresa i, no tempo t; 
ATit: Ativo Total da empresa i, no tempo t; 
Endit: Endividamento da empresa i, no tempo t; 
Setit: Setor da empresa i, no tempo t; 
Govit: Governança Corporativa da empresa i, no tempo t; 
ADRit: American Depositary Receipt da empresa i, no tempo t; 
Estit: Empresa Estatal/Prrivada da empresa i, no tempo t; 
Mtbit: Market to book da empresa i, no tempo t; 
ε it : Erro aleatório. 
 

O desdobramento da proxy VadStake nas demais variáveis, permitirá analisar em 

profundidade o comportamento da distribuição da riqueza das empresas aos grupos de 

interesses. Considerando as hipóteses levantadas, espera-se que o vadstake e os seus grupos 

de interesse tenham menor relevância no conteúdo informacional. Espera-se que os 

fundamentos teóricos e as hipóteses de pesquisa sejam confirmados: (i) variáveis advindas 

dos Stakeholders apresentem relação negativa com o preço das ações e/ou, (ii) os parâmetros 

apresentam não significância estatística. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentam-se a descrição, análise e discussão dos resultados que 

contemplam a Estatística Descritiva das variáveis e os resultados das regressões.  

 A Tabela 7 descreve a tabela descritiva, demonstrando os resultados médios dos 

dados, apontando valores mínimos e máximos, bem como desvio padrão, covariância, 

assimetria e curtose das variáveis. 

 

Tabela 7 - Estatística Descritiva  

Variáveis N Média SD* Min Max CV** Assimetria Curtose 
Pa 1555 32,000 121,075 0,39 2375,96 3,783 12,575 192,549 
Ll 1652 -22,174 1593,35 -49128,1 3060,52 -71,855 -27,892 808,155 
Pl 1653 434,394 4797,771 9065,42 102190,5 11,044 16,068 309,876 

Vad 1643 923,288 14917,77 -287,24 381655 16,157 20,951 458,170 



52 
 

VadShare 1618 -22,189 1610,879 -49128,1 3563,95 -72,595 -27,556 789,832 

VadStake 1622 952,428 15773,13 -1,28 378,305 16,560 20,320 422,901 
StakSoc 1626 331,339 5005,924 -0,04 105987,3 15,108 19,626 393,135 
StakGov 1643  367,928 6308,197 -5,57 153977,4 17,145 20,731 442,057 
StakTer 1629 246,564 4495,254 -2,1 121635,1 18,231 21,563 490,658 

At 1665 14,651 2,704 0  20,38 0,184 -2,509 14,985 
Endiv 1665  1,001 3,614 -1,86 70,37 3,609 13,448 202,255 
Mtb 1520 1,777 7,396 -224,15 76,99 4,161 -16,769 591,183 

Fonte: Dados da pesquisa. * Desvio-padrão. ** Covariância 
 
 
 Na análise do comportamento das variáveis destaca-se a média do Ll e VadShare com 

valores negativos e semelhantes. Pode-se inferir que o valor negativo reflete as consequências 

econômicas do período analisado (ver Tabela 08, a seguir) e, valores próximos devido à 

essência da composição da variável Vadshare que, basicamente, é o lucro líquido, indicando, 

desta forma, possível alta correlação. 

 Para melhor entender o comportamento médio das variáveis durante todo o período da 

pesquisa, considerando a instabilidade e incertezas econômicas, apresenta-se para análise a 

média das variáveis durante todos os anos do período, conforme a Tabela 8 a seguir.   

 

Tabela 8 – Estatística Descritiva da Média das Variáveis por ano 

Variáveis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pa 64,40 57,11 52,44 32,17 22,28 20,03 15,89 19,40 21,83 21,51 
Ll 24,14 28,34 42,48 35,30 34,24 39,57 -269,07 -218,91 29,86 41,13 
Pl 274,62   163,82 236,00 222,45 232,41 255,04 440,76 800,19 817,03 880,05 

Vad 112,11 140,17 281,24 241,88 197,61 219,53 1.680,86 1.705,71 2.493,58 2.047,72 
VadShare 24,48 28,76 47,69 36,25 35,11 40,57 -275,24 -222,81 30,55 41,49 

VadStake 88,89 113,09 279,73 208,75 165,08 181,82 1.933,68 1.928,75 2.475,27 2.021,91 
StakSoc 37,85 50,88 171,07 91,83 84,61 93,71 716,48 677,37 706,84 649,44 
StakGov 40,62 48,42 70,35 68,14 58,04 59,46 673,01 752,93 990,84 869,12 
StakTer 9,66 12,86 34,85 47,64 21,59 27,77 532,82 486,40 761,10 489,95 

At 13,69 14,40 14,81 14,17 14,98 15,03 14,27 15,07 15,10 15,16 
Endiv 0,67 0,71 0,79 0,98 1,12 1,03 1,03 1,06 1,09 1,10 
Mtb 2,20 2,41 2,30 2,32 1,79 1,966 1,54 1,52 1,98 1,64 
PIB* -0,2 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 -3,5 -3,3 1,3 1,1 

Fonte: Dados da pesquisa. *PIB: Segundo o IBGE (2020) 
 

O PIB brasileiro passou por oscilações consideráveis em todo o período analisado. 

Destaque-se o PIB negativo em 2009, recuperação acentuada em 2010 e, nos anos seguintes 

tendência acentuada de queda culminando na recessão econômica em 2015/2016, PIB 

negativo, com sinais positivos de recuperação nos anos de 2017 e 2018.   

Percebe-se que o comportamento do PIB está relacionado com os valores médios do 

lucro líquido e os distribuídos aos acionistas, valores negativos em 2015 e 2016, ápice da 

crise. Destaque-se também que no mesmo período (2015/2016) o preço médio das ações 
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diminuiu e em 2017 e 2018 observa-se que o valor ainda está distante em relação aos 

primeiros anos do período analisado, em média menos de 50%. No entanto, no mesmo 

período o Patrimônio Líquido e os valores distribuídos aos Stakeholders aumentaram e se 

mantiveram estáveis e os valores do Ativo e Endividamento também aumentaram 

gradativamente.  

Ainda, apreende-se que durante e após a recessão econômica (a partir de 2014) as 

empresas brasileiras geraram mais riqueza e com consequente aumento para o grupo 

Stakeholders – esse achado carece de mais investigações e explicações teóricas e empíricas. 

Nesse sentido, segundo Góis et al (2016) para o grupo Vadshare é destinada a menor 

proporção do valor adicionado, afirmação que se verifica nesta pesquisa em todo o período 

analisado e com mais destaque após início da recessão econômica, 2014. Todavia, a priori, 

pode-se inferir que tanto o desempenho das empresas como a distribuição de sua riqueza, 

entre os grupos de interesse, tem influência do PIB e da economia de forma geral.  

Também, o valor médio negativo de ‘Vadshare’ bem como sua amplitude, valor 

mínimo e máximo, podem estar associados à recessão e a crise econômica ocorrida durante o 

período considerado na pesquisa. Nesse sentido, os resultados da pesquisa confirmam os 

achados de Barbosa Filho (2017), que afirma haver sacrifício na remuneração dos acionistas 

para as empresas se manterem em atividade. 

O comportamento médio das variáveis ‘Vadshare’ e ‘Vadstake’ em relação a ‘Vad’, 

em parte pode ser explicado pela Teoria da Criação de Valor dos Stakeholders: o maior valor 

criado é para os stakeholders (Freeman, Harrison & Wicks, 2007; Freeman, Harrison, Wicks, 

Parmar, & Décollé, 2010). Assim, conforme a Tabela 8, observa-se que o valor distribuído a 

VadStake demonstrou-se maior e em crescimento durante todo o período.  

Em relação ao valor adicionado distribuído (Vad), percebe-se que, na média geral do 

período – Tabela 7, corresponde, aproximadamente, ao dobro do PL. No entanto, esse 

resultado é decorrente e melhor explicado pelo comportamento do Vad, especialmente após os 

anos de 2015, muito superior ao valor do PL. 

Ainda, segundo Kothari (2001) é preciso compreender o alinhamento dos interesses 

contratuais e como a distribuição média e políticas de remuneração ocorrem entre os grupos 

distintos de stakeholders. Pode-se destacar que em média há maior distribuição ao governo 

(StakGov), 40%, seguida pela distribuição aos funcionários (StakSoc), com 36%, e para os 

terceiros (StakTer), 27%. Percebe-se que a participação da distribuição para o Staksoc, 

Stakgov e Stakter em média é similar e, assim, pode indicar alguma correlação com o 

Vadstake.  
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O resultado de maior distribuição da Vadstake, em média, ser direcionada ao governo, 

confirma a alta carga tributária imposta às empresas brasileiras, em torno de 40% do Produto 

Interno Bruto - PIB (Tinoco et al., 2011; Lima e Rezende, 2019).  

A distribuição da riqueza criada aos funcionários, 36%, corrobora o resultado do 

estudo de Boaventura (2012), que detectou maior dominância no atendimento das demandas 

dos stakeholders funcionários na gestão das empresas. Cabe ressaltar que a remuneração dos 

funcionários contém as obrigações trabalhistas, além dos salários, o que, mais uma vez, fica 

evidente o direcionamento dos recursos empresariais aos tributos, influenciando, desta forma, 

no percentual de distribuição.  

 Em relação ao ativo total (At), endividamento (End) e a variável market-to-book (Mtb) 

observa-se uma alta amplitude dos dados (valores mínimos e máximos) e alto desvio-padrão 

para o ‘End’ e ‘Mtb’. Assim, em relação ao Mtb, apreende-se que o mercado considera o 

valor das empresas maior que o registrado nos relatórios contábeis, mas com alta dispersão e, 

desta forma, pode-se inferir que as variáveis contábeis não explicam totalmente a variação do 

preço das ações.  

 A assimetria e curtose indicam a distribuição dos dados na série temporal e, conforme 

Fávero e Belfiore (2017) espera-se um valor padrão de 0 na assimetria e 3 na curtose para que 

a distribuição siga uma distribuição normal. Assim, como os resultados apresentam valores 

distantes do esperado pode-se inferir problemas de não normalidade em todas as variáveis. 

 Os dados sugerem a disposição em série temporal e cross-sectional, para dados de 169 

empresas observados no período de 10 anos. Portanto, realizou-se os testes de diagnóstico em 

painel para identificar o modelo mais adequado entre o Pooled, de efeitos fixos e efeitos 

aleatórios. Os testes foram realizados com o auxílio do software Gretl e os resultados estão 

evidenciados na Tabela 9 a seguir.  

 

Tabela 9 – Diagnóstico de Painel 

Regressões 
(Equações) 

Testes  
Chow: pooled x fixo Breusch-Pagan: pooled x 

aleatório 
Hausman: aleatório x 

fixo   
Modelo 

Adequado 
1 4,680*** 571,781*** 11,385*** Fixo 
2 4,688*** 567,255*** 10,377*** Fixo 
3 4,692*** 566,754*** 12,3533*** Fixo 
4 4,346*** 462,008*** 22,532* Fixo 
5 4,557*** 473,935*** 30,551*** Fixo 

5.1 4,574*** 475,026*** 31,020*** Fixo 
5.2 4,452*** 468,038*** 23,832** Fixo 
5.3 4,438*** 466,259***  22,690** Fixo 

Fonte: dados da pesquisa.  
* significativo a 10%, ** significativo a 5% e *** significativo a 1%. 
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  Após serem aplicados os testes: Chow (Pooled x Fixo), Breusch Pagan (Pooled x 

Aleatório) e Hausman (Aleatório x Fixo), fica evidente que o modelo Efeito Fixo é o mais 

adequado para todas as regressões.  

  Para o diagnóstico de risco de multicolinearidade, inicialmente observou-se a não 

linearidade dos dados através da análise gráfica de Twoway. Para tanto, realizou-se o teste de 

Spearman por variável, resultados conforme Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10 – Spearman das Variáveis 

 Pa Pl Ll Vad VadShar VadStak StakSoc StakGov StakTer At End  Mtb 

Pa 1,000            

Pl 0,275 1,000           

Ll 0,228 0,510 1,000          

Vad 0,140 0,474 0,487 1,000         

VadShare 0,210 0,509 0,983 0,481 1,000        

VadStake 0,099 0,406 0,266 0,914* 0,260 1,000       

StakSoc 0,018 0,386 0,225 0,788* 0,226 0,839* 1,000      

StakGov 0,098 0,405 0,420 0,851* 0,410 0,850* 0,649 1,000     

StakTer 0,083 0,264 0,069 0,713* 0,071 0,844* 0,653 0,585 1,000    

At 0,114 0,321 0,242 0,237 0,246 0,202 0,038 0,217 0,291 1,000   

End -0,148 -0,516 -0,394 0,061 -0,389 0,200 0,061 0,052 0,373 0,053 1,000  

Mtb 0,298 0,003 0,319 0,018 0,308 -0,107 -0,107 -0,017 -0,152 0,211 -0,151 1,00 

Fonte: dados da pesquisa. * multicolinearidade não considerada, pois as variáveis são utilizadas em regressões 
distintas.  
 

  Observa-se que há a presença de correlação alta, multicolinearidade, entre as variáveis 

LL e Vadshare já era esperada devido à natureza da composição da variável Vadshare, 

explicada pela literatura. As demais correlações altas não interferem nos modelos de regressão 

propostos. Em complemento a esta análise, foi aplicada a estatística VIF (Variance Inflation 

Factor ou fator de inflação da variância) por equação, conforme Tabela 11. De acordo com as 

fundamentações de Gujarati (2011), um valor de VIF acima de 10 é indicativo de 

multicolinearidade. 

 

Tabela 11 – VIF das Equações e Variáveis 

VIF* 
 

Variáveis 
Ll Pl Vad VadShare VadStak StakSoc StakGov StakTer At End Mtb 

1 1,153 1,153 - - - - - - - - - 
3 1,548 5,046 6,191 - - - - - - - - 
4 874,8 1,195 - 874,839 - - - - 1,090 1,049 1,004 
5 1,936 5,307 - - 7,138 - - - 1,070 1,031 1,004 

5.1 2,982 6,694 - - - 10,088 - - 1,066 1,032 1,004 
5.2 1,650 5,363 - - - - 6,641 - 1,098 1,049 1,003 
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5.3 1,657 3,987 - - - - - 5,107 1,095 1,049 1,003 
Fonte: Dados da pesquisa. * VIF das equações, com exceção da equação 2, por haver apenas uma variável 
 

  Assim como na estatística do teste Spearman o VIF indica presença de 

multicolinearidade nas variáveis ‘Ll’ e ‘VadShare’. As demais variáveis podem ser 

consideradas não correlacionadas tanto pelos valores VIF abaixo de 10 (Gujarati, 2011) como 

pela análise de Spearman.  

  A multicolinearidade pode gerar estimadores não ruins ou fracos e, a priori, sem 

problemas no modelo, no entanto aumenta o termo de erro (Fávero et al., 2009). Para 

Wooldridge (1960, p. 93) “não há um número absoluto que podemos citar para concluir que a 

multicolinearidade é um problema”. Ainda para Wooldridge (1960) a elevada correlação entre 

as variáveis explicativas e o pequeno tamanho da amostra funcionam para aumentar a 

variância dos estimadores.  

  Para corrigir o problema de correlação entre as variáveis ‘Ll’ e Vadshare poder-se-ia 

eliminar o ‘Ll’, mas é uma variável do modelo teórico de Ohlson, base para a análise 

empírica, e, assim, optou-se em mantê-la. Ademais, na presente pesquisa o tamanho da 

amostra é considerado grande, 1.690 observações, que pode amenizar a variância dos 

estimadores (Wooldridge, 1960). Ainda, foram observadas poucas mudanças de sinais nos 

estimadores, o que, conforme a literatura, seria outro efeito da multicolinearidade (Sartoris, 

2013). 

  Conforme e confirmando a análise da estatística descritiva (assimetria e curtose, alto 

desvio-padrão e as expressivas oscilações na média das variáveis em todas as regressões) 

observou-se distribuição não normal dos resíduos, heterocedasticidade e autocorrelação dos 

resíduos conforme resultados dos testes específicos evidenciados ao final da Tabela 12 e da 

Tebela 13.  

 Na Tabela 12 a seguir são apresentados os resultados das regressões estimadas com as 

correções sugeridas pela literatura em relação à normalidade, à heterocedasticidade e à 

autocorrelação dos resíduos. Para mitigar o problema da não normalidade dos resíduos e de 

heterocedasticidade as regressões foram estimadas com erros-padrão robustos e quanto à 

autocorrelação dos resíduos também foi incluído um componente autorregressivo Ar (1).  

 

Tabela 12 – Resultado das Regressões das Equações 1, 2 e 3 
 

Variáveis Equação 1 Equação 2 Equação 3 
Constante 28,101*** 

(0,017) 
27,983*** 

(0,013) 
27,856***  

(0,157) 
Ll 6,139e-05   - −0,003*** 
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 (4,474e-05) (0,001) 
Pl −0,000*** 

(2,997) 
- 0,001 

 (0,001) 
Vad - −0,000*** 

(4,649) 
−0,001** 
 (0,000) 

AR(1) 0,700*** 
(0,012) 

0,699*** 
(0,012) 

0,700*** 
(0,012) 

F 42,917*** 43,143*** 42,553*** 
R2  0,86 0,86  0,86 

DW 1,86 1,86 1,86 
Critério de Akaike 13726,05 13661,60 13645,70 

Critério de Schwarz 14614,81    14539,08    14533,31    
Verossimilhança − 6692,027    −6661,801    −6651,851    

Jarque Bera 1,291e+006*** 1,256e+006*** 1,262e+006*** 
Teste Wald 1,347e+010*** 3,106e+034*** 7,266e+032*** 

Testes sem correções 
Jarque Bera 1,174e+006*** 1,153e+006*** 1,151e+006*** 
Teste Wald 1,347e+010*** 1,605e+010*** 1,178e+010*** 

DW 0,29 0,28 0,29 
R2 0,36 0,36 0,36 

Fonte: dados da pesquisa. * significativo a 10%, ** significativo a 5% e *** significativo a 1%. Erros-padrão 
entre parênteses. 
   

Analisando-se os resultados do Modelo 1, observa-se que o patrimônio líquido (Pl) é 

significante estatisticamente, mas com relação negativa e o LL não é estatisticamente 

significante. Esse resultado contraria os estudos seminais de Feltham e Ohlson (1995) e 

Collins et al. (1997) e os de Machado et al. (2015) e Stanzani et al. (2016), que afirmam que 

as variáveis contábeis PL e LL têm relação positiva e influenciam o preço das ações.  

Destarte, este resultado pode ser explicado pelo comportamento das principais variáveis do 

estudo no período analisado e, nesse sentido, destaca-se a influência do ambiente econômico 

nos números contábeis e a relação com a reação do mercado em precificar os ativos das 

empresas.  

No Modelo 2, o Vad apresenta relação negativa e estatisticamente significante ao nível 

de 1%, resultado esperado e, assim, a H1 não é rejeitada. Desta forma, as evidências indicam 

que o Modelo 2, representado pela variável contábil (Vad), possui significância estatística e, 

portanto, influencia o preço das ações quando seu valor diminui. Assim, o resultado confirma 

a teoria econômica, dos shareholders, ao obter uma diminuição no Vad a empresa tem seu 

valor de mercado aumentado.  

Ao se comparar os Modelos 1 e 2 pelos testes de Critério de Akaike (AIC), Critério de 

Schwarz (BIC) e Verossimilhança (MFV) observa-se que o Modelo 2 é mais adequado, pois 

nos dois primeiros os valores são menores e no último, maior (Paula, 2004). 

O Modelo 3 busca observar se o valor adicionado distribuído (Vad) agrega relevância 

ao ser inserido junto ao Ll e Pl (Modelo 1). Os resultados indicam que o Vad é significante 
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estatisticamente ao nível de 5%. Assim, há evidências que explicam o preço das ações, mas 

com relação negativa, confirmando o resultado do Modelo 2. Em relação aos resultados dos 

testes de comparação do Modelo 3 em relação ao Modelo 1, pode-se inferir que o 3 é mais 

adequado (AIC -, BIC - e MFV +) para explicar o preço das ações.  

Assim, destaca-se a importância do conteúdo informacional da DVA, especificamente 

do valor adicionado distribuído que agrega informação para o grupo investidores, 

shareholders, mas, o sinal é invertido e esperado, contrário ao dos estudos de  Machado, 

Macedo, Machado (2015) e Santos, Botinha e Lemes (2019). Com isso, apreende-se que o 

Vad agrega conteúdo relevante no aumento do preço das ações quando diminui. Assim, no 

período analisado as empresas da amostra aumentam o preço de suas ações mesmo com a 

diminuição da riqueza criada, fato que pode ser explicado com maior detalhamento nas 

análises abaixo, ao classificar o Vad à luz da Teoria dos Shareholders e Stakehoders. 

  Em continuidade, a Tabela 13 a seguir apresenta os resultados com as demais 

regressões, composta pelos modelos com as variáveis que contemplam a teoria do 

Shareholders e Stakeholders, VadShare e VadStake, respectivamente, os desdobramentos da 

VadStake através das Equações 5.1, 5.2 e 5.3 e as Variáveis de controle.  

 

Tabela 13 - Resultado das Regressões das Equações 4, 5, 5.1, 5.2 e 5.3 
 

 
Variáveis Equação 4 Equação 5 Equação 5.1 Equação 5.2 Equação 5.3 
Constante 34,523*** 

(5,970) 
32,153*** 

(5,483) 
31,936***  

(5,491) 
33,736***  

(6,026) 
33,723***  

(5,970) 
Ll 0,300**  

(0,142) 
−0,004*** 

(0,001) 
−0,007***  

(0,001) 
−0,003***  

(0,001) 
 -0,002* 
(0,001) 

Pl −0,000*** 
(5,581) 

0,002*  
(0,001) 

0,003***  
(0,001) 

0,002** 
(0,001) 

0,000* 
(0,001) 

VadShare −0,299**  
(0,142) 

- - - - 

VadStake - −0,001*** 
(0,000) 

- - - 

StakSoc - - −0,004*** 
(0,001) 

- - 

StakGov - - - −0,002*** 
(0,000) 

- 
 

StakTer - - - - −0,002* 
(0,001) 

At −0,432  
(0,413) 

−0,389  
(0,382) 

−0,381  
(0,383) 

−0,432  
(0,411) 

−0,401  
(0,407) 

Endiv −1,115 
 (0,716) 

0,521  
(0,602) 

0,512 
 (0,597) 

−1,10 
(0,709) 

−1,104  
(0,714) 

Mtb 0,366  
(0,241) 

0,365  
(0,227) 

0,365  
(0,227) 

0,369  
(0,241) 

0,367 
(0,242) 

AR (1) 0,671*** 
(0,039) 

0,681*** 
(0,040) 

0,681*** 
(0,040) 

0,671*** 
(0,039) 

0,672*** 
(0,039) 

F 29,601*** 30,115*** 30,166*** 29,806*** 29,768*** 
R2  0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
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DW 1,85 1,88 1,88 1,85 1,85 
Critério de 

Akaike 
12644,10 12686,74 12715,15 12848,27 12743,85 

Critério de 
Schwarz 

13502,28    13545,74    13574,56    13719,71    13608,65    

Verossimilhança −6154,050    −6175,368    −6189,573    −6254,135    −6202,923    
Jarque Bera 800669*** 825686*** 857144*** 861656*** 847120*** 
Teste Wald 9,798e+035*** 3,089e+033*** 1,526e+034*** 4,767e+034*** 2,964e+033*** 

Testes sem correções 
Jarque Bera 900676*** 883606*** 888624*** 943910*** 928657*** 
Teste Wald 6,584e+034*** 9,002e+035*** 1,526e+034*** 4,767e+034*** 3,370e+034*** 

DW 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
R2 0,36 0,37 0,37 0,36 0,36 

Fonte: dados da pesquisa. * significativo a 10%, ** significativo a 5% e *** significativo a 1%. Erros-padrão 
entre parênteses. As variáveis Set, GoC, Est, Adr foram omitidas pelo software gretl.  
 
 

Nos Modelos 4 e 5 foram incluídas variáveis de controle e de interesse, conforme 

fundamentos nas Teorias do Shareholders (VadShare) e Stakeholders (VadStake). 

Em análise dos resultados, verifica-se que no Modelo 4, a variável VadShare apresenta 

significância estatística ao nível de 5% e com relação negativa, conforme os achados de 

Arruda et al. (2015). Destaca-se a significância do LL com relação positiva e a significância e 

relação negativa do PL, resultado diferente do Modelo 1. Assim, esses achados podem retratar 

a multicolinearidade entre o LL e o Vadshare e, nesse sentido, percebe-se inversão de sinal 

entre as variáveis, conforme afirma Sartoris (2013). 

Assim, com o resultado do Modelo 4 rejeita-se a H2, pois o Vadshare não exerce 

influência positiva para explicar o preço das ações. Esse resultado contraria a teoria dos 

Shareholders e, ao compará-lo com o Modelo 1 é similar e, portanto, pode-se inferir que 

mitiga o problema da multicolinearidade entre o LL e Vadshare. Ademais, o resultado dos 

Modelos 1 e 4 também divergem das fundamentações do modelo teórico de Ohlson.  

Com o resultado do Modelo 5 não se rejeita a H3; o parâmetro da variável Vadstake 

tem significância estatística ao nível de 1% e com relação negativa. Esse resultado confirma 

as fundamentações de Campbell (1997); Freeman, Harrison & Wicks (2007); Freeman, 

Harrison, Wicks, Parmar, & Décollé (2010); e Boaventura (2012) quanto ao distribuição de 

riqueza aos Stakeholders – é preciso atender as demandas dos Stakeholders para atraí-los aos 

objetivos da organização em gerar riqueza aos investidores, Shareholders; não é possível 

garantir a sobrevivência da empresa sem entregar valor a importantes stakeholders. 

Ao se comparar os Modelos 4 e 5 com os resultados dos testes AIC, BIC e VFM 

conclui-se que o Modelo 4 é o mais adequado. Esse achado confirma os fundamentos de 

Friedman (1962, 1970), Jensen (2001, 2010) e Sundaram e Inkpen (2004), que defendem a 

supremacia da Teoria dos Shareholders. Assim, infere-se que ao diminuir a distribuição da 
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riqueza destinada aos grupos de Stakeholders, o preço da ação das empresas aumenta, 

resultado este também encontrado no estudo de Arruda et al. (2015). 

Ao analisar os resultados dos Modelos que contemplam o desdobramento dos 

Stakeholders, Tabela 13, observa-se que as variáveis StakSoc e StakGov apresentam os 

mesmos níveis de significância (1%) e relação negativa, enquanto que ‘StakTer’ tem nível de 

significância a 10% e relação negativa. Desse modo, não se rejeita H4, H5 e  H6.  

Ao comparar cada um dos três modelos com o Modelo 4 (VadShare), verificam-se 

resultados melhores no Modelo 4 (AIC -, BIC - e VFM +), portanto, modelo mais adequado. 

Esses achados confirmam a Teoria Econômica e os achados de Friedman (1962-1970); Jensen 

(2001-2010) e Sundaram e Inkpen (2004), ao apresentarem a supremacia dos acionistas frente 

aos Stakeholders – as demais partes relacionadas com a empresa, empregados, fornecedores e 

clientes (não acionistas) possuem a proteção e os benefícios de contratos e da legislação, fato 

que não ocorre com os acionistas que buscam outras formas de proteção. 

Com os resultados dos modelos econométricos pode-se inferir que o comportamento 

do preço das ações é explicado pela Teoria dos Shareholders, mesmo as empresas destinando 

maior parcela de sua riqueza aos Stakeholders, conforme evidenciado na estatística descritiva. 

Assim, a teoria econômica de maximização de riqueza aos acionistas prevalece.  

Em relação à análise de todas as variáveis de controle, destaca-se que as variáveis 

Setores (Set), Governança Corporativa (GoC), Estatal (Est), ADR (Adr) foram omitidas pelo 

software gretl. Ainda, o Ativo Total (At) não apresentou significância estatística, contrariando 

Crippa e Coelho (2012) e Santos, Botinha e Lemes (2019); o Endividamento (End) também 

não apresentou significância para explicar o preço das ações, confirmando os achados de 

Santos, Botinha e Lemes (2019). Por fim, a variável Market-to-book (Mtb) não apresentou 

significância estatística e com sinal positivo, inverso do esperado, oposto aos resultados de 

Bharath et al. (2008). 

De forma resumida, na Tabela 14 evidenciam-se os resultados da pesquisa. 

 

Tabela 14 – Resumo dos Resultados 

Modelo: 
Variáveis 

Hipótese 
Sinal 

Esperado 
Sinal 

Obtido 
S/NS

* 
Não Rejeita/ 

Rejeita 
Modelo 

Adequado 
1: 
Ll 
Pl 

 
+ 
+ 

+ 
- 

NS 
S 

 

Modelo 2 
2: 

Vad 

H1: O valor adicionado distribuído 
influencia negativamente o preço das 
ações do mercado brasileiro. 

- - S 
Não 

Rejeita 

3: 
Ll 

 
 

+ 
 
- 

 
S 

 
Modelo 3 



61 
 

Pl 
Vad 

+ 
+ 

+ 
- 

NS 
S 

4: 
VadShare 

H2: O valor adicionado distribuído aos 
shareholders (investidores/acionistas) 
influencia positivamente o preço das 
ações no mercado brasileiro. 

+ - S Rejeita 

Modelo 4 

5: 
VadStake 

H3: O valor adicionado distribuído aos 
stakeholders influencia negativamente 
o preço das ações no mercado 
brasileiro. 

- - S 
Não 

Rejeita  

5.1: 
StakSoc 

H4: O valor adicionado distribuído ao 
social influencia negativamente opreço 
das ações no mercado brasileiro. 

- - S 
Não 

Rejeita 

Modelo 4 
5.2: 

StakGov 

H5: O valor adicionado distribuído ao 
governo influencia negativamente o 
preço das ações no mercado brasileiro. 

- - S 
Não 

Rejeita  

5.3: 
StakTer 

H6: O valor adicionado distribuído a 
terceiros influencia negativamente o 
preço das ações no mercado brasileiro.  

- - S 
Não 

Rejeita  

Fonte: dados da pesquisa. * Significância Estatística: S: Significante; NS: Não Significante 
 
 
 Todas as hipóteses foram fundamentadas em estudos teóricos e empíricos coerentes 

com a Teoria Econômica. Assim, partiu-se do pressuposto de que as variáveis contábeis 

tradicionais, o lucro líquido e o patrimônio líquido, assim como o VadShare são capazes de 

influenciar positivamente os preços das ações e que tanto o Vad como o VadStake (e 

derivadas) possuem relevância negativa para explicar o preço das ações.   

Assim, o modelo melhor especificado entre os da teoria dos Shareholders (4) e dos 

Stakeholders (5, 5.1, 5.2 e 5.3)  prevalece o Modelo 4, da concepção econômica. Com isso, 

pode-se inferir que a Teoria dos Shareholders tende a explicar melhor o comportamento do 

preço das ações das empresas pesquisadas. Por outro lado, comparando-se os modelos 1, 2 e 3 

observa-se que a inclusão do vad melhora a especificação dos modelos e, nesse sentido, 

destaca-se o Modelo 3, especificamente fundamentado na concepção teórica econômica. 

Esses resultados podem ser analisados no sentido de validar a importância da DVA em 

relação à riqueza gerada pelas empresas e, em relação a distribuição dessa riqueza entre os 

grupos de interesse, Stakeholders e Shareholders. Analiticamente, pode-se afirmar que o 

conteúdo informacional da DVA é importante para melhor compreender o comportamento de 

valor de mercado das empresas.    

Observa-se na Tabela 13 que a H1 foi não rejeitada e, assim, pode-se inferir que o 

valor adicionado distribuído, Vad, influencia negativamente o preço da ação. Este resultado 

corresponde ao esperado conforme fundamentação e opção teórica da pesquisa pela 

concepção econômica. Ainda, este resultado pode ser explicado, pois a distribuição do Vad 

abrange dois grupos de interesse, Shareholders e dos Stakeholders. 
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Pelo exposto e em relação à hipótese de pesquisa H2: o valor adicionado distribuído 

aos Shareholders (investidores/acionistas) influencia positivamente o preço das ações no 

mercado brasileiro, foi rejeitada – resultado alinhado com o do Modelo 1, que tem como 

variáveis explicativas o LL e o PL. Este resultado não confirma a teoria dos Shareholders. 

Por outro lado, as demais hipóteses (H4, H5 e H6) não foram rejeitadas. Estes 

resultados estão fundamentados na Teoria dos Shareholders (refutam a teoria dos 

Stakeholders) e corroboram os resultados e afirmações de Friedman (1962, 1970), Solow 

(1971), Penrose (1995), Sternberg (1999), Jensen (2001, 2010) e Sundaram e Inkpen (2004).  

 Ainda, ressalte-se que os resultados podem ser justificados pelo comportamento dos 

valores das variáveis impactado pelos efeitos da crise econômica e instabilidade como se 

identificou na pesquisa: valores de riqueza gerada e distribuída atípicos, bem como no 

desempenho e no preço das ações das empresas analisadas.  

 Desse modo, o estudo apresenta que o mercado ainda não considera os investimentos 

nos grupos dos Stakeholders como relevantes, no sentido de precificar os preços das ações, 

mesmo as empresas destinando a maior parte de sua riqueza aos Stakeholders, como observa-

se na estatística descritiva; a Teoria Econômica prevalece, após anos e anos de evolução 

econômica e social.  

 Diante das evidências, percebe-se que a DVA, em específico o valor adicionado 

distribuído, possui conteúdo informacional e influencia (com relação negativa) o preço das 

ações, confirmando a teoria dos Shareholders. Por outro lado, no entanto, a estatística 

descritiva da pesquisa também evidencia a entrega da maior parte da riqueza das empresas 

analisadas aos grupos de interesse de Stakeholders, resultado que confirma os estudos de 

Campbell (1997); Freeman, Harrison & Wicks (2007); Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & 

Décollé (2010); e Boaventura (2012).  

Estes achados instigam a pesquisar e compreender melhor as políticas de 

sustentabilidade social e ambiental das empresas e a percepção do mercado.  Todavia, a 

priori, observa-se que o mercado ainda resiste em reconhecer a relevância de informações dos 

Stakeholders como condição que influencia de forma direta o preço das ações. Assim, os 

fundamentos econômicos são confirmados através da Teoria dos Shareholders, mostrando-se 

capazes de influenciar o preço das ações do mercado brasileiro.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  O estudo partiu do objetivo de analisar o comportamento da relevância do conteúdo 

informacional da distribuição do valor da DVA, conforme os grupos de interesses 

classificados à luz da Teoria dos Stakeholders e Shareholders. O Valor Adicionado 

Distribuído é composto por quatro grupos: (i) pessoal, (ii) governo e (iii) terceiros - 

fundamentados na Teoria dos Stakeholders e, os (iv) acionistas, fundamentado na Teoria dos 

Shareholders.  

A motivação da pesquisa pautou-se em: (i) nas afirmações de Boaventura (2012) sobre 

a controvérsia entre as funções das teorias trazendo à discussão a visão de Marcoux (2000) 

que afirma que a teoria dos stakeholders trata primordialmente em atender o interesse dos 

stakeholders e, neste sentido, coloca em xeque o conflito de interesses entre os agentes destas 

teorias; (ii) na relevância informacional do valor adicionado distribuído capaz de explicar 

negativamente os preços das ações (Martins, Machado e Callado, 2014 e Arruda et al,  2015); 

(iii) a gestão dos stakeholders está cada vez mais presente nas estratégias das organizações 

pois associa às partes interessadas à criação de valor também à empresa, grupo dos 

shareholders. (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Décollé, 2010); (iv) a única 

responsabilidade dos gestores das empresas é gerar lucros para os Shareholders e, através 

deste, aumenta-se o bem-estar de uma sociedade (Friedman, 1971); (v) a maximização do 

lucro dos Shareholders é vista como uma meta desejável (Sternberg, 1999; Jensen, 2001). 

Assim, todas as hipóteses da pesquisa pautaram-se em fundamentos da teoria econômica. 

Os resultados da pesquisa permitem aferir que os estudos seminais de Feltham e 

Ohlson (1995) e Collins et al. (1997) não foram confirmados em relação as variáveis 

tradicionais, Patrimônio Líquido e Lucro líquido, contrariando, assim, a teoria econômica, o 

que leva a refletir sobre a aplicabilidade do modelo de value relevance, ou até mesmo a 

necessidade de uma revisão no modelo, um vez que o mercado e a forma de distribuição de 

riqueza mudaram. 

 Todavia, a teoria econômica é confirmada com a variável Vad, ao influenciar 

negativamente os preços das ações, conforme esperado pela pesquisa. Assim, o resultado 

confirma a teoria econômica, dos shareholders, ao obter uma diminuição no Vad a empresa 

tem seu valor de mercado aumentado. Estes resultados podem ser explicados pelo 

comportamento das principais variáveis do estudo no período analisado e, nesse sentido, 

destaca-se a influência do ambiente econômico no valor dos números contábeis e a reação do 

mercado em precificar os ativos das empresas da amostra. 
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Ao incluir o Vad ao modelo tradicional de value relevance foi possível constatar a 

importância do conteúdo informacional do Vad ao agregar informação para o grupo 

investidores, shareholders, assim, conforme estudos de Holthausen e Watts (2001), se um 

valor contábil específico adiciona informação para um grupo de investidores, se estabelece a 

classificação - conteúdo informacional marginal.  

Ao analisar o Vad à luz da teoria dos Shareholders e Stakehoders os resultados 

apontam que o VadShare não influencia o preço das ações, corroborando com Arruda et al 

(2015), ao contrário, o VadStake influencia e explica de forma inversa, negativa, o preço das 

ações, confimando as afirmações teóricas e empíricas de Campbell (1997); Freeman, Harrison 

& Wicks (2007); Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Décollé (2010); e Boaventura (2012). 

Os resultados apontam que o comportamento dos investidores está mais associado a demais 

cenários do que a distribuição de riqueza evidenciada no Valor Adicionado da DVA.  

   Ao analisar o desdobramento da variável VadStake, confirma-se os resultados 

anteriores da predominância da Teoria dos Shareholders, apesar das empresas atribuirem a 

maioria de seus recursos aos Stakeholders, conforme constatação na análise de dispersão da 

média das variáveis durante os anos do período analisado. Assim, ao diminuir o valor da 

distribuição da riqueza destinada aos grupos de Stakeholders o preço das ações das empresas 

tende a aumentar.  

  Ao comparar os modelos, os achados apontaram que a Vadshare possui o modelo mais 

adequado, confirmando assim,  a Teoria dos Shareholders, com a maximização de riqueza aos 

acionistas. Assim, mesmo as empresas entregando a maioria de sua riqueza aos stakeholders, 

o mercado ainda considera a supremacia da teoria da firma.  

  Destaca-se, todavia, que os resultados da pesquisa são evidências empíricas da 

amostra de empresas e do período analisado. Constatou-se na literatura que o período de 2010  

a 2018 foi marcado por recessão, crise econômica e incertezas políticas (Barbosa Filho, 2017 

e Rossi e Mello, 2017), com impacto direto no valor de variáveis utilizadas como a 

distribuição da riqueza e o preço das ações das empresas e, possivelmente, também no 

resultado e consequente análise da relevância informacional. Também, o desempenho médio 

negativo, valor direcionado aos Shareholders e o lucro líquido, e a sua relação negativa para 

explicar o preço das ações (resultado do Modelo 3), sinalizam que outros fatores podem 

impactar o preço das ações como outras variáveis de desempenho utilizadas nos modelos de 

precificação de ativos pelo mercado, bem como o comportamento dos investidores.  

  Assim, analiticamente, pode-se inferir que as variáveis contábeis tradicionais não 

convergem com os estudos seminais e empíricos em períodos distintos (anteriores).  Nesse 
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sentido, fomenta-se a ideia de estudos para melhor compreender o value relevance de 

números contábeis bem como  as políticas e estratégias das empresas com a sustentabilidade e 

preocupação social e ambiental e a relação inversa desses investimento com o preço das 

ações. Com isso, como sugestões para pesquisas futuras recomenda-se a inclusão de variáveis 

que contribuam nas discussões sobre o tema, como: (i) análise pelo retorno; (ii) indicadores 

econômicos e financeiros de desempenho utilizados em modelos de precificação de ativos e 

(iii) a análise comparativa entre empresas que promovem ou não práticas sócio-ambientais. 

  Como limitação aponta-se a falta de discussões mais atualizadas sobre o tema em 

pesquisas internacionais, a priori, justificada pela não obrigatoriedade da DVA, além de 

estudos teóricos e empíricos que abordem a Teoria dos Shareholders e Stakeholders. 

  Por fim, pode-se concluir que o objetivo da pesquisa foi atingido pois, a partir de 

evidências empíricas, analisou-se o comportamento da relevância do conteúdo informacional 

da distribuição do valor da DVA, confirmando à concepção econômica, a Teoria dos 

Shareholders. Assim, espera-se que o estudo contribua para com o avanço da literatura e 

fomente discussões acerca das temáticas envolvidas com o despertar interesse da academia e 

maior uso da DVA pelas empresas, mercado e investidores. 
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