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Introdução: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) surgiu na década de 1970
na Europa (França), é largamente utilizada em países como Inglaterra, Portugal, Itália
e Alemanha e é cada vez mais demandada por conta do seu poder informativo. Essa
demonstração está relacionada com a responsabilidade social e foi criada para suprir a
necessidade dos usuários em obter informações capazes de identificar e divulgar o
quanto a empresa gera de recursos, como esses recursos são distribuídos e para quem
são destinados. O estudo foi realizado em uma cooperativa de crédito a partir dos
dados da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Objetivo: Nas cooperativas
de crédito, parte dos ganhos da cooperativa (sobras) volta para os cooperados.
Considerando-se que os cooperados são parte interessada na riqueza gerada pela
cooperativa, o objetivo desse trabalho é evidenciar as contribuições que a elaboração e
análise da DVA podem trazer para uma cooperativa de crédito. Metodologia: Para
alcançar o objetivo proposto foi utilizada uma pesquisa exploratória, aplicada e 
qualitativa. A coleta de dados foi efetuada por meio de pesquisa documental. Os dados
utilizados na pesquisa foram coletados das demonstrações contábeis combinadas da
cooperativa de crédito dos anos de 2015, 2016 e 2017. Após a coleta dos dados
presentes na DRE, foi elaborada a DVA para estudo e realização da análise dessa
demonstração. Essa análise identificou como a riqueza da cooperativa de crédito foi
gerada e como a mesma é distribuída, além de possibilitar o levantamento das
contribuições que essa demonstração pode gerar para a cooperativa. Resultados: Após
a elaboração das DVA’s e respectivas análises, percebeu-se que o percentual do valor
distribuído aos empregados sofreu um leve aumento nos últimos três anos, 1,64% de
2015 para 2016 e 0,04% de 2016 para 2017. O valor distribuído ao governo foi
crescente, em 2015 era 4,94%, em 2016 esse valor subiu para 5,97% e em 2017 ele foi
para 6,46%. Ocorreu uma queda gradativa na produção da riqueza própria, em 2015 o
percentual era de 99,92%, em 2016 esse percentual caiu para 99,68% e em 2017 ele foi
para 99,36%. Percebeu-se a partir da análise vertical que tanto a receita, a despesa e o
Valor Adicionado a Distribuir sofreram aumento no percentual de 2015 para 2016 e
uma queda de 2016 para 2017. Em relação à análise horizontal, constatou-se que a
receita do ano de 2016 com relação ao ano de 2015 sofreu um aumento de 24,43%.
Pode-se perceber que ocorreu um aumento percentual no valor adicionado recebido em
transferência em 2016 se comparado com 2015, que teve um aumento de 352,09%.
Como contribuição, a elaboração da DVA da cooperativa de crédito proporcionou
maior clareza sobre como foi gerada a riqueza da entidade e como essa riqueza foi
distribuída. Conclusão: Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, foram
elaboradas DVA’s de uma cooperativa de crédito, a partir das DRE’s consolidadas. Em
seguida, essas DVA’s foram submetidas às análises apropriadas, utilizando-se as
análises horizontal, vertical e cálculo de índices. Como contribuição, percebeu-se
maior clareza quanto às informações presentes nas demonstrações.
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