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RESUMO 

Esta dissertação objetiva gerar conhecimento dirigido à classificação contábil dos 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) de interesse das entidades optantes 

pelos programas. Originária do Wellness (Miller, 2005) no conjunto dos aspectos de saúde 

física, psicológica, relações e crenças pessoais, extensivos à relação de empregados e 

empregadores (Limongi-França, 2010). Abordagem qualitativa com interpretação a partir de 

indicadores dos PQVT e quantitativo pela análise das demonstrações financeiras (DF) das 

empresas ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade e registradas na BMF&BOVESPA. 

Quanto aos objetivos, trabalho exploratório para proporcionar maior familiaridade com a 

teoria contábil com vistas a torná-la mais explícita para futuras pesquisas. A administração 

dos PQVT, geralmente concentrada em equipes multifuncionais (Lombardi. 2007), com 

funções agregadas de informar e explicar e, neste contexto, os programas são apresentados 

como Investimento; e para os leitores dos balanços financeiros, como são apresentados? A 

abordagem sistêmica da contabilidade e a flexibilidade para fornecer informações 

diferenciadas (Iudícibus,2006) nos auxiliarão a preencher esta lacuna e entender o tema 

PQVT. Investimento ou Despesa?. Trabalho desenvolvido pela construção de quadros 

modelos para classificação contábil a partir das classificações Chapman (2006). Nas empresas 

pesquisadas não se observaram indicadores dos PQVT nas demonstrações financeiras 

obrigatórias, por ausência provável de assimetria informacional e outros indicadores constam 

do Balanço Social. Considerando-se fatores orçamentários, expectativa de retorno e avaliação 

dos PQVT demonstrados no modelo proposto, estes programas não apresentaram 

características de investimento, podendo ser classificados como despesa ou ativo intangível. 

Palavras-chave: 

Bem-estar; PQVT; assimetria informacional; investimento; intangível. 
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ABSTRACT 

This work aims to generate knowledge directed to the accounting classification of the 

quality of work-life program (QWL) of interest to the entities that have chosen the programs. 

Original from Wellness (Miller-2005) in the aspects of physical, psychological health, 

relations and personal beliefs, extended to the relation between employees and employers 

Limongi-France (2010). Qualitative approach with interpretation based on QWL indicators 

and quantitative by the analysis of the financial statements  of the companies that have won 

the National Quality Award and are registered in BMF&BOVESPA. Regarding the goals, 

exploratory work to provide larger familiarity with the accounting theory with aims to turn it, 

more explicit for future researches. The QWL administration, usually concentrated on multi-

functional teams, Lombardi (2007) with aggregated functions of informing and explaining, 

and in this context, the programs are presented as Investment; How about to the financial 

report readers, how is it presented? The accounting systemic approach and the flexibility to 

supply differentiated information Iudícibus (2006) will assist us to fulfill this gap and to 

understand the theme QWL. Investment or expense? Work developed by the construction of 

framework models for accounting classification by the classifications Chapman (2006). In the 

searched companies QWL Indicators in the compulsory financial statements were not 

observed, probable absence and an informational asymmetry and other indicators are in the 

Social Balance. Observing budgetary factors, income return expectation and QWL evaluation 

proven in the proposed model, these programs didn t present characteristics of investment, 

possibly being classified as expense or intangible assets. 

 

Key words: 

Wellness; QWL; Asymmetry Information; Investment; Intangible. 
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1 INTRODUÇÃO 

O assunto qualidade de vida esta no contexto moderno de discussões a partir do final 

do século XIX e de pressões pelo aumento de produtividade; investidores exigindo resultados 

financeiros positivos; governos preocupados com o crescimento populacional, saúde pública e 

custos sociais caracterizam o macro ambiente dos primeiros programas de qualidade de vida 

(PQV). A partir do século XX, questões ambientais, ativos intangíveis, longevidade da 

população, sistemas de previdência exigem estudos e adequação da contabilidade em suas 

funções informacionais e padrões de mensuração. 

Doença-saúde, direcionadores dos PQV pesquisados pelo norte americano Dr. Halbert 

Luis Dunn (1896-1975) como médico, estatístico do governo e professor de biometria; ele 

estudou condições biológicas e espirituais da população, documentou tendências da saúde, 

impactos de longo prazo causados por doenças e os ambientes que influenciavam o bem-estar 

 wellness (Miller, 2005). 

Saúde definida pela Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS) um 

completo estado físico, mental e social de bem-estar (well being) e não meramente a ausência 

de doença . 

Saúde-doença, este fluxo sugere atividades preventivas e estão inseridas na definição 

de qualidade de vida e poderíamos estabelecer outro fluxo para as atividades vinculadas aos 

programas de qualidade de vida; fase inicial de reação ao medicamento e com os programas a 

fase inicial é a reação á informação ao conhecimento. 

Definição de programa de qualidade de vida: 

A percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 
sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo afetado 
de forma complexa, pela saúde física das pessoas, seu estado psicológico, 
nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e suas relações 
com as principais características de seu ambiente  (WHOQOL, 2007). 

Os estudos do bem-estar agregam, no decorrer dos períodos, evidências 

multidisciplinares para seu entendimento quantitativo, como as estatísticas de Dunn, e 

qualitativos ao tratar de valores inerentes ao indivíduo ou grupo de indivíduos. 
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Segundo Limongi-França (2010) os Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

(PQVT) vão desde cuidados médicos estabelecidos pela legislação de saúde e segurança até 

atividades voluntárias dos empregados e empregadores nas áreas de lazer, motivação, entre 

inúmeras outras. 

Ainda na abrangência do assunto, aplica-se o conceito TBL (Triplo Botton Line-

People, Planet and Profits). Os três Ps Pessoas, Planeta e Lucros foram criados por John 

Elkington, em 1995, e adotado no primeiro Shell Report; em 2001, o TBL aborda o resultado 

das empresas não apenas pelo valor econômico adicionado, mas também pelo valor social e 

ambiental que elas criam ou destroem (Elkington, 2004). 

A preocupação com a preservação do ambiente, da saúde e da segurança por meio de 

programas preventivos pode gerar redução de custos às empresas e governos. Segundo a 

Agência Brasil (2009), a estimativa da previdência Social em 2009 com doenças ocupacionais 

foi R$ 12 bilhões; no ano anterior ocorreram mais de 747 mil registros de acidentes do 

trabalho, acarretando o pagamento precoce de aposentadorias e consequente redução da força 

ativa de trabalho. 

Estamos observando inúmeros atos e fatos transitando pelas entidades, informações de 

interesse a todas as partes. Segundo Iudícibus (2006), a evidenciação é compromisso 

inalienável da Contabilidade com seus usuários e com os próprios objetivos. 

As formas de evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a 
mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira 
ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora dos demonstrativos 
formais, a fim de propiciar uma base adequada de informação para o 
usuário.  

As informações dos PQV emanam inicialmente de seus gestores e patrocinadores 

preponderantes das áreas médica, educação física, nutrição, administradores de recursos 

humanos e psicologia, isto é, uma atividade multidisciplinar que pela literatura classificam 

estes programas como investimento. 

Herculano (2000), ao explorar o assunto qualidade de vida, apresentou elementos para 

elaboração de novo conjunto de indicadores que mensure, a um só tempo e de forma 

integradora, o bem-estar individual, o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento econômico, 

citando o investimento como ação representada nos indicadores. Na matriz de indicadores 

apresentada por Herculano, o problema lixo é mensurado por intermédio da taxa de coleta, 
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reciclagem  investimentos e custos; a acidificação como indicador investimentos assinatura 

de acordos; para contaminação tóxica a recuperação de rejeitos, investimentos/custos; 

Veloso et al. (2005), em trabalho exploratório com objetivo de compreender as 

concepções gerenciais dos programas de qualidade vida no trabalho nas empresas do setor 

elétrico brasileiro, identificou que todas empresas pesquisadas possuíam dotação orçamentária 

e estavam ampliando o valor de investimento em programas de QVT, aprovando ações que 

vão além das determinações legais. 

Nishida et al. (2007), no programa de qualidade de vida da Unicamp, Lenovida, 

fundamentam o programa e visualizam o bem-estar do funcionário como investimento 

necessário que deve ter seus objetivos claramente definidos; descrevem estes investimentos 

em recursos materiais, recursos humanos, culturais, esportes e lazer, saúde, educação e 

inclusão de minorias étnicas e sociais. 

Na mesma literatura pesquisada não são apresentadas ou citadas demonstrações 

financeiras, o que gera lacuna com a contabilidade quanto à utilização do termo investimento. 

Busca, nesse sentido, esta dissertação responder à questão central da pesquisa: os Programas 

de Qualidade de Vida no Trabalho são evidenciados pelas organizações como investimento ou 

despesa? 

Problema de origem teórica, pois os conceitos e discussões dos programas estão em 

uma pequena parcela do segmento empresarial e governamental, havendo necessidade de 

consolidação e divulgação dos conceitos. 

Também de origem prática, pois os programas estão vigentes em empresas 

reconhecidamente organizadas utilizando políticas de governança para gestão dos negócios, 

de origem prática quanto à revisão, organização e divulgação dos resultados dos programas de 

qualidade de vida. 

Tema recente no Brasil, com aproximadamente 15 anos, administração concentrada 

em áreas multidisciplinares e a participação da contabilidade pode contribuir no processo de 

informação e divulgação dos programas de qualidade de vida pelos relatórios financeiros 

normatizados internacionalmente. 
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 O problema de classificação contábil dos programas de qualidade de vida no âmbito 

empresarial pode estar na estrutura organizacional da entidade. Isto é, no processo de 

informações entre  gestores dos programas e a contabilidade de forma estruturada, com os 

valores presentes e futuros dos PQVT e por parte da contabilidade adquirindo conhecimento 

sobre conceitos e processos dos PQVT. Na pesquisa com profissionais responsáveis e 

integrantes das equipes de qualidade de vida, a contabilidade compartilha o grupo de outras 

áreas em 7.7% da massa pesquisada, no trabalho de Lombardi (2007). 

Este fluxo de informações e conhecimentos entre com a contabilidade e os grupos de 

administradores dos programas podem ser inseridos nos comentários de Limongi-França 

(2005), no artigo Avaliação da gestão de programas de qualidade de vida no trabalho, no 

qual as autoras destacam a necessidade de maior divulgação de métodos, indicadores e 

ferramentas, gerando práticas e valores efetivos de resultados de gestão alinhados às 

estratégias empresariais e à condição de vida no trabalho. 

Na linha de contabilidade pelos professores Roslender et al. (2006), no artigo 

Employee wellness as intellectual capital: an accounting perspective, comenta sobre os 

demonstrativos financeiros e contábeis dos programas de wellness dos empregados. Relata 

que é possível desenvolver métricas que irão comunicar informações úteis para varias partes 

nteressadas  stakeholders. Observa-se por intermédio dos professores referenciados uma 

lacuna para agregar novas informações aos estudos das condições de vida no trabalho e 

ampliar as informações para os stakeholders. 

A lacuna por esta linha de pesquisa também é evidenciada por Lombardi (2007): 

A dificuldade mais citada pelas empresas é a inexistência de resultados 
mensurados que deem sustentação aos programas de qualidade de vida, por 
outro lado, as empresas que mensuram seus programas através de índices de 
turnover, absenteísmo, gastos com despesas de assistência médica 
concluindo que os gestores informaram que são exatamente estes resultados 
que consolidam os seus programas . 

Ratifica-se a importância do fluxo de informações e continuidade dos estudos. 

Para delimitar o assunto Programas de Qualidade de Vida, de conceito e aplicação 

multidisciplinar a partir do indivíduo, desenvolvido em empresas e nações, com objetivos 

próprios de cada programa, volumes financeiros crescentes e aumento do público alvo como 

forma e abrangência dos programas. Direcionou-se o trabalho à área contábil, para atividades 
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de PQVT nas empresas brasileiras ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade, no período 

1996 a 2006, e com indicadores dos programas divulgados nos demonstrativos financeiros. 

Embora a contabilidade no Brasil esteja inserida na padronização internacional das 

normas por intermédio do International Financial Reporting Standard (IFRS), os programas 

de qualidade de vida nas empresas são voluntários e a publicação das verbas utilizadas com 

respectivos resultados são decisões de arbítrio dos gestores como consequência do processo 

de informação comentado anteriormente. 

Outro fator limitante esta na mesma linha do arbítrio de informar e divulgar dados 

quantitativos das pesquisas realizadas sobre programas de qualidade de vida em várias 

cadeiras, essencial para contabilidade, os resultados e relatos estão concentrados em dados 

qualitativos. 

A vantagem da realização do estudo é a contribuição teórica e prática para 

apresentação dos PQV com elementos que facilitam a integração contábil e a divulgação nos 

disclosures: a. Prazos, beneficiários, resultados imediatos, resultados futuros, evidências dos 

resultados e indicadores de performance; b. Propiciar, por intermédio das demonstrações 

financeiras e relatórios da administração, a contribuição das empresas na melhoria da saúde 

dos trabalhadores e o valor agregado destas ações na apuração econômica da empresa; c. No 

âmbito macro propiciar a consolidação dos resultados empresariais às ações da saúde 

governamentais e continentais. 

Por intermédio do estudo dos PQV e práticas contábeis e associando estes dois 

componentes, desenvolveremos alguns exemplos teóricos para auxiliar a contabilidade e 

setores responsáveis pela gestão dos programas na organização dos programas para fins de 

esclarecimento da contabilidade e consequente classificação contábil. 

Esta dissertação tem com objetivo confirmar, sob a égide contábil, a classificação 

adequada dos programas de qualidade de vida no trabalho nos demonstrativos financeiros, 

como investimento ou despesa, avaliados por intermédio das demonstrações financeiras das 

empresas selecionadas ou por modelo teórico a construir. 

Ainda no trabalho, propõe-se uma abordagem teórica para classificação contábil dos 

programas de qualidade de vida com o objetivo de auxiliar os profissionais participantes das 

equipes de qualidade de vida. 
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Como resultado, espera-se contribuir para apuração e transferência estruturada dos 

resultados dos PQVT pelas áreas de gestão dos programas para contabilidade, com base na 

fundamentação teórica e a contabilidade contribuir em suas funções de informar, de 

accountability. 

Para Oliveira (2009), Accountability  Princípio da avaliação do desempenho, os 
gestores recebem autoridade para decidir sobe os recursos da empresa e devem, 
portanto, prestar contas de suas ações (avaliação de desempenho das áreas 
organizacionais). 

Para Martins (2007), Accountability  Refere-se às características de transparência 
e de clareza nas relações entre as partes envolvidas em um contrato, seja ele 
formal ou tácito. Acrescentam os autores que o interesse pelas informações se 
estabelece uma relação entre os fornecedores de informações, os contadores e 
os usuários da informação. 

No desenvolvimento do trabalho, para auxiliar no entendimento dos PQVT pela 

divulgação de dados qualitativos e baixa participação da contabilidade nas equipes de 

qualidade, introduzimos os conceitos de assimetria informacional como caminho para 

entendimento dos interesses dos proprietários, que objetivam maximizar os resultados e os 

interesses dos agentes, os administradores nas funções de accountability. 

Trabalho de natureza aplicada, dividido em seis capítulos: INTRODUÇÃO, 

PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 

FUNDAMENTAÇÃO CONTÁBIL, CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS  PQVT, 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O capítulo 2 trata dos PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA com o objetivo de 

integrar  conceitos e práticas à atividade de classificação contábil, acompanharemos a 

evolução histórica do wellness (bem estar) até os programas de qualidade de vida no trabalho, 

práticas e reconhecimento público no Brasil por intermédio do Prêmio Nacional da Qualidade. 

Para desenvolvimento desta fase, as pesquisas do médico brasileiro Alberto Ogata e da 

psicóloga Ana Cristina França foram importantes para entendermos o cenário brasileiro e 

internacional, com o auxílio de Kickbhsch, Miller e Elkington precursor das questões 

ambientais  em conjunto com as sociais e econômicas. 
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Em resumo, poderíamos dividir o capítulo em três importantes momentos: a fase da 

pesquisa no século XIX, por intermédio do médico e estatístico americano Dr. Dunn, no 

século XX pela iniciativa do presidente americano Harry Truman que criou uma comissão 

nacional de saúde, com representantes da escola do Dr. Dunn, para um trabalho preventivo e, 

no século XXI, a pesquisa e os modelos propostos de Larry Capman, administrador, 

especializado em tecnologia direcionada para o segmento da saúde. Observa-se aqui o 

impulso gerado pela ciência sob o aspecto quantitativo do século XIX e XXI. 

O capítulo 3, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, foi introduzido no trabalho, para 

discutirmos um pouco sobre o perfil do administrador como representante do proprietário e 

responsável pela divulgação das informações à todas as partes interessadas. Os possíveis 

reflexos por uma divulgação parcial das decisões corporativas, nos lucros, nas ações. Por 

intermédio de Brighan, especialista na área financeira, criamos uma ponte para o próximo 

capítulo com cientistas da área contábil Hendriksen e Breda, por intermédio dos planos 

operacionais, fluxos de caixa e a divulgação das informações tratadas pela teoria da assimetria 

informacional. 

O capítulo 4, FUNDAMENTAÇÃO CONTÁBIL, é a essência do trabalho, a 

fundamentação contábil, para podermos trabalhar no capítulo seguinte com a forma, o 

objetivo é acompanhar diversos autores que nos auxiliarão na classificação contábil dos 

programas de qualidade de vida no trabalho. 

Por intermédio do entendimento do que é um ativo, um ativo não circulante, uma 

despesa, custo, capital intelectual e outras contas, poderemos agregar ao conhecimento dos 

capítulos anteriores para aplicar nos programas de qualidade de vida. Com colaboração 

bibliográfica do grande cientista brasileiro Eliseu Martins Iudícibus e Hendriksen, analisamos 

as principais contas contábeis, somados ao conhecimento de Oliveira e Schmidt para o 

entendimento da controladoria e intangível, Antunes e Edvinson com o capital intelectual, 

Warren no estudo dos custos,  Leis, regulamentos e normas do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC)  completam a revisão e o estado da arte.  

Capítulo 5, CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS  PQVT, é a forma, buscará o 

entendimento da classificação contábil dos programas de qualidade de vida no trabalho, como 

as empresas apresentam estas informações nas demonstrações financeiras. 
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O desenvolvimento do capítulo tem origem no indicador dos programas de qualidade 

de vida informados nas demonstrações financeiras e, na ausência deste indicadores, buscam-

se outros indicadores quantitativos ou qualitativos disponibilizados pelas empresas. 

A seleção das empresas e os dados quantitativos e qualitativos foram originados de 

uma base reconhecida publicamente de empresas que implantaram o programa de qualidade 

de vida no trabalho por no mínimo dois anos, os programas foram auditados, estas empresas 

reconhecidas publicamente com o PNQV Prêmio Nacional de Qualidade de Vida e seus 

relatórios financeiros auditados e publicados na BM&F BOVESPA. 

No capítulo 6 esboçam-se as CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS, às quais 

remeto o leitor. 
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2 PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA 

Etapa multidisciplinar, considerando a natureza e extensão do tema com origem no 

século XIX, tornou-se mais abrangente e importante para a sociedade em função do 

crescimento demográfico, consciência coletiva sobre o controle da doença, agregando 

contribuições de outros segmentos como da indústria de alimentos, serviços de atividades 

físicas e estética. 

O compartilhamento dos custos da saúde entre a sociedade, novos centros de produção 

e de consumo geram também novas demandas de gestão e especialização como dos 

programas de qualidade de vida relatados neste trabalho. Com base na literatura nacional e 

internacional observaremos a evolução histórica dos programas, conceitos organizacionais, 

operacionais e os respectivos resultados. 

2.1 Wellness, bem-estar 

Termos e conceitos de origem religiosa e cultural americana do século XIX, segundo 

Miller (2005), aplicadas e justificadas na cura das doenças pela força espiritual; o corpo era 

resultado do comportamento dos indivíduos; a inobservância destes princípios poderia 

conduzir a pessoa ao consumo de álcool, tabaco, etc. considerados prejudiciais à saúde. 

Um dos precursores da pesquisa sobre o bem-estar da população foi o médico 

americano Dr. Halbert Luis Dunn (1896-1975). Como médico, chefe de estatística do governo 

e professor de biometria, documentou tendências da saúde, impactos de longo prazo causados 

por doenças cardiovasculares, câncer e possíveis consequências da radiação no futuro 

genético que influenciavam nas pesquisas do wellness. 

Dunn enfatizou as dimensões mentais e espirituais do wellness, a busca pela relação 

entre a natureza biológica e o espírito do homem, simbolizando o nível elevado de wellness 

com três círculos intercalados representando o corpo humano como manifestação de energia 

organizada; a mente e o espírito relacionados interdependentes (Miller, 2005). No Quadro 2-1 

abaixo a seta simboliza o ciclo da vida do indivíduo, como se esforça para alcançar seus 

objetivos de vida, maturidade e autorrealização. 
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Quadro 2-1 Símbolo de nível elevado do wellness de Dunn. 

 

Fonte: Miller, 2005. 

Para Dunn, a importância das dimensões sociais do wellness foram reforçadas 

oficialmente e agregadas às ideias de Kellogg sobre os perigos do tabaco e técnicas de 

transformação de produtos alimentares desenvolvidos a partir de flocos de milho, continua 

(Miller-2005), com a contribuição de psicólogos como Erich Fromm, Carl Rogers, Gordon 

Allport e Abraham Maslow na importância do amor próprio, auto desenvolvimento, laços 

emocionais entre outros na nova visão do wellness. 

A Grade da Saúde de Dunn, Quadro 2-2, com união de vários elementos, ilustra o 

impacto dos ambientes favoráveis e desfavoráveis, com uma linha da saúde à morte, a 

movimentação da saúde para ambiente favorável que indica nível elevado de wellness. O 

quadrante direito do gráfico representa esta condição que está apoiada por instituições sociais 

e culturais, o oposto também foi representado na grade, no quadrante inferior esquerdo 

representando um ambiente desfavorável e condição de saúde pobre, fraca ou terminal. 
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Quadro 2-2 Grade do bem-estar de Dunn 

 

Fonte: Miller, 2005. 

Trabalhos com ênfase à responsabilidade do indivíduo versus o papel do médico no 

zelo da saúde do paciente, foram diretrizes de John W. Travis às ideias de Dunn na década de 

70, ao introduzir programas e estratégias de autoexame, relaxamento, aconselhamento para 

encorajar a criatividade, nutrição, exercícios físicos entre outros para auxiliar os pacientes a 

cuidarem de si próprios. Como ferramenta introduziu o inventário do estado do bem estar 

wellness inventory em doze dimensões: responsabilidade própria e amor; respiração e 

relaxamento; sensação; alimentação; movimentação; sentimento; pensamento; trabalho e 

diversão; comunicação; intimidade; sentido de vida e superação. 

Travis apresentou o modelo gráfico da Continuidade do estado do bem estar The 

Wellness Continuum a partir dos estudos realizados e influência de conceitos de Lewis 

Robbins com Health Continuum, de Maslow com o conceito de autorrealização e por Dunn 

com os conceitos de High Level Wellness demonstrando a relação entre os modelos de 

tratamento e os modelos de wellness (Miller, 2005). 
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A partir das afirmações de que a ausência de doença implica no estado do bem-estar  

wellness, o Quadro 2-3 demonstra níveis da doença e níveis do bem-estar, harmonizando o 

entendimento dos modelos de tratamento por intermédio de remédios, cirurgias, psicoterapias, 

outros conduzindo o paciente para um ponto neutro onde os sintomas da doença desaparecem 

e aumentam progressivamente os níveis de saúde e bem estar. 

Quadro 2-3- A Continuidade do bem-estar de Dunn 

 

Fonte: Miller, 2005. 

O wellness do século XXI, sob influência do crescimento da privatização da saúde, em 

âmbito global, apresenta outras formas de gerenciamento em complemento aos cuidados 

médicos tradicionais e esforços dos governos na área da saúde com infraestrutura e educação. 

O interesse pelo mercado da saúde com a indústria do wellness, segundo Kickbusch (2005), 

gera oportunidades em escala econômica sem precedentes: alimentos, equipamentos 

desportivos, estética e outros no segmento, partindo dos US$ 200 bilhões atuais para US$ 1,0 

trilhão em 10 anos. 

Argumentos e discussões sobre as indústrias que produzem doenças (fumo, comidas 

calóricas) versus alimentos funcionais que ajudam a controlar doenças específicas (diabetes e 

artrites) estarão disponíveis para auxiliar o consumidor na redução ou administração dos 

riscos com a saúde. Alguns direcionadores deste mercado são evidenciados; a) Consumidores, 

liderado pelas pessoas nascidas entre os anos de 1946 e 1964 (Baby Boom) com bom nível de 

renda nos USA e preocupados com o processo de envelhecimento; b) Empregadores, por 

intermédio de programas para redução dos custos com a assistência médica e absenteísmo; c) 

(Nenhuma doença perceptível ou bem estar)
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Companhias de Seguro, concedendo descontos para usuários de planos de saúde na utilização 

de produtos e serviços voltados á saúde (Oxford, 2003). 

O wellness, em sua trajetória, preservou a importância do indivíduo como ponto 

central nas ações de melhoria, seja pela influência original do século XIX com motivação 

religiosa, seja do século XXI com profissionais que desenvolvem o coaching do bem estar, 

médicos do trabalho, psicólogos, gestores de recursos humanos e governos dentre outros. A 

individualidade tem como ponto relevante a responsabilidade pelo coletivo, representada por 

ações e desafios de empresas e governos direcionados para formatação e monitoramento do 

ambiente, resultante dos estilos de vida escolhidos pelos indivíduos. 

2.2 Triplo Botton Line  TBL People, planet and profits 

As abordagens, relacionamento e discussões do bem-estar convergem e ao mesmo 

tempo geram novas visões com a que se apresenta com o conceito do TBL  Triplo Botton 

Line  People, Planet and Profits. Os três Ps Pessoas, Planeta e Lucros foram criados por 

John Elkington, em 1995, e adotado no primeiro Shell Report; em 2001, o TBL aborda o 

resultado das empresas, não apenas pelo valor econômico adicionado, mas também pelo valor 

social e ambiental que elas criam ou destroem. 

Os 3Ps têm como referência a transição dos anos 1970 e 1980, período chamado por 

Elkington de Comando e Controle, de regulação (end-of-pipe) processos industriais com 

controle somente no final do processo; pagar para reduzir o impacto negativo (trade-off) 

seguindo para o momento da oportunidade, meados dos anos 1980 a 1990, identificados como 

produção verde, prevenção da poluição, eco-eficiência o ganha-ganha (win-win) e o momento 

atual a partir dos anos 1990 a reorientação, além da produção verde, tecnologias limpas, visão 

de sustentabilidade, ciclo de vida (Elkington, 2004). 

As discussões no Brasil sobre os 3Ps foram liderados pela ABIQUIM (Associação 

Brasileira da Indústria Química) e discutidos no 12º. Congresso de Atuação Responsável a 

sustentabilidade empresarial e a percepção sobre a temática socioambiental no mundo 

corporativo a partir de 1945 até os anos 1960 período conhecido como smell of money, devido 

à negação da poluição como problema da sociedade. 
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Direcionadores da sustentabilidade foram criados Stuart por L. Hart e Mark B. 

Milstein (2003) no total de quatro, os quais abordam os mesmos players do wellness. O 

conjunto complementa as premissas de Elkington com a sustentabilidade global: 

1. O primeiro conjunto de direcionadores referem-se a crescente industrialização 
e seu consumo de materiais associados, a poluição e a geração de resíduos; 

2. O segundo conjunto de direcionadores referem-se a proliferação e interligação 
das Partes Interessadas da sociedade civil; 

3. O terceiro conjunto de direcionadores referem-se as tecnologias emergentes 
que podem oferecer fortes soluções de ruptura, que poderia tornar a base de 
muitas indústrias de energia e de matérias-primas hoje obsoletas; 

4. Finalmente, o quarto conjunto de motivadores relaciona-se ao aumento da 
população, a pobreza e a desigualdade associada à globalização. 

5. Assim na visão dos pesquisadores com a criação de valor para o acionista 
exige desempenho em múltiplas dimensões. 

2.3 Programas da saúde 

Com o crescimento da população, houve a necessidade de os governos compartilharem 

as atividades de cuidados com a doença-saúde e com saúde-doença com o setor privado nos 

diversos campos da ciência como a biociência, humanas e ambiental. 

Assunto discutido nos anos 1950 com maior ênfase pelo governo americano, 

promovidas pelo presidente Harry S Truman, inicialmente sobre o sentido da vida para os 

idosos; evolução e cura das doenças crônicas, e de forma mais abrangente criou uma comissão 

para avaliar as necessidades da saúde do país, com a participação de alguns precursores do 

wellness dentre outros representantes da comissão, para estabelecerem as necessidades 

imediatas e de longo prazo da saúde. 

Na mensagem, Truman expressa a preocupação com o preventivo ao declarar as ações 

de pesquisa médica, integração com diversas áreas civis e a condição de saúde a ser 

recuperada antes da fase terminal, isto é da morte. (307. Statement by the President on 

Establishing the Commission on the Health Needs of the Nation): It is particularly important 

that in this day of world crisis we should seek to limit the drain upon our strength through 

illness and death.  (Truman, December, 29 1951). 



Marcos Torres Mendes   25 

Programas de qualidade de vida no trabalho: investimento ou despesa. PUC/SP, 2011. 

As ideias de Dunn estavam representadas por intermédio do vice-presidente da 

Universidade Johns Hopkins, Lowell J. Reed, que está retratado no discurso de Truman ao 

citar a linha final da doença. 

O relatório apresentado pela comissão de Truman, também conhecido como Relatório 

de Magnosun citou introduções à promoção da saúde, atenção para o componente social da 

saúde, ambiente, segurança dos alimentos, instituições sociais e culturais para apoiar o 

indivíduo na busca do nível elevado de wellness, condições estas opostas ao tratamento 

convencional das doenças. 

Nos EUA o Task Force on Community Preventive Services do Center for Diseases 

Control and Prevention (CDC) recomendou o uso de avaliações de riscos em saúde com 

programas de educação em saúde (Ogatta, 2007). A recomendação ressalta que há evidências 

de efetividade em ações para: (1) redução do tabagismo; (2) reduzir o uso do álcool; (3) 

reduzir o sedentarismo; (4) aumento do uso do cinto de segurança; (5) reduzir ingestão de 

gorduras; (6) reduzir a pressão arterial dos participantes; (7) reduzir os níveis médios de 

colesterol no sangue; (8) reduzir o número de fatores de risco entre os participantes; (9) 

reduzir o número de dias perdidos por doença ou incapacidade; (10) melhorar o perfil de 

utilização dos serviços de saúde. 

As pesquisas podem ser consideradas uma evolução das várias ações de promoção da 

saúde com ganhos para população dentro da visão de saúde positiva positive health inserido 

como uma das bases do programa New Horizons in Health da OMS (Organização Mundial da 

Saúde)  capítulo Promoção da Saúde como um estado de bem estar físico, mental e social 

completo e não meramente a ausência de doença ou enfermidade  (WHO, 1998). 

No relatório Working for a healthier tomorrow do governo britânico, Carol M. 

Black  Vice-Chairman of The Academy of Medical Colleges, destaca a importância e 

responsabilidade do indivíduo em preservar sua própria saúde em cooperação com os 

empregadores no papel de criar ambientes e condições que diminuam os custos de 

absenteísmo (ausência no trabalho de forma voluntária ou involuntária); em ações que 

minimizem a probabilidade de doenças profissionais e de retorno ao trabalho dos profissionais 

não totalmente curados (presenteísmo). 
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O custo anual estimado com doenças, inclusive profissionais foi de £ 100 bilhões, 

valor superior ao orçamento do Ministério da Saúde britânico, cifras que comprometeriam ao 

longo do tempo as metas de redução das desigualdades sociais. Outros desafios estarão 

presentes para sustentabilidade da saúde da população em idade produtiva que foram 

observados pelo governo britânico e exigirão ações coordenadas entre os indivíduos, 

empregadores, profissionais da saúde e do governo para minimizar o ciclo da pobreza e das 

desigualdades sociais (Black-2008). 

2.4 Brasil  Programas de promoção da saúde 

Programas de promoção da saúde são conceitos que se tornam universais na década de 

1980, o Brasil têm participado de discussões nesta linha por intermédio com maior ênfase a 

partir da 8ª. Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e da participação na 1ª. Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, patrocinado pela OMS  Organização Mundial da 

Saúde no Canadá. 

O relatório da 8ª. Conferência Nacional de Saúde indicou a necessidade de 

modificações no setor nas áreas administrativa e financeira e reformulação mais profunda, 

ampliando-se o próprio conceito de saúde e sua correspondente ação institucional, revendo-se 

a legislação no que diz respeito à promoção, proteção e recuperação da saúde. No âmbito do 

Sistema Nacional de Saúde, foi recusada a proposta de estatização da saúde e sugerida a 

participação do setor privado sob caráter de serviço público concedido  (Ministério da 

Saúde, 1986). 

O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela 

Saúde que agrega três eixos o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em 

Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. No documento do Ministério da Saúde estabelece como 

premissa do programa: 

A saúde, como produção social de determinação múltipla e complexa, exige 
a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua produção  
usuários, movimentos sociais, trabalhadores da saúde, gestores do setor 
sanitário e de outros setores, na análise e na formulação de ações que visem 
à melhoria da qualidade de vida. 

A partir das definições constitucionais, da legislação que regulamenta o SUS, das 

deliberações das conferências nacionais de saúde e do Plano Nacional de Saúde período 2004-
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2007 (BRASIL, 2004a), o Ministério da Saúde propõe a Política Nacional de Promoção da 

Saúde. Entende-se que a promoção da saúde apresenta-se como mecanismo de fortalecimento 

e implantação de uma política transversal, integrada e intersetorial. Que faça dialogar as 

diversas áreas do setor sanitário com os outros setores do Governo, do setor privado e não 

governamental; compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade 

de vida da população em que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida. 

Em complemento, o Ministério da Saúde trabalha com a premissa de que a doença 

profissional pode ser evitada: O perfil das mortes e internações dos trabalhadores no Brasil 

geralmente coexistem com agravos relacionados à condições de específicas, como acidentes 

que ocorrem no exercício da profissão e as doenças que têm o trabalho como única causa. São 

doenças que têm frequência, surgimento ou gravidade modificados pelo trabalho, como as 

Lesões por Esforços Repetitivos e doenças comuns ao conjunto da população, que não 

guardam relação de causa com o trabalho, mas limitam a saúde dos profissionais. Esse é o 

caso de problemas cardíacos que impedem atividades que exijam esforços físicos (BRASIL, 

2004a). 

Quadro 2-4 Estrutura do Programa de Promoção da Saúde. 

 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem procurado estimular as 

Seguradoras e Operadoras de saúde, Quadro 2-4, a adotar programas de promoção da saúde e 

prevenção de doenças inclusive através de incentivos econômicos, como a prorrogação dos 

Ítem Descrição

1 Cobertura  mínima pelo programa de vinte por cento da população alvo.

2
Elaboração de estratégia de identificação e ingresso da população alvo no 
programa.

3
Sistema de informação estruturado, utilizado para registro e 
acompanhamento da população beneficiada pelo programa

4
Utilização de indicadores para o monitoramento de processos e resultados 
dos programas, baseados em referência bibliográficas

5
Elaboração de um "Plano de Ação" para o programa e suas referências 
bibliográficas.

6 Designação de um coordenador para o referido programa.

7
Atuação de equipe multiprofissional nas atividades propostas pelo 
programa.
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prazos para integralização da cobertura com ativos garantidores da provisão de risco 

(Resolução 94/05). A promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, está baseada em 

áreas de atenção à saúde (crianças, adolescentes, adultos e idosos, mulher, saúde mental e 

saúde bucal) ANS 2007. 

Um dos trabalhos precursores desde 2003, na área da promoção da saúde e 

apresentado no Seminário de Saúde Suplementar na FGV em 2008, foi o da Golden Cross 

Assistência Médica, Quadro 2-5, que indicou resultados mensuráveis e positivos ao indicar a 

redução de sinistralidade (relação entre prêmio pago pelo segurado e custo de utilização 

apurado pela seguradora ou operadora de planos de saúde). 

Em contrapartida, também foram ratificadas pela Golden Cross, no seminário, 

algumas dificuldades do mercado na gestão de programas como: Inexistência de resultados 

mensurados que deem sustentação aos programas; descentralização das unidades da empresa; 

equipes de qualidade de vida pequena, ou com dedicação parcial; excesso de trabalho, 

empregados não disponibilizados para participar das ações de QV, falta de integração entre 

RH e Medicina Ocupacional e inadequação de recursos financeiros e materiais necessários. 

Quadro 2-5 Redução do sinistro  Programa de Atenção à Saúde 

 

Fonte: Golden Cross Assistência Médica  Seminário FGV, 2008. 

A iniciativa do governo, por intermédio do Ministério da Saúde, para obter o apoio e 

incentivar a sociedade nos programas de promoção a saúde, auxiliam na redução de 

estatísticas alarmantes como o da OMS em 2005: no Brasil, as doenças crônicas são 

responsáveis por 72% de todos os óbitos, projetando-se um aumento de 22% para os próximos 

dez anos, principalmente pelo aumento na frequência de diabetes. Estima-se que o Brasil 
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perdeu, em 2005, três bilhões de dólares por mortes prematuras decorrentes de doença 

cardiovascular, derrame e diabetes. 

Sabe-se que 80% destas mortes são previsíveis e podem ser minimizadas por ações 

planejadas como indica o Quadro 2-6 Evolução do bem-estar, ilustrando a evolução dos 

custos e a gestão da saúde que pode acontecer pela alimentação saudável, atividade física 

regular e não fumar. A OMS estima que redução de 2% ao ano nos níveis de morte por 

doença Crônica, ao longo de dez anos, pode resultar em ganho de quatro bilhões de dólares ao 

País (OGATA-2008). 

Quadro 2-6 Evolução do bem estar. 

 

 

Fonte: Modificado de Dunn e outros. 

Outros estudos têm demonstrado o retorno econômico para as organizações quando se 

realizam programas amplos e bem estruturados conforme Chapman, 2002 com 42 estudos em 

uma população superior a 323.000 pessoas, registrando que, em 40 deles, o resultado 

econômico foi positivo e o retorno sobre o investimento de 2.15 a 5.64 por dólar investido ao 

longo de três a cinco anos em programas amplos e completos. Conclui que o resultado dos 

programas foi positivo, com melhora nos indicadores de saúde, de absenteísmo e redução nos 

custos de assistência médica e acidentes no trabalho. 

Os caminhos da doença-saúde e saúde-doença têm apresentado, até este momento, 

reflexos relevantes nas economias, consenso sobre a necessidade ações multidisciplinares 

coordenadas, investimentos financeiros e abrangência a toda população. 
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2.5 Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

O compartilhar de propósitos pela preservação do principal driver da economia, a mão 

de obra pelo seu conhecimento, cultura, inovação, condições mentais e biológicas têm reunido 

a sociedade e, em especial, as entidades, na formatação e desenvolvimento de programas que 

contribuam para a boa competitividade corporativa e satisfação dos empregados. 

Definições de qualidade de vida no trabalho (QVT), segundo França (2010), têm 

origem na década de 70, por intermédio dos pesquisadores da qualidade, Juran e Deming com 

discussões das questões de qualidade pessoal como parte dos processos da qualidade 

organizacional e, na década de 90, os trabalhos norte-americanos de Schein, Handly, 

Mintzberg e Ulrich abordam novos conceitos de condição humana no trabalho sob a 

perspectiva organizacional, no que se refere a competência, estratégia, cultura e talento. 

O tema é amplo, desde cuidados médicos estabelecidos pela legislação de saúde e 

segurança até atividades voluntárias dos empregados e empregadores nas áreas de lazer e 

motivação. Concluindo França, o conceito encerra escolhas de bem-estar e percepção do que 

pode ser feito para atender a expectativas criadas tanto por gestores como por usuários das 

ações de QVT nas empresas. 

Os desafios para elaboração de programas com a respectiva mensuração, 

comparabilidade, definição de processos e procedimentos de melhoria contínua permanecem 

nas empresas isoladamente ou por intermédio de grupos interessados no tema como: 

Governos, a ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar no Brasil, a ABQV Associação 

Brasileira de Qualidade de Vida e a WELCOA  Wellness Concils of America, dentre outros, 

promovendo o tema e divulgando resultados. 

Construir um Programa para QVT  Qualidade de Vida no Trabalho, requer 

informação e análise da informação. Pode ser obtida dentro da organização ou, na sua 

impossibilidade, utilizando-se as informações epidemiológicas da população em geral, 

considerando as mesmas características de gênero, etárias, geográficas e ocupacionais 

(Santiago-2006). 

O pesquisador Larry Chapman, por intermédio da WELCOA, em 2006, divulgou 

padrões e sugestões de modelos de Programas de Qualidade de Vida originados de milhares 

de cases implantados nos USA, a proposta foi adotada neste trabalho devido as subdivisões, 
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classificações apresentadas que permitem a decomposição do tema em fatores críticos de 

gerenciamento para adequação aos vários portes e interesses das entidades. 

Quadro 2-7 Opções de modelos de programas de qualidade de vida de Chapman. 

 

Fonte: WELCOA 2006. 

Os programas apresentados Opções de modelos de programas de qualidade de vida de 

Chapman. (Atividades por Modelo de Programa) estão divididos em três níveis de atividades, 

adaptáveis desde a pequena entidade até as grandes corporações, de acordo com os objetivos e 

recursos da optante ao PQVT. As atividades compreendem o monitoramento dos fatores de 

MODELO - I MODELO - II MODELO - III

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO TRADICIONAL OU CONVENCIONAL
GERENCIAMENTO DA SAÚDE E 

PRODUTIVIDADE
(QWL) (TOC) (HPM)

Atividades lúdicas Atividades com enfoque  na saúde
Atividades com enfoque  na saúde e 

produtividade

Não há redução dos fatores de risco da 
saúde

Alguma redução dos fatores de risco 
da saúde

Forte redução dos fatores de risco da 
saúde

Alto risco da saúde não é monitorado Pouco foco no alto risco da saúde
Forte enfoque no risco elevado da 

saúde

Não esta orientado para o 
gerenciamento do custo da saúde

Orientação limitada para o 
gerenciamento do custo da saúde

Forte orientação para o 
gerenciamento do custo da saúde

Todas atividades Voluntarias Todas atividades voluntárias Algumas atividades obrigatórias

Atividades na empresa Atividades na empresa Atividades na empresa e outros locais

Não é personalizado Pouca personalização Muita personalização

Poucos incentivos Incentivos Modestos Muitos incentivos

Não contempla cônjuges Poucos cônjuges participantes Muitos cônjuges participantes

Não há avaliação do programa Pouca avaliação Avaliação rigorosa

Atividades por Modelo de Programa
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risco da saúde, isto é funcionalidades do corpo, fatores ambientais e outros que serão 

avaliados no Capítulo 3; monitoramento dos custos; personalização das atividades, definição 

dos grupos participantes e os níveis de avaliação dos resultados obtidos em comparação aos 

estimados. 

Na mesma proposta, Chapman apresenta no Quadro 2-8 Princípios operacionais e 

organizacionais dos programas Chapman, com os princípios operacionais e organizacionais de 

cada modelo observando as exigências para gestão das atividades. Quanto à operação, se a 

entidade optou por um modelo básico como exemplo, o modelo de programa não exigirá 

corpo clínico para a gestão mais forte, detalhada dos fatores de risco; os trabalhos preventivos 

estarão limitados às atividades compulsórias da medicina do trabalho; no nível III. por 

exemplo. esta atividade será extensiva, preventiva e complementar aos grupos de funcionários 

com doenças conhecidas como hipertensão, diabetes e atendimento personalizado para 

acompanhar a regressão ou estabilidade de tais doenças. No grupo de atividades operacionais, 

encontram-se a gestão orçamentária, estimativas de retorno econômico e avaliação do 

programa. 

No grupo de atividades organizacionais encontram-se a gestão dos serviços avaliando 

a pró-atividade das ações; integração das ações com outras bases de dados da entidade, 

controle de frequência por biometria mais prontuários eletrônicos, acompanhamento e 

orientação médica; orientações e ações para mudanças de hábitos e outros descritos no 

Quadro 08 Modelos de Programas de Qualidade de Vida  Princípios operacionais e 

organizacionais. 

Segundo Alberto Ogata, a maioria das empresas associadas à Associação Brasileira de 

Qualidade de Vida tem procurado lançar programas atendendo a estas orientações no entanto, 

frequentemente, os programas apresentam as seguintes características: (1) baixo orçamento 

para investimentos (2) avaliação precária para identificação dos fatores de risco (3) baixa 

participação dos usuários (4) não utilização de incentivos; (5) abordagem genérica, não focada 

nos indivíduos e maior risco; (5) não avaliação da efetividade ou do retorno sobre o 

investimento. Consequentemente, muitas vezes o resultado é pobre, com resultados limitados 

sobre os indicadores econômicos principalmente na sinistralidade das carteiras e o programa 

de qualidade de vida é utilizado somente como ferramenta de marketing ou para cumprimento 

de normas legais. 
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Quadro 2-8 Princípios operacionais e organizacionais dos programas Chapman 

 

Fonte: WELCOA, 2006. 

CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE 
QUALIDADE DE VIDA

MODELO I            
QUALIDADE DE VIDA 

NO TRABALHO

MODELO II   
TRADICIONAL OU 
CONVENCIONAL

MODELO III    
GERENCIAMENTO DA 

SAÚDE E 
PRODUTIVIDADE

(QWL) (TOC) (HPM)

   
Participação voluntária Vs Obrigatória Voluntária Voluntária Alguns Obrigatórios

Orientação Clínica - Fator de risco Fraco Moderado Forte

Tipo de prevenção * 1o.  1° + 2°   1° + 2° + 3°  

 Grau de integração de programa Nenhum Fraco Forte

 Sistemas de orientação Nenhum Fraco Forte

 Participação dos cônjuges Nenhum Fraco Forte

Base do programa na empresa Todos Todos Empresas e Residência

 Necessidade orçamentaria Limitada Moderada Grande

 Expectativas para o retorno econômico Nenhum moderado Grande

 Avaliação do programa Não existe Fraco Forte

Grau de pró-atividade das programações Nenhum Fraco Forte

Utilização de leitura biométrica para identificação Pequena Forte Interligada

Planos de melhoria individualizados Nenhum Moderado Forte

Intervenções em grupo ou individualizadas Grupo Grupo Individualizada

Intervenção para altos riscos Nenhum Alguns Muitos

Utilização de incentivos Nenhum Fraco Forte

 Segmentação da programação Nenhum Leve Forte

Orientação e acompanhamento médico Nenhum Leve Forte

Ênfase nas academias de ginástica Fraca Forte Forte

Orientação para a mudanças culturais Fraca Moderada Forte

* = Tipo de prevenção  Prevenção 
(1 °) Prevenção primária que envolve os antecedentes de doenças e lesões, como atividade física, nutrição, uso do cinto de segurança.
(2o.) Prevenção secundária  refere-se aos tipos de detecção precoce com a prevenção, incluindo pressão arterial, colesterol, mamografia e outros
       exames.
(3o.) Prevenção terciária é o tipo de prevenção, que objetiva principalmente a gestão das doenças e das condições conhecidas, tais como diabetes,
       asma, doenças cardiovasculares e outros.
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Alguns indicadores dos programas da qualidade que descrevemos abaixo, são tratados 

em sua forma qualitativa na divulgação dos indicadores dos programas; no próximo capítulo 

conheceremos algumas particularidades dos fluxos de caixa, orçamentos e reações do 

mercado ao sistema de informações das empresas: 

Absenteísmo, ausência do funcionário no posto de trabalho; foi comentado por 
Arellano (2008) na tese para o programa de nutrição humana aplicada, na 
correlação dos dados uma das conclusões foi a diminuição do índice de 
absenteísmo em 40% das organizações pesquisadas. Mesmo diante da 
constatação de que pessoas saudáveis são capazes de fortalecer a 
competitividade organizacional; por outro lado, em 2002, totalizaram US$ 76 
bilhões/ano (cerca de 3% do PIB brasileiro) em prejuízos acumulados nos 
países da América Latina e Caribe por causa de acidentes fatais no trabalho ou 
daquelas provocadas por acidentes, muitos deles decorrentes das más 
condições de trabalho. 

Complementa Santana et al. (2006) em pesquisa com 31.096 benefícios concedidos no 

Brasil pela Previdência Social por doenças ou agravos à saúde, dos quais 2.857 eram devidos 

a acidentes de trabalho, representando 509.062 dias de trabalho; conclui que, além do impacto 

sobre a produtividade e orçamentos, os agravos são reconhecidos como evitáveis, reforçando 

a necessidade de prevenção. 

Assistência Médica, a assistência médica é um dos principais itens da composição 
do custo de pessoal das empresas; (Ogata, 2008) de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMC, 2005), no Brasil, as doenças crônicas são 
responsáveis por 72% de todos os óbitos, projetando-se aumento de 22% nos 
próximos dez anos, principalmente pelo aumento na frequência de diabetes. 

Estima-se que o Brasil perdeu, em 2005, cerca de três bilhões de dólares por mortes 

prematuras decorrentes de doença cardiovascular, derrame e diabetes. Sabe-se que 80% destas 

mortes são evitáveis pela alimentação saudável, atividade física regular e não fumar. A OMS 

estima que redução de 2% ao ano nos níveis de morte por doença crônica ao longo de dez 

anos pode resultar em ganho de quatro bilhões de dólares ao país. 

O custo de assistência médica é relevante, podendo ser adicionado à análise o 

movimento financeiro gerado pelas pessoas jurídicas e físicas com planos privados, R$ 

63.609 milhões em 2009 (fonte ANS) o que representa 2% do PIB brasileiro R$ 3.143 bilhões 

(Fonte: Bacen). 
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Turnover, identificado nos balanços sociais e relatórios da administração por 
intermédio de índices, também denominados rotatividade de funcionários e 
giro de mão de obra, este percentual que representa a quantidade de 
funcionários desligados, contratos encerrados, dividido pela quantidade de 
funcionários ativos, representado pela fórmula:, percentual de turnover = 
(quantidade de desligados x 100) / média de funcionários ativos. 

Outra consideração do turnover advém da abordagem e avaliação do Capital Humano 

(Stwart, 1998) que considera este indicador referência do estoque  de funcionários que 

executam um trabalho que agrega valor do ponto de vista do cliente; Segundo Bispo (2008), a 

preocupação com a qualidade de vida dos trabalhadores ganha cada vez mais destaque nos 

debates corporativos, afinal a saúde dos funcionários esta diretamente relacionada à saúde da 

empresa . 

Clima Organizacional, resultante dos instrumentos aplicados pelas empresas 
pesquisadas foi tido como fator positivo para manutenção e expansão do 
programa de qualidade de vida. (Lombardi- 2007) Abaixo algumas definições 
de clima organizacional: 

1. Clima organizacional atual ou real  É a opinião que o indivíduo tem de como se 
manifesta na organização o conjunto de fatores definidos pela escala de Clima 
Organizacional aplicada, no instante em que o questionário está sendo preenchido; 

2. Clima organizacional desejado ou ideal  É a opinião que o indivíduo tem de como 
ele gostaria que se manifestasse na organização o conjunto de fatores definidos pela 
escala de Clima Organizacional aplicada, no momento em que ele preenche o 
questionário. 

3. Insatisfação  O grau de insatisfação com o clima organizacional é medido pela 
diferença entre os escores obtidos com o clima desejado e o real. Quanto menor a 
diferença absoluta entre os dois valores, menor o grau de insatisfação com o clima. 
(Santos, 2000) 

Absenteísmo no trabalho: As consequências na gestão de pessoas realizado em 

organizações da cadeia produtiva da indústria automobilística apresentou uma correlação 

entre os colaboradores que classificaram o clima como ruim, 40% alegaram em média, por 

ano, não se ausentarem por doenças (Penatti, 2006) . 

Fatores de Risco, termo originado pela Organização Mundial de Saúde OMS 
em 1980 com a publicação International Classification of Impairment, 
Disability and Handcap, versão em português: Classificação 
Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, para 
avaliação e mensuração dos países signatários de todas as manifestações de 
consequências de doenças, com o objetivo de avaliar a qualidade de vida. 
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Com as sugestões publicou-se nova versão em 2002, International Classification of 

Functionning, Disability and Health, em português Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) adaptando conceitos de uma família de 

classificações para classificação dos componentes da saúde segundo artigo de Laurenti 

(2003), isto é, os componentes da saúde  identificam o que constitui a saúde, enquanto as 

consequências  se referem ao impacto das doenças na condição de saúde da pessoa. Ilustra o 

artigo que o estudo dos determinantes ou fatores de risco, a CIF, inclui uma lista de fatores 

ambientais que descrevem o conteúdo em que o indivíduo vive. 

A CIF tem várias aplicações, entre as quais, com destaque, uma ferramenta para medir 

qualidade de vida em nível individual e coletivamente, como uma ferramenta estatística no 

registro e coleta de dados em estudos populacionais, bem como em pesquisas; 

resumidamente, a CIF compõe-se de duas grandes partes: 

1. Funcionalidade com funções e estruturas do corpo e atividades e participação; 

2. Fatores contextuais com fatores ambientais e fatores pessoais. 

Um grupo de interessados na mensuração da qualidade de vida da Universidade de 

Munique, Alemanha, escolheu 12 doenças, entre as quais acidente vascular cerebral, doença 

isquêmica do coração, câncer de pulmão e câncer de mama. Para essas 12 condições foram 

convidados especialistas para cada uma delas e, baseando-se na CIF, foram construídas core 

sets, isto é, a listagem dos componentes nela contidas (chek-list) o que possibilitará avaliar a 

qualidade de vida nestes casos. Isso poderá ser feito para todas as doenças, condições de 

saúde e fases da vida, mesmo na ausência de doença declarada ou suas consequências 

(Associação Medica, 2003). 

O interesse de clínicos, de várias especialidades, tem sido grande quanto ao uso da CIF 

para avaliar funções, incapacidades, atividade e participação em casos como insuficiência 

renal crônica. Dessa maneira, a avaliação da qualidade de vida pode ser feita pela CIF para 

todas as doenças ou suas complicações, não necessitando, portanto, de um instrumento 

particular para cada uma delas. 

Saúde dos Funcionários, este indicador foi consolidado aos Fatores de Risco, no CIF 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
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A estrutura, indicadores e concepção dos programas comentados por Ogata podem ser 

visualizados no Quadro 2-9, apresentado por Regado, cujas atividades não têm foco na ação 

preventiva dos fatores de risco, planos de melhoria, expectativas de retorno econômico e 

poderíamos completar as observações acima que os programas citados por Regado pertencem 

ao Modelo I proposto por Chapman. 

Quadro 2-9 Comparação das principais atividades dos programas de qualidade de vida. 

Fonte: Regado 2008, 

Outra visão do cenário nacional foi apresentada por Santiago (2006). Programas para 

estruturação de um PQVT precisam ser estruturados com suas etapas claramente identificadas 

e os pontos de medição de cada uma delas. Ações voluntarias, mesmo as que obtiverem 

sucesso, não são passíveis de terem seus resultados medidos nem quantificados o retorno do 

investimento feito. Perguntas básicas que permitem definir o escopo do programa: (1) Para 

quem o programa destina-se; a toda força de trabalho, somente para os empregados ou 

incluirá os familiares? (2) O que se pretende obter; mudança de hábito ou estilo de vida, 

alteração fisiológica ou comportamental? (3) Quanto se espera obter da mudança desejada? 

Espera-se que todos os inscritos alcancem sucesso? (4) Quando se pretende aferir o sucesso 

pretendido? Em quanto tempo a mudança é passível de avaliação? (5) Como se pretende 

desenvolver o programa? Qual o seu conteúdo? 

Os questionamentos apresentados por Santiago são pertinentes para os debates e 

desenvolvimento dos PQVT nos seus poucos anos de existência, ao mesmo tempo propostas 

como a de Chapman e ANS aqui descritas se complementam para auxiliar os principais 

gestores dos PQVT e equipes de qualidade de vida, Quadro 2-10 na divulgação e no 

entendimento dos programas. 

EUA Part.% BRASIL Part.%

Cuidados com a Coluna 53% Palestras 79%
Atividade Física 36% Ginástica Laboral 71%
Gerenciamento do Stress 35% Acompanhamento Ergonômico 60%
Anti Tabagismo 34% Visitas dos Filhos dos 

empregados à  Empresa
52%

Dependência Química 28% Acompanhamento Nutricional 37%
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis

25% Horário Flexível 28%
Orientação Nutricional 23% Massagem rápida/shiatsu 26%

Academia de Ginástica 24%
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Quadro 2-10 Componentes das equipes de qualidade de vida. Empresas premiadas com o 
PNQV. 

 

Fonte: Lombardi, 2007. 

As equipes de qualidade de vida nos processos organizacionais e operacionais 

receberão a contribuição da tecnologia da informação que vai influenciar fortemente a 

eficiência do planejamento e dos programas de qualidade de vida, a busca na padronização, na 

implementação e disseminação das informações em saúde deverão oferecer suporte para a 

interconectividade. A nanotecnologia, a web e a telemedicina vão exigir dos gestores de 

programas conhecimentos mais robustos acerca da integração e uso de novas tecnologias. A 

maior personalização das intervenções vai exigir maior domínio sobre os recursos disponíveis 

e sobre processo mais sistemático de estratificação de riscos que utilizem estruturas de 

programas altamente integrados (ABQV-2010). 

O tema programa de qualidade de vida no trabalho é relativamente recente e 

importante por estar no contexto global e compartilhado entre governo e setor privado quanto 

às repercussões do crescimento populacional, da responsabilidades com a saúde e com o meio 

ambiente. A participação e adesão das entidades aos programas de melhoria da qualidade de 

vida têm sido crescente e ao mesmo tempo abrangente à subsistência das empresas e aos 

lucros. Observa-se que a essência é mantida, a busca do bem-estar, quanto a forma os 

modelos surgem e se complementam, a exemplo dos Modelos Chapman, fomentando um 

número crescente de adesões de entidades e de gestores para as atividades operacionais e 

organizacionais de forma multidisciplinar; hoje concentrada na área biomédica. 

Área de Atuação Part. % 

Médicos do Trabalho 88,5%
Recursos Humanos 84,6%
Educação Física 76,9%
Nutricionistas 69,2%
Assistentes sociais 65,4%
Comunicação e Marketin 61,5%
Segurança do Trabalho 53,8%
Saúde 42,3%
Enfermagem 26,9%
Pedagogia 11,5%
Outros 7,7%
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2.6 Prêmio Nacional de Qualidade de Vida 

Na apresentação do livro de Lombardi (2007), Ogata ilustra um dos objetivos da 

pesquisa: pretendemos oferecer uma ferramenta para os profissionais que atuam com 

programas de qualidade de vida e para os que desejam iniciar as suas ações, norteando-os 

pelos erros e acertos das organizações brasileiras nos últimos dez anos . Considerando estas 

premissas selecionamos alguns pontos importantes sobre as práticas organizacionais e 

operacionais dos programas. 

O prêmio foi criado em 1996, com etapas de elegibilidade para concorrer às 

categorias: Programa Global, Micro e Pequena Empresa, Ação Específica e Ação Continuada 

foram estruturados em processos aplicados até o ano de 2008, construído com referências 

mundiais da WELCOA  Wellness Council of America, National Wellness Institute, Health 

Canada, National Quality Institute Canada e outros; atualizados a partir do ciclo 2010 com 

base no Modelo de Excelência da Gestão  MEG da Fundação Nacional da Qualidade  FNQ, 

não discutido neste trabalho. 

O processo de elegibilidade contém quatro fases: 

1. Avaliação de Elegibilidade, com a qualificação da candidata, relatório de 
avaliação e comprovantes da implementação do início do programa de 
qualidade de vida; 

2. Análise do Relatório contendo a descrição do programa ou ação, desenvolvida 
e operacionalizada nas instituições candidatas; 

3. Visita às Instalações, por membros da Comissão Avaliadora com objetivo de 
auditar a empresa, melhor conhecer o programa ou a ação e esclarecer 
eventuais dúvidas surgidas no processo de avaliação e análise; 

4. Decisão da Premiação, por consenso da Comissão Avaliadora pela análise dos 
dados e das visitas realizadas. 

Os prêmios foram diferenciados devido à participação de instituições de diferentes 

portes e setores com planos implantados e vigentes havia pelo menos dois anos. 

1. Prêmio Programa Global (conjunto de Ações) destinado a empresas que 
tenham um conjunto permanente e ordenado de ações na área da promoção de 
saúde e qualidade de vida; 

2. Prêmio Ação Específica destinado a empresas que tenham ação permanente e 
dinâmica na área da promoção de saúde e qualidade de vida; ações previstas 
em atividade física, ergonomia, responsabilidade social, saúde mental, 
tabagismo, nutrição, entre outras; 
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3. Prêmio Micro e Pequena Empresa, categorias Programa Global ou Ação 
Específica destinado a empresas com 200 funcionários, no máximo, e receita 
bruta anual menor que R$ 1.2 milhões (equivalente a US$ 689 mil) e, 

4. Prêmio Ação Continuada para empresas ganhadoras do PNQV que, desde a 
sua premiação, mantêm e inovam as ações de qualidade de vida por mais de 
cinco anos contínuos. 

Aspectos relevantes observados por Arellano (in Lombardi, 2007), na pesquisa 

Práticas premiadas em Qualidade de vida no Brasil, publicada no livro Prêmio Nacional de 

Qualidade de Vida A trajetória de uma década serão utilizadas como referência neste trabalho 

de contabilidade. 

A Associação Brasileira de Qualidade de Vida convidou 39 empresas que receberam o 

Prêmio Nacional de Qualidade de Vida patrocinado pela associação nos anos de 1996 a 2006, 

das quais 27 participaram da pesquisa respondendo a questionário composto por perguntas 

abertas, fechadas, dicotômicas e de múltipla escolha. Foi realizado uma pesquisa quantitativa-

descritiva (Tripodi et al., 1975), método para coleta de dados utilizado foi o de Observação 

Direta Extensiva (Lombardi, 2007). 

Considerando a experiência dos dez anos da associação e as práticas adotadas pela 

empresas ganhadoras do PNQ, selecionamos alguns pontos importantes sobre as práticas 

organizacionais e operacionais dos programas que indicam a existência de estruturas formais 

com influência nos resultados das entidades: 

1. Planejamento dos programas: descrevem as questões que se referem a aspectos da 
história, planejamento, implantação e gestão do programa; desenvolvimento 
conforme modelo de gestão da empresa, de uma necessidade da instituição, ou dos 
funcionários, ou de um desejo dos gestores, ou do rh das empresas, da medicina do 
trabalho e outros. 

2. Formas de implementação e desenvolvimento: identificadas em diferentes formas, 
concentradas nas demandas da saúde física e em outros programas com ações para 
responsabilidade social, planejamento financeiro, terceira idade, etc. 

3. Foco do programa: com comitês de representantes de diferentes áreas da empresa é 
uma das características de sucesso; as atividades não direcionadas às necessidades 
dos funcionários tendem a falhar ou desaparecer ao longo do tempo, pela falta de 
participação, em contrapartida é frequente a extensão das ações dos programas mais 
estruturados aos familiares, terceiros e comunidade. 

4. Envolvimento das lideranças: como agente para sensibilizar os responsáveis pela 
empresa sobre os benefícios dos programas para as pessoas e para empresa, como 
exemplo redução dos custos com assistência médica. 



Marcos Torres Mendes   41 

Programas de qualidade de vida no trabalho: investimento ou despesa. PUC/SP, 2011. 

5. Formas de comunicação: como fator importante para garantir a adesão dos 
indivíduos ao programa por intermédio de identidade visual do programa, de 
comunicação fácil e imediata. 

6. Avaliação dos resultados: inicia-se com o planejamento do programa, para 
identificar os resultados organizacionais, financeiros e garantir a continuidade. 
Indicadores utilizados com frequência: Número de participação dos Funcionários, 
Satisfação das Ações, Indicadores Financeiros, Organizacionais e de Saúde. 

O Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, como ferramenta, mostrou-se importante ao 

fomento dos programas de qualidade de vida em dez anos de avaliação, pela comparabilidade 

e pela metodologia cooperada com organismos internacionais. A inclusão dos programas por 

anos consecutivos em diversas entidades do setor público e privado pode representar uma 

avaliação custo versus benefício das atividades com resultado financeiro maior ou igual a 

zero. Como desafio estaria a divulgação ampla dos resultados quantitativos dos programas, 

que acreditamos contribuiria muito para adesão de novos interessados e aperfeiçoamento da 

ferramenta (Ogatta in Lombardi, 2007). 

Os indicadores apresentados pelas empresas pesquisadas que declararam possuir 

mensuração dos resultados de seus programas foram denominados por Lombardi (2007:141) 

como Fatores Positivos para a manutenção e expansão dos PQV indicados no Quadro 2-11. 

Outros indicadores foram informados como positivos más não foram referenciados 

como mensurados: 1. Envolvimento e apoio da alta direção, gerências e lideranças; 2. 

Satisfação e adesão dos funcionários aos programas; 3. Participação dos funcionários dando 

sugestões aos programas e 4. Imagem positiva da empresa. 

As empresas que não mensuram os resultados dos seus programas declararam como 

dificuldade a inexistência de resultados mensurados que deem sustentação aos programas. 

Outros fatores classificados como principais dificuldades que interferem negativamente para a 

continuidade dos programas: 1. Descentralização das unidades da empresa; 2. Restrição de 

recursos financeiros/orçamentários e 3. Restrição de recursos materiais necessários 

(Lombardi, 2007). 
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Quadro 2-11 Fatores positivos e mensurados dos programas de qualidade de vida. 

 

Fonte: Lombardi 2007 

Os Programas de Qualidade de Vida que retratam, desde as suas origens no século 

XIX, a vinculação científica dos médicos com o tratamento da doença e a parte espiritual, na 

época, com os religiosos. A ciência biomédica agregada à ciência matemática pela estatística 

contribuíram para os relatos do médico Dunn sobre a doença, a não doença, os limites destas 

fases, o ambiente e a alimentação. 

Com o crescimento populacional e econômico nos anos 1950, as responsabilidades 

coletivas começam a ser discutidas nas esferas governamentais e privadas, citadas aqui a 

Organização Mundial da Saúde e o governo americano de Truman, refletindo até os dias 

atuais nas questões de controle das doenças, qualidade alimentar e meio ambiente. 

O Brasil tem acompanhado todos movimentos e um dos registros importantes foi a 8ª. 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986, criação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar em 2000, e iniciativas como os Programas de Promoção da Saúde destinados às 

Operadoras e Seguradoras de Saúde do país, e iniciativa complementar do setor privado com 

os Programas de Qualidade de Vida. 

Estamos comprometidos, no século XXI, com as questões sociais da saúde, 

econômicas de renda, ambiental para renovação das fontes naturais e as formas de 

cooperação. 

1 Diminuição do Absenteísmo
2 Diminuição dos Custos de Assistência Médica
3 Baixo Índice de Turn-Over
4 Melhoria do Clima organizacional
5 Diminuição dos Fatores de Risco e Melhoria da Saúde 

dos Funcionários



Marcos Torres Mendes   43 

Programas de qualidade de vida no trabalho: investimento ou despesa. PUC/SP, 2011. 

3 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Neste capítulo, descreveremos alguns pontos observados da administração geral que 

estão relacionados aos programas de qualidade de vida sob o aspecto da divulgação das 

informações ou, ainda, a ausência da informação por falta de divulgação, quem são os 

interessados pelas informações da entidade e como reagem nestas condições. Concluiremos 

com os fluxos de caixa, geração de valor para entidade, tomada de decisões por parte dos 

investidores com base nos fluxos e o planejamento como ferramenta de gestão e integração de 

objetivos quantitativos e qualitativos. 

3.1 Assimetria informacional 

Os resultados da administração estão inseridos em sistemas de informações para 

atender a todos interessados e um ponto a ser comentado é a ausência desta informação por 

ação voluntária ou involuntária dos detentores dos dados; a abordagem inicial é 

administrativo-financeira que pode ser aplicada a todos os níveis organizacionais. 

Os acionistas são os proprietários das sociedades, eles compram participações porque 

querem obter bom retorno sobre seu investimento sem ter que se expor a riscos excessivos. 

Na maioria dos casos, os acionistas elegem seus principais executivos que, por sua vez, 

contratam administradores que dirigem a empresa no dia-a-dia. Como os administradores 

devem trabalhar em benefício dos acionistas, eles precisam procurar políticas que aumentem o 

valor do capital para esses investidores. Por intermédio do Relacionamento de Agência, os 

administradores recebem poderes dos proprietários da empresa para tomar decisões e 

maximizar os investimentos (Brigham, 2006). No relacionamento entre proprietários, 

administradores e partes interessadas tais como investidores, empregados e credores podem 

existir situações de informações incompletas. 

O trabalho citado por Hendriksen (2007) na área do relacionamento de agência ou 

também teoria de agência concentrou-se nos problemas causados por informação incompleta, 

ou seja, quando nem todos os estados são conhecidos por ambas as partes e, assim, certas 

consequências não são por elas consideradas. Tais situações são conhecidas como assimetria 

informacional. 
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O mesmo entendimento é apresentado pro Brigham (2006) quando relata as 

oportunidades de crescimento, o valor operacional da empresa equivale ao valor dos ativos 

produtivos somado às opções de crescimento, uma das implicações do composto de ativos 

produtivos e das oportunidades de crescimento é que os administradores (agentes) conhecem 

melhor as perspectivas da empresa que as demais partes interessadas. Condição esta chamada 

informação assimétrica, é relevante para as empresas com muitas oportunidades de 

crescimento, porque os administradores retêm algumas informações sob argumento de 

proteção dos planos futuros frente à concorrência. 

O que determina o preço das ações da empresa, de forma resumida, é a habilidade que 

a empresa (agentes) tem de gerar fluxos de caixa no presente e no futuro. Qualquer ativo 

financeiro, incluindo as ações da empresa, tem valor somente à medida que gera fluxos de 

caixa; o tempo oportuno dos fluxos de caixa é relevante; quanto mais cedo se recebe o 

dinheiro, melhor, pois este pode ser reinvestido na empresa para produzir lucros adicionais ou 

ser devolvido aos investidores (Brigham, 2006). 

A maximização do preço dos investimentos requer empresas eficientes e de baixo 

custo que produzam bens de alta qualidade e serviços ao menor custo possível. Isso significa 

que as empresas devem desenvolver produtos, serviços, benefícios para os consumidores que 

querem e precisam das novas tecnologias e novos produtos das empresas (Brigham 2006), 

além disso, as empresas que maximizam o valor de suas ações devem gerar crescimento em 

vendas pela criação de valor para seus clientes na forma de serviços eficientes e cordiais. 

Os investidores (parte interessada) geralmente têm aversão ao risco, portanto, em 

condições de igualdade, eles pagarão mais pela ação cujos fluxos de caixa sejam 

relativamente certos que pela ação cujos fluxos de caixa ofereçam maiores riscos. Principais 

determinantes dos fluxos de caixa: (a) quantidade de unidades vendidas; (b) margem de lucro 

operacional após impostos; (c) necessidades de capital para aumentar os lucros operacionais, 

aumentar o treinamento de empregados e outros. 

O treinamento de funcionários impõe maiores custos, mas que são frequentemente 

compensados pelo aumento da produtividade e pela redução de turnover. Benefícios para os 

empregados, segundo Brighan (2006). Os estudos demonstram que essas empresas tendem a 

crescer e, portanto, necessitam de mais empregados quando são gerenciadas com o objetivo 

de maximizar o valor dos investimentos. Portanto os administradores (agentes) de recursos 

humanos podem ter enorme impacto sobre os lucros operacionais. 
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Verificamos a importância e o valor, para as diversas partes interessadas, das 

informações para fins de decisão, item comentado por Santiago, e apontado no capítulo 

anterior, ao referir-se à importância da informação na construção dos PQV que podem ser 

obtidas na empresa. 

Destacamos outra condição para comparação, o perfil dos gestores responsáveis pelas 

informações gerenciais e consolidadas do negócio, desenvolvido por administradores, 

contadores, economistas e outros com o perfil dos gestores dos programas de qualidade de 

vida apresentado acima segundo Lombardi, médicos do trabalho, administradores de recursos 

humanos, profissionais de educação física, nutricionistas e assistentes sociais. Em comum, 

todos são interessados nos PQV e a informação é fator que agrega valor aos programas. 

3.2 Geração de caixa e planejamento 

O caixa é um dos principais termômetros da saúde da entidade e obrigatoriamente os 

fluxos gerados pelos PQV estarão inseridos nos processos financeiros, principalmente na 

avaliação e planejamento de resultados futuros de lucros, custos e aplicação destes recursos. O 

objetivo do tema geração de caixa e planejamento é sumarizar as etapas importantes dos 

programas dentro da administração financeira e as formas com que o mercado interpreta as 

informações. 

Mesmo que a empresa demonstre um grande lucro líquido durante um ano, a quantia 

de caixa demonstrada no saldo final de seu balanço patrimonial pode ser igual ou ainda menor 

que seu saldo inicial. Por exemplo, a empresa pode usar seu lucro líquido para pagar 

dividendos, aumentar estoques, financiar contas a receber, investir em ativos fixos, reduzir 

dívida ou recomprar ações ordinárias. O fluxo de caixa pode ser afetado entre outros fatores 

pelos ativos permanentes: se a empresa investe em ativos permanentes, isso reduzirá sua 

posição de caixa. Entretanto, a venda desses ativos permanentes vai aumentar seu caixa 

(Brigham, 2006). 

Hendriksen (2007) afirma que há relação presumida entre lucro e fluxos de caixa ao 

considerar os investidores, credores e outros indivíduos que se preocupam com a aferição dos 

fluxos líquidos de caixa possíveis da empresa, mas que frequentemente recorrem ao lucro 

para ajuda na avaliação da capacidade de geração de resultados, para predizer lucros futuros, 

ou avaliar o risco de investir na empresa ou emprestar dinheiro à entidade. 
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Fluxo de caixa livre (FCL) definido por Brigham (2006) como igual ao lucro líquido 

mais ajustes que não representam caixa, depreciação e amortização. Observa que os fluxos de 

caixa não podem ser mantidos ao longo do tempo a menos que os ativos permanentes 

depreciados sejam repostos, então o administrador não esta completamente livre para utilizar 

os fluxos de caixa da forma que quiser (limites definidos nos contratos de agência). Define 

então o autor fluxo de caixa livre, como fluxo de caixa efetivamente disponível para 

distribuição aos investidores após a empresa ter feito todos os investimentos, em ativos 

permanentes e capital de giro necessários para manter em andamento as operações. 

Aspectos financeiros tornam-se importantes no processo das entidades e nas 

estratégias dos administradores, em torná-las mais valiosas, criando valor por intermédio de 

planos estratégicos, que usualmente inicia pela Missão, seus propósitos e âmbito que definem 

linhas de negócios, área geográfica de operações e indica se a empresa é focada ou 

diversificada (Brigham, 2006). Criar valor está relacionado aos orçamentos que detalham os 

fluxos de caixa planejados durante algum período futuro e para mitigar perdas de 

competitividade esta relacionada a capacidade de produção adequada, a redução custos e a 

capacitação de criatividade dos colaboradores. 

Para alcançar os objetivos qualitativos e quantitativos, as estratégias apresentam 

abordagens amplas, realizáveis e compatíveis com o propósito, âmbito e objetivos da entidade 

delineados em seus planos: 

1. Planos Operacionais fornecem guia detalhada de implementação, baseada na 
estratégia declarada da empresa, desenvolvido em qualquer horizonte de tempo, 
detalha tarefas e responsáveis pelas atividades. 

2. Plano Financeiro projeta as demonstrações financeiras e as usa para analisar s 
efeitos do plano operacional sobre os resultados projetados; determina os fundos 
necessários para sustentar o plano no horizonte de tempo definido anteriormente; 
prevê a disponibilidade de fundos para o mesmo prazo gerados internamente ou por 
intermédio de fontes externas; estabelece e mantém um sistema de controle sobre a 
alocação e o uso dos fundos dentro da entidade; desenvolve procedimentos de ajuste 
dos planos e estabelece um sistema de remuneração para a administração com base 
no desempenho. 

Os planos delineados nas empresas, as informações técnicas e notas gerenciais 

emanadas dos administradores refletem diretamente nas decisões dos investidores, 

empregados, governo e partes relacionadas, qualificadas pelo pesquisador Eugene Fama em 

um conjunto de teorias denominada Hipótese de Mercado Eficiente (EMH). 
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Nas pesquisas iniciais, Brighan (2006) constatou-se que as variações de preços no 

mercado de capitais não eram correlacionadas às informações divulgadas e o pesquisador 

sugeriu que essa ausência de correlação se devia à eficiência dos mercados no sentido de que 

os preços dos títulos refletiam integralmente as informações disponíveis de forma não 

viesada. Nenhuma informação seria ignorada pelo mercado. Para existir eficiência haveria 

necessidade de disponibilizar todas as informações para incorporação imediata ao preço dos 

títulos. 

No trabalho de Hendriksen (2006) as informações potenciais foram classificadas em 

três categorias: a) aquela que pode ser obtida simplesmente observando os preços; b) aquela 

que esta publicamente disponível, o que inclui os preços dos títulos; e c) toda informação, que 

inclui os preços, a informação publicamente disponível, e também a informação 

privilegiada . Este conjunto de teorias conduz a análise sobre três perspectivas tratadas nas 

hipóteses. 

1. Forma de Eficiência Fraca. A forma fraca da EMH estabelece que toda informação 
contida nos movimentos de preços no passado é totalmente refletida nos preços 
correntes de mercado. Consequentemente, a forma fraca de eficiência implica que 
qualquer informação que venha dos preços passados da ação é rapidamente 
incorporada ao ser preço corrente. (Brighan, 2006) 

A importância dessa forma da EMH, para a contabilidade, reside no fato de que novas 

informações são imediatamente incorporadas aos preços dos títulos e, segundo Hendriksen 

(2006), também não possui relevância adicional para contabilidade, sendo necessários estudos 

mais profundos relacionando o fluxo de informação ao comportamento dos mercados de 

títulos. 

2. Forma de Eficiência Semiforte. A forma semiforte da EMH estabelece que os preços 
correntes de mercado refletem toda informação disponível ao público. Portanto, se 
existe a forma semiforte, não faz diferença estudar os relatórios anuais ou outros 
dados publicados, pois os preços de mercado teriam sido ajustados por quaisquer 
notícias boas, ou ruins contidas em tais relatórios, assim que surgissem. 

Porém, as pessoas com acesso a informação privilegiada dentro da empresa que têm 

informações que não estão disponíveis ao público podem obter consistentemente retornos 

extraordinários, mesmo sob a forma semiforte de eficiência de mercado. Outra implicação da 

forma de eficiência semiforte é que sempre que a informação for liberada ao público, os 

preços das ações responderão somente se a informação for diferente do que estava sendo 

esperada (Brighan, 2006). 



Marcos Torres Mendes   48 

Programas de qualidade de vida no trabalho: investimento ou despesa. PUC/SP, 2011. 

Como implicação para contabilidade da forma semiforte da EMH seja que a análise 

fundamentalista não é, necessariamente, uma atividade rentável. A análise fundamentalista, 

ou seja, o exame de índices financeiros baseados em demonstrações publicamente 

disponíveis, visando identificar títulos subavaliados, possui longa história e continua a ser 

praticada por muitos investidores e seus assessores. Entretanto, se o mercado for eficiente em 

relação a essa informação, tal atividade não poderá gerar mais lucro do que a simples 

estratégia passiva de investimento. A única exceção envolveria os market makers, que 

interpretam novas informações no exato momento em que se tornam publicamente 

disponíveis (Hendriksen, 2006). 

3. Forma de Eficiência Forte. A forma forte da EMH estabelece que os preços 
correntes de mercado refletem toda informação pertinente, seja ela disponível ao 
público ou mantida em privacidade. Sob essa forma de eficiência, mesmo as pessoas 
com acesso a informação privilegiada achariam impossível obter retornos 
extraordinários no mercado de ações (Brighan, 2006). 

Como implicações da forma forte da EMH para a contabilidade, estaria ela 

desempenhar função social, esforçando-se para levar as informações financeiras relevantes ao 

público tão depressa quanto factível para minimizar a possibilidade de uso da informação 

privilegiada (Hendriksen, 2006). 

Existe consenso entre os autores sobre a validação no mercado das formas fraca e 

semiforte da EMH, sobre a existência de informações privilegiadas, o uso legal destas 

informações pelos administradores para obter vantagem competitiva da empresa e que o 

mercado tem esta característica devido à diversidade de informações originadas das empresas 

além das demonstrações contábeis. 

Os fluxos de caixa, planos operacionais, planos financeiros complementam os PQVs 

em suas funções operacionais de necessidades orçamentária, de avaliação, retorno econômico 

e comunicação às partes interessadas sobre os resultados quantitativos. 

Neste capítulo verificamos que a não divulgação de informações é tratada pela teoria 

da assimetria informacional e os investidores reagem a esta condição e aos efeitos dos fluxos 

de caixa. Em capítulos anteriores observamos a preocupação de governos com a saúde da 

população e dos trabalhadores, logo os serviços de saúde pública são partes interessadas pelos 

programas de qualidade de vida, outra questão a ser tratada futuramente é a relevância 

qualitativa dos programas em número de participantes versus o reduzido orçamento 

financeiro. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO CONTÁBIL 

O capítulo Fundamentação Contábil foi estruturado para contribuir no entendimento 

do assunto Promoção da Saúde e Bem-Estar delimitado aos Programas de Qualidade de Vida 

e a dúvida sobre classificação contábil destes como investimento ou despesa. 

As atividades dos programas e suas finalidades não correspondem aos padrões 

consolidados das transações de tangíveis pela compra, venda e transformação de mercadorias; 

referem-se ao grupo de serviços que beneficiam diretamente os empregados e, por intermédio 

deste benefício recebido, os funcionários fornecem outros benefícios aos empregadores. 

A função de informar sobre a constituição, movimentação e resultados dos recursos 

aplicados nos programas de qualidade de vida, estão inseridos nos objetivos da contabilidade 

pelas características de transparência e de clareza nas relações entre as partes envolvidas em 

um contrato, seja ele formal ou tácito (Martins, 2007) e pelo princípio da avaliação do 

desempenho, accountability, no qual os gestores recebem autoridade para decidir sobre sobe 

os recursos da empresa e devem, portanto, prestar contas de suas ações na avaliação de 

desempenho das áreas organizacionais (Oliveira, 2009). 

Os programas estão presentes em todos continentes em empresas de todos os portes, 

por intermédio de entidades locais e internacionais para assessoria operacional, o que não 

significa existir publicações esclarecedoras sobre a conduta contábil. 

A fundamentação contábil contribuirá no entendimento da questão por intermédio das 

normas contábeis vigentes, construídas com base em Postulados, Princípios e Convenções da 

contabilidade consolidados com estudos de séculos. A contribuição de autores como 

Hendriksen, Iudícibus e Horngren nos auxiliará com a revisão do ativo, ativo circulante, ativo 

não circulante, despesa, custo, capital intelectual, demonstração do valor adicionado, 

demonstração do fluxo de caixa, balanço social e de benefício concedido a empregados 

aplicados à estrutura operacional dos programas de qualidade de vida no trabalho. 

4.1 Ativo 

Qualquer serviço futuro, em termos monetários, ou qualquer serviço futuro 

conversível em moeda [ ] cujos direitos pertencem legal ou justamente a alguma pessoa ou 
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algum conjunto de pessoas ou esse grupo de pessoas que usufrui [ ] Como potenciais de 

fluxos de serviços ou direitos a benefícios futuros sob o controle de uma organização  

(Handriksen:2007). Segundo Shimidt (2006:12) Definição de ativo como recursos 

controlados pela empresa, capazes de gerar futuros fluxos positivos de caixa . Eliseu Martins 

(1972:30): Ativo é o futuro resultado econômico que se espera obter de um agente . 

Iudícibus (1997:136) a característica fundamental de um ativo é a sua capacidade de 

prestar serviços futuros a entidade que o detém e capazes de transformar em fluxos líquidos 

de entradas de caixa., no IAS 1 (International Accouting Standards) descreve as três principais 

características de um ativo: Fornecer um benefício econômico futuro provável que permita 

gerar entradas futuras liquidas de caixa. A entidade pode perceber o beneficio e restringir que 

outra entidade alcance este benefício; que fornece a entidade o direito ao beneficio tenha 

ocorrido . 

Ativo monetário é o numerário ou o direito a receber uma soma de numerário cujo 

valor é fixo ou determinado, sem qualquer indexação a preços futuros de bens ou serviços. 

Ativo não monetário é o destinado para venda ou para utilização para a prestação de serviços 

internos ou externos, bem como direitos residuais de participação patrimonial e fundo de 

comércio. Ativo não-monetário inclui direitos a numerário cujo montante depende de preços 

futuros de bens ou serviços específicos (NPC 01, Ibracon). 

Poderíamos ainda consolidar o entendimento do ativo como a capacidade da entidade 

de gerar valores que garantam sua continuidade, presente e futura, por fluxos de caixa ou 

outros bens previstos por seus controladores. A entidade que não possuir a capacidade de 

gerar valores tende a morrer, consumindo seus recursos; o crescimento a prosperidade pode 

estar vinculada a outros bens que garantam a continuidade a exemplo da mão de obra, 

petróleo, commodities agrícolas. 

4.1.1 Ativo circulante 

Monetários: 

São direitos a um número fixo de moeda que serão realizados dentro do 
ciclo operacional ou no prazo de um ano, dependendo de qual deles seja 
mais longo. A categoria inclui caixa, contas a receber e títulos a receber. 
Cada elemento deve ser registrado pelo valor presente do dinheiro a ser 
recebido, ajustado pela incerteza existente  (Hendriksen 2007:344). 
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Ativo circulante classificado conforme pronunciamento IBRACON NPC 27 e 

deliberação CVM 488/05 quando: a) se espera que seja realizado, ou é mantido para venda, 

negociação ou consumo dentro dos 12 meses seguintes à data do balanço; ou b) é um ativo em 

dinheiro ou equivalente, cuja utilização não está restrita. Todos os outros ativos, que devem 

incluir os créditos com entidades ligadas e administradores que não constituírem negócios 

usuais na exploração do objeto da entidade, devem ser classificados como não circulantes. 

Títulos negociáveis em bolsas devem ser classificados como circulante, se houver 

expectativa de serem realizados dentro do período de 12 meses da data do balanço; caso 

contrário, deverão ser classificados como ativo não circulante. Na entidade em que o ciclo 

operacional tiver duração maior do que o período de 12 meses, a classificação como 

circulante ou não circulante terá por base o prazo desse ciclo. 

Ativos circulantes não monetários: 

São direitos que não podem ser convertidos num número fixo de moeda 
atualmente conhecida em uma data futura específica. [..] Esses itens 
possuem uma característica comum que os distingue de ativos monetários, 
pois seu valor corrente não pode ser estimado descontando-se um valor de 
vencimento futuro e fazendo um ajuste pela incerteza quanto ao 
recebimento  (Hendriksen 2007:349). 

4.1.2 Ativo não circulante 

O grupo de ativo não circulante deverá ser desdobrado em ativo realizável a longo 

prazo, investimentos, ativo imobilizado e ativo intangível. O ciclo operacional da entidade é 

definido como o período entre a aquisição de materiais utilizados na produção de bens ou 

serviços e sua realização na forma de dinheiro ou equivalente a dinheiro. 

No ativo realizável a longo prazo serão classificados: os direitos realizáveis após o 

término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou 

empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no 

lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da 

companhia (art.179  Lei 6404). 

Em investimentos classificam-se as participações permanentes em outras sociedades e 

os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à 

manutenção da atividade da companhia ou da empresa (art.179  Lei 6404). 
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Investimento monetário, títulos monetários com datas e valores de vencimento 

conhecidos, investimentos não circulantes: investimentos em títulos de outras empresas, que 

não são efetuados para fins correntes, são classificados e contabilizados com base na intenção 

por trás da aplicação e da relação com a empresa que foi feita a aplicação (Hendriksen, 2007). 

Investimentos nada mais são do que empregos de capital na consecução de disponíveis 

ou de lucros, sendo que os eles devem ser integrados à atividade e sujeitos à constante 

movimentação. O investimento no aspecto qualitativo é o capital, e no aspecto quantitativo é 

o ativo. Considerando o prazo de negociação será classificado como circulante neste caso um 

ativo circulante monetário, um direito a um número fixo de moeda de poder aquisitivo geral 

que se tornam disponíveis e destinam-se ao uso nas operações correntes, dentro do ciclo 

operacional da empresa ou no prazo de um ano, qualquer que seja o mais longo (Silva, 2010). 

Estratégias de investimento: existem quatro diferentes filosofias de investimento que 

equivalem a diferentes preferências de investimento: preço, crescimento, lucro e investimento 

técnico, (Warren, 2008): 

1. Investindo em valor: o investidor pelo preço tenta determinar o valor intrínseco da 
empresa e então compara o preço da ação; 

2. Investindo em crescimento: o investidor do crescimento tenta identificar empresas 
que têm vendas e lucros crescentes por meio de novos produtos, mercados ou 
oportunidades; 

3. Investindo em lucro: investidores em lucro compram ações ordinárias, visando o seu 
fluxo de dividendos futuros; 

4. Investindo pela análise técnica: investidores que utilizam a análise técnica não 
consideram a solidez dos fundamentos e desempenhos financeiros da empresa, e sim 
tentam encontrar pistas do desempenho futuro, baseando-se no desempenho 
passado. 

Ativo imobilizado é a parcela do ativo que se compõe dos bens destinados ao uso (não 

à venda  apesar de poderem vir a ser vendidos, normalmente após seu uso) e á manutenção 

da atividade da empresa. São elementos que servem a vários ciclos operacionais da empresa, 

às vezes possua vida toda (Iudícibus, et al., 2008). 

Ativo imobilizado  direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e 

controle desses bens. (art. 179  Lei 6404). 
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A característica principal do imobilizado, segundo Iiudícibus (2007), que inclui 

terrenos, edifícios, equipamentos, instrumentos e ferramentas, móveis e utensílios, moldes, 

veículos, é a de ser utilizado nas operações normais da empresa e sua vida estender-se, 

usualmente, além de qualquer período menor que o do ciclo de capacidade normalmente 

superior a um ciclo operacional. 

Intangível, palavra originada do latim, tangere, ou tocar. Os bens intangíveis, portanto 

são bens que não podem ser tocados, porque não tem corpo. Mais formalmente, diz-se que os 

ativos intangíveis são incorpóreos (corpus); para Hendriksen (2007:401), intangível, um 

ativo permanente sem existência física, dependendo seu valor dos direitos que sua posse 

confere ao ser proprietário  ainda Hendriksen (1999:388): [ ] os ativos intangíveis 

surgiram em resposta a um crescente reconhecimento de que fatores extra contábeis podem ter 

uma importante participação no valor real de uma empresa . 

Ativo intangível como um ativo no balanço patrimonial implica a crença em sua 

capacidade de gerar benefícios, corresponde a um diferencial no fluxo de resultados de que a 

empresa usufrui em suas atividades, que não pode ser explicado apenas pelos ativos tangíveis. 

O valor de um ativo intangível para a entidade é representado pelo custo de oportunidade para 

a obtenção dos serviços equivalentes do ativo da empresa, vida útil e padrões de alocação para 

os vários períodos de vida, medidos no momento da decisão, trazido a valor presente pelas 

taxas de oportunidades financeiras (Oliveira, 2009). 

Ativo intangível é um ativo identificável, controlado e gerador de benefícios futuros. 

Caso algum item não atenda esta definição, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração 

interna deve ser reconhecido como despesa quando incorrido. No entanto, se o item for 

adquirido numa concentração (ou combinação) de atividades empresariais, passa a fazer parte 

do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido na data de aquisição 

(CPC  04). 

Ativo diferido  Grupo extinto com a edição da MP 449/08, as entidades em fase pré-

operacional que continuaram contabilizando os gastos pré-operacionais ao longo do exercício 

de 2008, em conformidade com a Lei 11.638/07, devem, a partir de 5/12/08, realizar os 

registros contábeis dos referidos gastos, em contas de resultado (CFC-1159). 
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4.1.3 Capital intelectual 

Contextualização  segundo Antunes (2008): 

 hiato deixado pela contabilidade tradicional reflete-se na diferença entre 
o valor patrimonial e o valor de mercado, visível nas ações em Bolsa e 
mudança na composição dos custos de produtos e serviços dos tangíveis em 

comparação aos recursos do conhecimento (  

( ) os ativos intangíveis vêm sendo avaliados precisamente quando a 
empresa é vendida. Entretanto, os gestores necessitam ter conhecimento 
(identificação e mensuração) destes ativos que a empresa possui, para 
administrar sua continuidade e, assim, divulgar informações mais próximas 
da realidade para os interessados. 

O capital intelectual pode ser dividido em quatro categorias: ativos de mercado, ativos 

humanos, ativos de propriedade intelectual e ativos de infraestrutura. 

1. Ativos de mercado: potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis, 
que estão relacionados ao mercado, tais como marca, clientes, lealdade dos clientes, 
negócios recorrentes, negócios em andamento (backlog), canais de distribuição, 
franquias; 

2. Ativos humanos: os benefícios que o indivíduo pode proporcionar para as 
organizações por meio de sua expertise, criatividade, conhecimento, habilidade para 
resolver problemas, tudo visto de forma coletiva e dinâmica; 

3. Ativos de propriedade intelectual: os ativos que necessitam de proteção legal para 
proporcionarem às organizações benefícios, tais como know-how, segredos 
industriais, copyright, patentes, designs; 

4. Ativos de infraestrutura: as tecnologias, as metodologias e os processos empregados 
como cultura, sistema de informação, métodos gerenciais, aceitação de risco, banco 
de dados de clientes. 

Segundo Edvinson (1998:28), utilizam uma linguagem metafórica no intuito de 

melhor conceituar o capital intelectual. Comparando uma empresa a uma árvore, consideram 

uma parte visível como tronco, galhos e folhas, a que está descrita em organogramas, nas 

demonstrações contábeis e em outros documentos, e a parte que se encontra abaixo da 

superfície, no sistema de raízes, capital intelectual, que são os fatores dinâmicos ocultos que 

embasam a empresa visível formada por edifícios e produtos. Classificam os fatores ocultos 

em dois grupos: 

1. Capital humano: Composto pelo conhecimento, expertise, poder de inovação e 
habilidade dos empregados mais os valores, a cultura e a filosofia da empresa. 

2. Capital estrutural: formado pelos equipamentos de informática, softwares, bancos de 
dados, patentes, marcas registradas, relacionamento com os clientes e tudo o mais da 
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capacidade organizacional que apoia a produtividade dos empregados. O autores 
desdobram o relacionamento com os clientes em Capital de Clientes. 

Para Antunes (2008), verifica-se, igualmente, outra diferença que pode suscitar algum 

questionamento. Brooking utiliza a palavra ativo e Edvinson e Malone utilizam a palavra 

capital, referindo-se ao mesmo objeto. Conclui Antunes que ambas estão corretamente 

empregadas, pois todos os componentes do capital intelectual são elementos essenciais para as 

empresas, representando recursos (ou capital), se vistos pela Economia, e ativos (bens e ou 

direitos), se vistos pela Contabilidade, admite-se sua utilização como sinônimos, pois o capital 

intelectual é o conjunto de valores (ou ativo, ou recursos, ou capital) ocultos que agregam 

valor às empresas e permitem sua continuidade. 

4.2 Despesa 

Entende-se, por despesa, o consumo de bens e serviços, que, direta ou indiretamente, 

ajuda a produzir uma receita. Diminuindo o ativo ou aumentando o passivo, uma despesa é 

realizada com a finalidade de se obter receita (FEA-USP,2008). Despesas e receitas são 

consideradas como elementos do lucro; prosseguindo na definição de Hendriksen e Breda, 

(2007) as receitas são o fluído vital da empresa, sem receitas, não haveria lucros, sem lucros 

não haveria empresa. Prosseguem, que a receita e, portanto, o lucro devem ser reconhecido 

nas demonstrações contábeis quando os seguintes critérios são atendidos: [1] Deve ter sido 

acrescentado valor pela empresa a seu produto. [2] O nível da receita deve ser mensurável. [3] 

A mensuração dever ser verificável e relativamente isenta de distorções. [4] Dever ser 

possível estimar as despesas correspondentes com um grau razoável de precisão. 

O termo despesa, tal como o termo receita também é um conceito de fluxo; as 

despesas, porém, representam as variações desfavoráveis dos recursos da empresa, ou seja, 

são reduções de lucro. Entretanto, nem todas as variações desfavoráveis de recursos são 

despesas. Definidas mais precisamente, as despesas constituem o uso ou consumo de bens e 

serviços no processo de obtenção de receitas. As despesas indicam o gasto de serviços de 

fatores relacionados direta ou indiretamente à produção de venda do produto da empresa. 

Despesas são todos os custos vencidos que são dedutíveis das receitas (Hendriksen, 2007). 

Em complemento, para Iudícibus (2006) despesa, em sentido restrito, representa a 

utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas. Despesa pode 
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referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro, o 

grande fato gerador de despesa é o esforço continuado de produzir receita. Quando bens ou 

serviços são consumidos na produção de bens que ainda não deixaram a empresa, 

incorporam-se ao custo do produto, não se caracterizando, ainda, a despesa ou o custo do 

período. Continua o professor, custo dos produtos vendidos é um custo de período; logo, é 

uma verdadeira despesa, na acepção do termo. 

Hendriksen e Breda (2007), ratificando a definição ampla de receita como produto da 

empresa, também infere que a despesa dever ser encarada como custo incorrido para gerar tal 

receita. Considerando outras definições de despesa, é o de que o vencimento de ativos ou as 

reduções de ativos não relacionados ao processo de fornecimento de bens e serviços a clientes 

devem ser classificados como perdas e não como despesas. 

Iudícibus (2006), em referência as perdas: trata-se do efeito líquido desfavorável que 

não surge das operações normais do empreendimento; para o Comitê de Terminologia do 

AICPA perdas são o excesso de toda ou de uma parte do custo dos ativos sobre as receitas 

respectivas, se existir, quando os itens forem vendidos, abandonados ou parcial ou totalmente 

destruídos em consequência de sinistros ou de alguma outra forma baixados . A American 

Accounting definiu-as como custos expirados que não são benéficos para as atividades 

produtoras de receita da empresa , concluindo o professor que as perdas são expirações de 

valor não relacionadas com as operações normais de qualquer período. 

A mensuração dos bens e serviços utilizados nas operações da empresa não possui 

uma solução simples, segundo Hendriksen e Breda (2007), de acordo com as definições de 

despesas como reduções dos ativos líquidos da empresa, uma medida lógica é o valor dos 

bens e serviços no momento em que são utilizados nas operações da empresa; consideram-se 

as despesas como aspectos desfavoráveis das operações geradoras de receita e representam os 

sacrifícios econômicos realizados para obter a receita. O termo valor possui vários 

significados, mas, nesse contexto, é geralmente utilizado para representar o preço de troca dos 

bens ou serviços, ou seu custo de oportunidade. Pode-se considerar na avaliação, a divulgação 

dos fluxos de caixa da empresa em que as despesas sejam medidas em termos de transações 

das quais a empresa seja parte,e correspondam a desembolsos passados, correntes e futuros. 

As medidas mais comuns de despesas são: custo histórico, medidas correntes, tais como o 

custo de reposição, custos de oportunidade de equivalentes correntes a caixa. 
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O momento no qual uma despesa deve ser registrada é determinado, em parte pelo 

enfoque de definição de lucro proposto explícita ou implicitamente. A definição de lucro 

como variação de valor geralmente indica que as despesas devem ser registradas sempre que 

há redução de valor ou quando não há benefício ou valor evidente a ser recebido no futuro, 

em decorrência do uso desses bens ou serviços. O conceito de lucro que enfatiza fluxos de 

caixa, conduz à conclusão de que as despesas devem ser registradas tão próxima da saída 

efetiva de caixa quanto seja razoável. A contabilidade tradicional, por competência, situa-se 

entre esses dois extremos, mas pende para o conceito de valor, visto que sugere que os preços 

(custos) de insumos devem ser retidos até que o aumento de valor seja informado pela 

incorporação dos preços de saída (venda). Ou seja, a despesa deve ser reconhecida no 

exercício em que a receita correspondente é reconhecida. Esse é o processo conhecido como 

vinculação (Hendriksen, 2007). 

Conceito de vinculação é o processo de registro de despesas com base na relação causa 

e efeito com receitas registradas. Uma vinculação correta ocorre apenas quando é encontrada 

uma relação razoável entre receitas e despesas; a determinação do momento em que as 

despesas ocorrem exige, portanto: [1] Associação a receitas. [2] Registro no mesmo período 

em que a receita correspondente é registrada. Todas as despesas, por definição, são incorridas 

como parte necessária da operação de geração de receitas. Isto não que dizer, porém, que 

sempre haverá receita; pode haver despesa sem receita dela resultante, (Hendriksen, 2007). 

Os critérios básicos são estabelecidos por meio da distinção entre despesas diretas, ou 

custo de produtos, e despesas indiretas ou de período. As despesas diretas são geralmente 

registradas no exercício em que os bens ou serviços são utilizados. As despesas indiretas são 

registradas no período em que são incorridas. Quando uma despesa produz benefícios durante 

vários períodos, tal como ocorre com seguros pagos antecipadamente, o custo é sistemática e 

racionalmente amortizado ao longo desses períodos (Hendriksen, 2007). 

Alguns custos são comumente carregados por vários períodos futuros de maneira a 

serem vinculados a receitas futuras, com base no argumento de que tendem a beneficiar 

alguns períodos futuros. Conforme Hendriksen (2007), a ideia é a de que, se o uso de bens e 

serviços não beneficiar o período corrente, e não representar perda, então deverá estar 

beneficiando períodos futuros e, portanto, deverá ser alocado a esses períodos para vincular as 

despesas às receitas correspondentes. Em complemento, Iudícibus (2006) observa o 
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entendimento de custos dos produtos vendidos, como custo de período, logo, é verdadeira 

despesa. 

Iudícibus (2006) trata o assunto como associação o relacionamento da despesa com 

receita no período que pode ser estreito ou afastado, ambas são considerados despesa porque 

se considera que contribuíram, direta ou indiretamente, conhecida ou presumivelmente, para o 

esforço de produção de receitas. 

Algumas despesas estão menos diretamente relacionadas à receita ou, pelo menos, é 

mais difícil avaliar em quanto a inocorrência de tais despesas provoca receita, dentro do 

mesmo período, estas despesas tendem a provocar o aparecimento de receitas, mas não se 

sabem muito bem quanto, quando, e, às vezes, por quê. Ativar tais gastos pode ocorrer se 

soubermos com razoável precisão quais as futuras receitas com as quais poderão ser 

associados. Se não tivermos base adequada para estimativa, deveremos considerar o gasto 

como despesa do período em que ocorreu. 

Conclui Iudícibus (2006) que, na prática às vezes se ativam gastos ou se reconhece a 

inocorrência da despesa mais seguindo a tendência de normalizar  os resultados de períodos 

do que tentar reconhecer o resultado mais próximo do real. Esta tendência é reconhecida 

como gerenciamento de lucros. 

Se o lucro fosse registrado gradativamente ao longo de todo o processo operacional da 

empresa, o valor dos ativos líquidos da empresa aumentaria à medida que fosse adicionado 

valor pela empresa. Nesse caso, não haveria necessidade da noção de vinculação. Entretanto, 

como transações de receita e despesas são divulgadas separadamente, e como a aquisição e o 

pagamento de bens e serviços normalmente não coincidem com os processos de venda e 

cobrança relacionados ao mesmo produto da empresa, tem sido considerado que a vinculação 

é convenção necessária, ou pelo menos desejável, destaca Hendriksen (2007). 

Poderíamos resumir o entendimento de despesa como o decréscimo do patrimônio 

líquido, resultante do uso e ou consumo de bens e serviços, para entrega do objeto das 

atividades da entidade, em bases monetárias e em determinados períodos. 

Concluindo a discussão das despesas, avaliam-se os conceitos abrangente e 

operacional corrente de lucro, determinando a importância da distinção entre despesa e perda. 

O conceito abrangente de lucro inclui todas as despesas e perdas reconhecidas no exercício 
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corrente; não é necessário distinguir entre elas no cálculo do lucro líquido. O conceito 

operacional corrente exclui do cálculo do lucro líquido todas as perdas, bem como todas as 

despesas efetivamente incorridas em exercícios anteriores, mas não reconhecidas até o 

exercício corrente. 

Para avaliação das decisões correntes da administração da empresa, poder-se-iam 

descrever as despesas pela natureza, isto é, variáveis ou fixas em relação à produção ou 

volume de venda ou algum outro fator como descrever sua relação com os fluxos de caixa. 

Itens que resultam de desembolsos de um período precedente exercem efeito sobre a empresa 

que é distinto do defeito de despesas resultantes de desembolsos correntes ou futuros 

(Hendriksen, 2007). 

4.3 Custo 

Conceito geral: recurso sacrificado ou renunciado para conseguir objetivo específico. 

Objeto de custo é qualquer coisa para a qual uma medida de custos é desejada (Horngren, 

2008). Um sistema de custeio típico justifica custos em dois estágios básicos: acúmulo 

seguido por apropriação. O acúmulo de custos é a coleta de dados de custos, de alguma forma 

organizada, por meio de um sistema de contabilidade. A apropriação de custos é um termo 

geral quem engloba: 

1. O rastreamento de custos acumulados que tem um relacionamento direto com 
um objeto de custo e; 

2. A apropriação de custos acumulados que tem um relacionamento indireto com 
um objeto de custo 

Custo de oportunidade é parâmetro para a escolha de alternativa para investimento. A 

existência de resultado após a cobrança dos custos de oportunidade implica a existência de 

resultado econômico positivo  lucro (Oliveira, 2009). 

O custo de oportunidade, segundo Guerreiro (in Catelli), dentro da Teoria das 

Restrições, corresponde ao valor de um recurso no seu melhor uso alternativo. Esta teoria tem 

como premissa fundamental o funcionamento da empresa de forma sempre limitada pelas 

restrições internas ou externas. À medida que uma restrição é superada, a empresa passa a ser 

automaticamente limitada por nova restrição. 
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Conceitua o sistema de custos como o sistema de informação que recebe dos sistemas 

operacionais da empresa os dados derivados das transações realizadas, processando-os e 

gerando informações analíticas sobre os custos, observa que nas empresas modernas os custos 

variáveis estão diminuindo, os custos fixos estão aumentando proporcionalmente e a mão de 

obra direta não é mais paga por peça produzida, mas pelo fato de os trabalhadores terem a 

obrigação de ir trabalhar. 

4.4 Demonstração do valor adicionado 

O objetivo desta norma é estabelecer critérios para elaboração e apresentação da 

demonstração do valor adicionado (DVA), a qual representa um dos elementos do balanço 

social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição, 

durante determinado período. Os termo valor adicionado representa a riqueza criada pela 

empresa, de forma geral medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos 

adquiridos de terceiros. Inclui o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, 

produzido por terceiros e transferido à entidade (CFC, 1138/08). 

Para os investidores e outros usuários, essa demonstração proporciona o conhecimento 

de informações de natureza econômica e social e oferece a possibilidade de melhor avaliação 

das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida. 

A construção de ativos dentro da própria empresa para seu próprio uso é procedimento 

comum. Nessa construção diversos fatores de produção são utilizados, inclusive a contratação 

de recursos externos (por exemplo, materiais e mão de obra terceirizada) e a utilização de 

fatores internos como mão de obra, com os consequentes custos que essa contratação e 

utilização provocam. Para elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida 

para a própria empresa e, por isso, seu valor contábil integral precisa ser considerado como 

receita. A mão de obra própria alocada é considerada como distribuição dessa riqueza criada, 

e eventuais juros ativados e tributos também recebem esse mesmo tratamento. Os gastos com 

serviços de terceiros e materiais são apropriados como insumos. 
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4.5 Demonstração do fluxo de caixa e retorno dos investimentos 

O demonstrativo tem por objetivo proporcionar aos usuários das demonstrações 

contábeis base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, 

bem como suas necessidades de liquidez. As decisões econômicas que são tomadas pelos 

usuários exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, 

bem como da época e do grau de segurança de geração de tais recursos (NBCT 3.8, 2008). 

A entidade deve apresentar seus fluxos de caixa decorrentes das atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento da forma que seja mais apropriada a seus 

negócios. A classificação por atividade proporciona informações que permitem aos usuários 

avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu 

caixa e equivalentes de caixa. Essas informações podem também ser usadas para avaliar a 

relação entre essas atividades (Brigham, 2006). 

A divulgação em separado dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de 

investimento é importante porque tais fluxos de caixa representam a extensão em que os 

dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar resultados e fluxos 

de caixa no futuro. 

Nas transações em que os indivíduos ou empresas gastam dinheiro com expectativa de 

ganhar mais ainda no futuro, exemplifica Brigham (2006), para a introdução do conceito de 

retorno que oferece aos investidores uma forma de expressar o desempenho financeiro do 

investimento. 

A expressão do retorno sobre o investimento pode ser mensurada em termos de 

unidade monetária e como taxas de retorno ou retornos percentuais. A expressão em unidade 

monetária é representada pelo total recebido nesta moeda pelo investimento menos a quantia 

investida. A expressão em termos de taxa de retorno contribui para solucionar problemas de 

escala e tempo, isto é, na escala conhecer o volume o tamanho do investimento e no tempo 

conhecer o prazo oportuno de ocorrência desse retorno. 

Exemplo: Soma dos resultados mensurados dos indicadores da qualidade de vida em 

determinado período (quantia recebida) $ 1.100, e Soma dos recursos alocados no programa 

de qualidade de vida em determinado período (quantia investida) = $ 1.000,00. 
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Retorno em unidade monetária = Quantia recebida  Quantia investida  

 = $ 1.100, (-) $ 1.000,  
 = $ 100,  
  

Taxa de retorno = Quantia recebida  Quantia investida 
 Quantia investida 
  
 = Retorno em unidade monetária ($ 100,) 
 Quantia investida ($ 1.000,) 
  
 = $ 0,10 = 10% de taxa de retorno 

Um resultado negativo representaria que o investimento original não foi recuperado no 

tempo estabelecido. 

4.6 Balanço social 

Relatório que busca complementar as expectativas de transparência e informações da 

sociedade em relação a construção ou desconstrução das entidade privadas e públicas no 

ambiente, na economia e no meio social. 

Iniciativa originada a partir 1919 pela ideia de função social da propriedade  na 

Alemanha. Depois uma resolução da ONU em 1972 para criação de um código de conduta 

dirigido ás empresas transacionais, com partes da discussão sobre o papel e os efeitos destas 

empresas no processo de desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Outro fator 

relevante aconteceu na França que, compulsoriamente, em 1977, determinou que empresas 

com mais de 750 funcionários publicassem um balanço anual (bilan social) relatando as 

práticas trabalhistas (Ethos-2003). 

Iudícibus (2006) aborda a contabilidade sobre o aspecto sociológico e comenta que 

esta abordagem é do tipo bem-estar social  (welfere), no sentido de que os procedimentos 

contábeis e os relatórios emanados da Contabilidade deveriam atender a finalidades sociais 

mais amplas, inclusive relatar adequadamente ao público informações sobre a amplitude e a 

utilização dos poderes das companhias (contribuições para entidades de caridade, 

organizações políticas, níveis de emprego, tipos de treinamento) ramificando para uma 

Contabilidade Ecológica. 
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As práticas chegaram ao Brasil em 1978, por iniciativa do Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial, hoje FIDES (Fundação Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial e Social) que compartilha conceitos e práticas com IBASE (Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas), Instituto Ethos, GRI (Global Reporting Initiative), CFC 

(Conselho Federal de Contabilidade) e CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Observam-se inúmeras instituições pesquisando e divulgando os indicadores sociais, 

entre as quais o CFC que emitiu a nota técnica NBCT 15 em agosto de 2004, a CVM 

recomendou a inclusão no anteprojeto de reformulação da Lei 6.404/76. Para fins de estudo 

abordaremos os modelos Ethos e GRI identificados nas publicações das empresas pesquisadas 

e NBCT como comparativo, em suas dimensões: 

1. Econômica  A dimensão econômica, nas Diretrizes da GRI, diz respeito à 

situação econômica dos stakeholders da organização e aos sistemas econômicos 

local, nacional e global. Os impactos econômicos da organização como todo. Nos 

indicadores Ethos, não são explicitamente abordados os impactos econômicos 

decorrentes da atuação empresarial, apesar de esta reflexão estar implícita em 

alguns qualitativos, como os impactos causados pela organização em sua 

comunidade de entorno, suas ações para minimizar impactos negativos. Na 

Contabilidade, este item é tratado como distribuição de riqueza gerada e 

distribuída pela entidade deve ser apresentada conforme Demonstração do Valor 

Adicionado definida na NBC T 3; 

2. Ambiental  A dimensão ambiental da sustentabilidade refere-se aos impactos 

sobre sistemas naturais vivos ou não, incluindo ecossistemas, terra, ar e água. Nas 

diretrizes da DRI, a abordagem é feita a partir do desempenho relacionado aos 

insumos e à produção; nos indicadores Ethos, a abordagem parte das iniciativas da 

empresa no sentido de mitigar e gerenciar seus impactos ambientais, seja por meio 

da revisão de seus processos, seja pela educação e conscientização ambiental. Na 

Contabilidade a interação com o meio ambiente é tratada no mesmo grupo da 

interação da entidade com o ambiente externo; nas informações relativas à 

interação da entidade com o meio ambiente, devem ser evidenciados: 

investimentos e gastos de preservação, educação, multas e indenizações, passivos e 

contingências 
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3. Social  Nas diretrizes da GRI, a dimensão social é organizada em quatro 

categorias: práticas trabalhistas e trabalho decente; direitos humanos; sociedade e 

responsabilidade pelo produto. Nos indicadores Ethos, essa dimensão é 

apresentada nos diversos temas que a compõe, dada a abordagem de stakholders 

(Ethos, 2007). Na Contabilidade são tratados os itens recursos humanos e interação 

com o ambiente externo: 

3.1. recursos humanos com os dados referentes à remuneração, benefícios 

concedidos, composição do corpo funcional e as contingências e os passivos 

trabalhistas da entidade; 

3.2. interação da entidade com ambiente externo, devem constar sobre o 

relacionamento com a comunidade na qual a entidade esta inserida, com os 

clientes e com os fornecedores, inclusive incentivos decorrentes dessa 

interação. 

Poderíamos encerrar esta fase de discussão do tema balanço social com as conclusões 

de Macedo (2009) no trabalho comparativo realizado em seis empresas do ramo de siderurgia 

no Brasil, usando Análise Evolutória de Dados (DEA), para verificar o desempenho 

socioambiental nelas. Nas conclusões, Macedo expõe que, de modo geral, pode-se perceber 

que a resposta mais importante da metodologia é a caracterização da medida de eficiência, 

que faz com que a decisão fique orientada por indicador único construído a partir de várias 

abordagens de desempenho diferentes. 

4.7 Benefício concedido aos empregados 

Condições aplicadas para fins de contabilização conforme pronunciamento técnico 

CPC-33 do comitê de pronunciamento contábeis para contabilização, correlação ao IAS19 e a 

divulgação dos benefícios concedidos aos empregados reconhecendo: 

1. Um passivo quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a serem 
pagos no futuro; e 

2. Uma despesa quando a entidade se utiliza do benefício econômico proveniente do 
serviço recebido do empregado em troca de benefícios a esse empregado; 

Benefícios a empregados aos quais o pronunciamento se aplica incluem aqueles 

proporcionados por: 
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1. Planos ou acordos formais entre a entidade e os empregados individuais, grupos de 
empregados ou seus representantes; 

2. Disposições legais, ou por meio de acordos setoriais, pelos quais se exige que as 
entidades contribuam para planos nacionais, estatais, setoriais ou outros; ou 

3. Práticas informais que deem origem à obrigação construtiva (práticas informais dão 
origem a uma obrigação construtiva quando a entidade não tiver alternativa senão 
pagar os benefícios). 

Os benefícios a empregados incluem: 

1. Benefícios de curto prazo, tais como ordenados, salários e contribuições para a 
previdência social, licença anual remunerada e licença por doença remunerada, 
participação nos lucros e gratificações (se devidos dentro do período de doze meses 
após a prestação do serviço) e benefícios não monetários (tais como assistência 
médica, moradia, automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) relativos 
aos atuais empregados; 

2. Benefícios pós-emprego, tais como pensões, outros benefícios de aposentadoria, 
seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-emprego; 

3. Outros benefícios de longo prazo, tais como licença remunerada, gratificação por 
tempo de serviço, benefícios de invalidez de longo prazo e, se não forem pagáveis 
completamente dentro de doze meses após o final do período, participação nos 
lucros, gratificações e outras compensações diferidas; e 

4. Benefícios por desligamento. 

Os benefícios a empregados incluem os benefícios oferecidos tanto aos empregados 

quanto a seus dependentes e que podem ser liquidados por meio de pagamentos (ou o 

fornecimento de bens e serviços) feitos diretamente a empregados, seus cônjuges, filhos ou 

outros dependentes ou ainda por terceiros, como, por exemplo, entidades de seguro. 

O capítulo apresentou conceitos e normas emanadas até a última alteração vigente da 

legislação societária e propostas que estão em fase de consolidação na área acadêmica e 

empresarial. 

O capital intelectual não regulado pela legislação, mas presente na área acadêmica e 

empresarial demonstrando uma das características produtivas do século na geração de valor, 

por intermédio de um de seus componentes o capital humano, um intangível, um ativo 

segundo Antunes (2008). Este capital humano é o beneficiado pelos programas de qualidade 

vida no trabalho. 
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A demonstração do valor adicionado (DVA), introduzida na legislação brasileira como 

peça obrigatória, tem enfoque nas áreas econômica e social e, neste social, estão inseridos os 

empregados, beneficiados pelos programas de qualidade de vida no trabalho. 

O demonstrativo do fluxo de caixa (DFC), também introduzido na legislação brasileira 

a ser atendido pelas entidades e demonstrará a capacidade de geração de caixa pelas 

atividades operacionais, de investimento e financiamento. O entendimento de classificação 

dos programas de qualidade de vida no trabalho auxiliará nas explicações do DFC em seus 

grupos de apresentação. 

O balanço social, não previsto na legislação e com orientação técnica emitida pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, sob sua forma e dimensões previstas, entre elas a social 

considerando os benefícios a empregados, principal objeto dos programas de qualidade de 

vida no trabalho. 

Benefício Concedido a Empregado, pronunciamento técnico CPC 33, correlação a 

norma internacional IAS-19 (International Accounting Standard), referencia a utilização da 

entidade do benefício econômico proveniente do serviço recebido do empregado, mas não 

trata do prazo que este benefício é transferido. 

A fundamentação contábil apresentada com as características dos indicadores e dos 

planos de qualidade de vida no trabalho serão desenvolvidos em conjunto no próximo 

capítulo. 
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5 CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS  PQVT 

O presente trabalho de abordagem qualitativa e observação fática, segundo Severino 

(2007), faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a 

especificidades metodológicas . O trabalho pesquisa em fontes de natureza bibliográfica 

interdisciplinar em livros, artigos científicos e teses, pesquisa em fontes documentais, em 

normas regulamentares específicas e artigos jornalísticos para estudo complementar as 

observações bibliográficas. 

Quanto aos objetivos, é pesquisa exploratória segundo classificações apresentadas por 

Severino (2007), por intermédio da busca de informações contábeis sobre os Programas de 

Qualidade de Vida nos demonstrativos financeiros obrigatórios e não obrigatórios, observados 

em empresas regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Na busca do entendimento dos PQVT; o trabalho por intermédio dos balanços 

financeiros e balanços sociais busca ratificar as afirmações dos gestores dos PQV e responder 

com a literatura quais direcionadores contábeis representam esta atividade, Programas de 

Qualidade de Vida, e tentar responder se estes programas podem ser classificados como 

investimento ou despesa. 

A metodologia compreendeu duas fases representadas nos Quadro 5-1 Fluxo de 

desenvolvimento da pesquisa. Fase I, seleção das empresas. e Quadro 5-4 Fluxo de 

Desenvolvimento da Pesquisa  Fase II Verificação Contábil. para vincular as empresas 

pesquisadas aos PQVT, observar práticas contábeis e estruturar um modelo de trabalho com 

os indicadores dos PQVT. 

Para estruturar a pesquisa buscaram-se empresas com informações disponibilizadas 

para o mercado com evidências de verificação e validação dos dados por entidade 

independente; na primeira etapa, identificaram-se e foram selecionadas empresas que 

receberam o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida (PNQV), cujos programas foram 

submetidos a um roteiro de avaliação (Anexo 1 Roteiro de Avaliação PNQV 2008.), auditados 

e julgados por uma comissão independente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida 

associada a instituições internacionais de qualidade de vida. 
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Quadro 5-1 Fluxo de desenvolvimento da pesquisa. Fase I, seleção das empresas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Observou-se a regularidade no fomento do prêmio durante os últimos 14 anos e a 

consolidação com respectiva divulgação de resultados da primeira década do PNQV, período 

1996 a 2006, com 44 empresas premiadas, com a manutenção dos programas no mínimo por 

dois anos consecutivos, 

As práticas premiadas em qualidade de vida no Brasil foram apresentadas por Arellano 

(in Lombardi, 2007), em pesquisa quantitativa descritiva, método de coleta de dados de 

observação direta extensiva, consolidados na edição Prêmio Nacional de Qualidade de 

Vida: A Trajetória de uma Década; das empresas premiadas, cinco não possuem mais os 

programas e das 39 ativas 27 participaram da pesquisa, Quadro 5-2, distribuídas em empresas 

com capital de origem nacional 54.5% multinacionais 31,8% e empresas com capital misto 

13.6%. 

Quem implantou PQVT? 

Empresas Ganhadoras do 

Prêmio Nacional da Qualidade 

(Buscar e Selecionar Empresas)

Início

Informações 

Disponíveis?

Questionários 

respondidos?

Localizadas 27 Empresas

Fonte: Lombardi (2007)

Balanços Financeiros 

Publicados na BM&F

Bovespa?

FASE II

Verificação Contábil Fim

Localizadas 44 Empresas

Fonte Lombardi (2007). Prêmio 

Nacional de Qualidade de Vida. 

A trajetória de uma década.

Continuar Triagem.

Participantes da pesquisa 

Lombardi.

Localizadas 39 Empresas

Localizadas 05 Empresas

Fonte:  BM&F Bovespa, Bolsa 

de Valores, Mercadorias e 

Futuros
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Quadro 5-2 Empresas ganhadoras do prêmio nacional de qualidade de vida e participantes da 
pesquisa Lombardi. 

 

Fonte: Lombardi, 2007. 

Nr. 
O RDEM

EMPRESA SEGMENTO
ANO  

PREMIAÇÃO
CATEGO RIA NO ME DO  PRO GRAMA

1 ABB Indústria 1999 Programa Global Qualidade de Vida na ABB

2002 Ação Específica Corpo em Movimento

2004 Ação Continuada

2005 Ação Continuada

2 Avon Indústria 2003 Programa Global Programa Qualidade de Vida Avon

3 BMS - Belgo Mineira Sistemas S/A Telecomunicações e Tecnologia 2006 Programa Global Programa Bem-Estar BMS

4 Cenibra Indústria 2004 Programa Global Vivendo Melhor

5 Conjunto Condomínio Nacional Serviços 1998 Programa Global Programa de Qualidade de Vida

2004 Ação Continuada

6 CPFL Serviços 2004 Programa Global Mais Qualidade na Sua Vida. Mais Respeito por Você.

7 CPTM Administração Pública 1999 Programa Global Programa Qualidade de Vida

8 Dow Brasil S/A Indústria 1996 Programa Global Viva  Vida

2004 Ação Continuada

9 Editora Abril Serviços 1999 Programa Global Vida Nova

Editora Abril Serviços 2004 Ação Continuada

10 Elektro Serviços 2005 Programa Global Estar Bem elektro

11 Emater Órgão Público 2006 Programa Global Qualidade de Vida no Trabalho

12 Embratel Serviços 2001 Programa Global Programa Feliz da Vida

2006 Ação Continuada

2006 Ação Específica Qualidade de Vida é uma Questão de Postura

13 Givaudan Indústria 2000 Programa Global Pratique essa Idéia

14 Inmetro Órgão Público 2006 Programa Global Qualidade de Vida no Trabalho

15 Itaú Financeiro 2005 Ação Específica RH Momento Saúde

16 Motorola Telecomunicações e Tecnologia 2004 Ação Específica Grêmio Motorola Brasil

2002 Ação Específica Programa de Apoio ao Funcionário

2005 Programa Global Motoviva

17 Nestlé Indústria 2005 Ação Continuada

2000 Programa Global Programa Qualidade de Vida Nestlé

18 Philips Indústria 2003 Programa Global Programa "+ Vida"

19 Prefeitura Municipal de Curitiba Adm. Pública 1999 Programa Global Programa de Qualidade Vida do Trabalhador da Prefeitura de Curitiba

20 Produtos Roche Indústria 2002 Programa Global Programa de Saúde: Pratique esta Idéia

21 Sabesp Serviços 2005 Ação Específica Programa de Atendimento e Recuperação do Empregado

2006 Ação Específica Programa de Valorização da Vida

22 Serasa Serviços 2006 Ação Continuada

Serasa Serviços 2001 Ação Específica Serasa Social

23 Siemens Outros 1999 Programa Global Programa de Qualidade de Vida

2004 Ação Continuada

2006 Programa Global Programa de Qualidade de Vida "Bem-Te-Vi"

24 Thyssenkrupp Indústria 2005 Ação Específica Toque de Alegria

25 TRF 1a. Região Adm. Pública 2003 Programa Global Programa de Gestão em Qualidade vida e Trabalho

26 TRF 3a. Região Adm. Pública 1999 Programa Global Programa Pró Vida

2004 Ação Continuada

27 VCP Indústria 2004 Ação Específica Processo Ergonomia
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A etapa seguinte da fase de seleção das empresas foi a identificação das empresas 

premiadas com o PNQV e registradas na BM&F BOVESPA, Quadro 5-3, para acesso aos 

demonstrativos financeiros e propiciar a pesquisa dos indicadores contábeis, dos programas 

de qualidade de vida no trabalho. Foram identificadas cinco empresas ganhadoras do PNQV 

com publicação na bolsa de valores, estas empresas representam 19% das empresas 

pesquisadas por Lombardi, com faturamento total em 2009 de R$ 157.229,5 milhões e 

140.509 funcionários. 

Quadro 5-3 Empresas registradas na BM&F BOVESPA e ganhadoras do Prêmio Nacional de 
Qualidade de Vida. 

 

Fonte: Lombardi 2007 e BM&F BOVESPA 

Identificadas as empresas, os programas de qualidade de vida e registro na BM&F 

BOVESPA, incia-se a Fase II da pesquisa, Verificação Contábil dos indicadores dos 

programas nas peças contábeis, Quadro 5-4. 

Nr. 
ORDEM

EMPRESA BOVESPA CVM SEGMENTO
FATURAMENTO 
BRUTO (R$ mil)               

2009

Nr. 
FUNCIONÁRIOS 

2009

ANO 
PREMIAÇÃO

CATEGORIA NOME DO PROGRAMA

1 CPFL CPFL ENERGIA S/A 01866-0 Serviços R$ 15.693.148                         7.450 2004 Prog. Global
Mais qualidade na sua vida. Mais respeito 

por você

2 Elektro
Elektro Eletricidade e Serviços 

S/A
01748-5 Serviços R$ 4.034.600                         3.018 2005 Prog. Global Bem Estar Elektro

3 Embratel Embratel Participações S/A 01764-7 Serviços R$ 14.585.043                      13.298 2001 Prog. Global Programa Feliz da Vida

2006 Prog. Global Programa Feliz da Vida

2002 Prog. Global Programa Feliz da Vida

4 Itaú Itausa Investimentos Itaú S/A 00761-7 Financeiro R$ 115.680.585                    101.640 2005 Ação Específica RH Momento Saúde

5 Sabesp
Cia Saneamento Básico Estado 

são Paulo (Sabesp)
01444-3 Serviços R$ 7.236.218                      15.103 2005 Ação Específica

Programa de Atendimento e Recuperação do 

Empregado

2006 Ação Específica Programa de Valorização da Vida

R$ 157.229.594 140.509            
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Nesta etapa, analisaremos os indicadores quantitativos dos PQVT apresentados nas 

demonstrações financeiras, isoladamente e em conjunto, quanto à classificação contábil e o 

cálculo do retorno sobre o valor aplicado. A análise complementar ocorre com os indicadores 

qualitativos dos PQVT apresentados por Lombardi, isoladamente e em conjunto, quanto à 

classificação contábil aplicados na proposta teórica P . As informações e resultados obtidos 

nesta fase nos auxiliarão no entendimento da classificação contábil dos PQVT como 

investimento ou despesa. 

Quadro 5-4 Fluxo de Desenvolvimento da Pesquisa  Fase II Verificação Contábil. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As premissas iniciais do trabalho consideram a existência de indicadores mensuráveis 

dos PQVT Quadro 2-11 e a divulgação pública das demonstrações financeiras das empresas 

que implementaram e mantiveram ativos os PQVT no mínimo por 2 anos, Quadro 5-3. 
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Na fase seguinte buscaram-se identificar os fatores positivos, até a presente etapa 

ainda qualitativos do Quadro 2-11, nas empresas selecionadas, Quadro 5-3, por intermédio 

dos registros quantitativos das demonstrações financeiras dos exercícios 2007, 2008 e 2009 

divulgados pela BM&F BOVESPA. Estes registros são públicos, contém identificação das 

empresas, dados históricos, banco de dados verificados por auditoria independente, que 

evidencia o cumprimento de normas legais e societárias, são empresas praticantes do 

accountability, isto é, a prestação de contas dos administradores aos acionistas e partes 

interessadas (stakeholders). Demonstrações financeiras selecionadas, obrigatórios e não 

obrigatórias: 1. BP  Balanço patrimonial; 2. DRE  Demonstração do resultado do exercício; 

3. DFC  Demonstração do fluxo de caixa; 4. DVA  Demonstração do valor adicionado; 5. 

BS  Balanço social (não obrigatório). 

A análise quantitativa será realizada por intermédio da proposta: 

P¹  Se verificado indicadores classificados como fatores positivos dos PQV Quadro 

2-11, nas demonstrações financeiras da amostra como investimento; então apurar o ROI 

conforme fórmula (Bringhan, 2006) e compará-lo entre as empresas da amostra. 

A proposta teórica para verificação contábil dos indicadores da qualidade partiu da 

definição de Hendriksen (2006) sobre o enfoque de ativos e passivos em sua essência, que 

primeiramente se determine se dado item é um ativo ou não, se o item não passar por esse 

teste será classificado como despesa ou perda . 

P²  Se não identificado indicadores classificados como fatores positivos dos PQV por 

Lombardi, nas demonstrações financeiras da amostra como investimento; então testar os 

indicadores dos PQV fornecidos por Lombardi para fins de classificação contábil no ativo, 

através de quadro teórico elaborado para o presente trabalho. 
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No primeira proposta teórica, Quadro 5-5 Características do Ativo  Questões 

propostas para classificação contábil dos indicadores dos PQVT., aplicamos as definições 

contábeis para formular as questões teste com os indicadores dos programas de qualidade, 

relacionados no Quadro 2-11 e a partir das resposta classificá-los como ativo ou despesa. 

Quadro 5-5 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil dos 
indicadores dos PQVT. 

 

Fonte: Fundamentação teórica do Ativo 

 

Aplicação da proposta teórica Característica de Ativo nos indicadores dos programas 

de qualidade de vida, conforme segue: 

  

 Características de Ativo Sim / Não 

1. Os PQV trazem  benefícios imediatos ou futuros, transformarão essses benefícios em entradas líquidas de 
caixa ou em economia de saídas líquidas de caixa?

2. Os PQV possuem algum direito específico a benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, apresentam uma 
potencialidade de serviços futuros?

3. Os PQV são direitos exclusivo da entidade?
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1. Por intermédio do Quadro 5-6 Características do Ativo  Questões propostas para 

classificação contábil do indicador Absenteísmo nos PQVT., propomos o modelo de 

análise do absenteísmo por suas características monetárias: Santana (2006) comenta 

sobre os benefícios concedidos pela previdência social no Brasil em decorrência de 

doenças ou agravos a saúde, estimados para o estudo em 509 mil dias de ausência no 

trabalho, em estudo de programas de nutrição, Arellano (2008) verificou 40% de 

redução do absenteísmo. 

Quadro 5-6 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil do 
indicador Absenteísmo nos PQVT. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

 Características de Ativo - Absenteísmo Sim / Não 

1. A redução do absenteísmo traz benefícios imediatos ou futuros, transformará essses benefícios em entradas 
líquidas de caixa ou em economia de saídas líquidas de caixa?

sim

     Modêlo : Sim, imediatos e futuros pelo aumento de horas trabalhadas e aumento da produtividade, menor 
custo por unidade.

2.    A redução do absenteísmo possui algum direito específico a benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, 
apresenta uma potencialidade de serviços futuros?

sim

      Modêlo : Sim, o aumento da produtividade, para entrega do produto ou serviço pactuado.

3.    A redução do absenteísmo é direito é exclusivo da entidade? sim

      Modêlo : Sim, pelos contratos de serviços pactuados e pelo patrocínio do PQV.
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2. Por intermédio do Quadro 5-7 Características do Ativo  Questões propostas para 

classificação contábil do indicador Assistência Médica nos PQVT., propomos o 

modelo de análise da assistência médica por suas características monetárias: Ogata 

(2008) comenta sobre a assistência médica como um dos principais itens da 

composição do custo de pessoal e o custo Brasil de US$ 3 bilhões em 2005 com 

mortes prematuras decorrentes de doenças crônicas. 

Quadro 5-7 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil do 
indicador Assistência Médica nos PQVT. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

 Características de Ativo - Assistência Médica Sim / Não 

1.    A redução dos custos de assistência médica trazem benefícios imediatos ou futuros, transformarão essses 
benefícios em entradas líquidas de caixa ou em economia de saídas líquidas de caixa?

sim

     Modêlo : Sim, imediatos e futuros pela redução da despesa.

2.    Os custos de assistência médica possuem algum direito específico a benefícios futuros, ou no sentido mais 
amplo, apresentam uma potencialidade de serviços futuros?

sim

      Modêlo : Sim, pela redução do nível de crescimento da despesa gerado pelas ações do pqvt, redução da 
sinistralidade e possibilidade de redução dos prêmios pagos com assistência médica.

3.    A redução dos custos de assistência médica é direito é exclusivo da entidade? sim

      Modêlo : Sim, considerando a entidade como patrocinadora do benefício saúde, contratado junto a 
terceiros ou administrado por gestão própria.
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3. Por intermédio do Quadro 5-8 Características do Ativo  Questões propostas para 

classificação contábil do indicador Turnover nos PQVT., propomos o modelo de 

análise do Turnover por suas características monetárias: Stwart (1998) abordagem 

de Capital Humano que referencia ao estoque  de funcionários que executam um 

trabalho e agregam valor do ponto de vista do cliente; indicador apresentado nos 

Balanços Sociais representando a quantidade de funcionários desligados dividido 

pela quantidade de funcionários ativos. 

Quadro 5-8 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil do 
indicador Turnover nos PQVT. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

 Características de Ativo - Turnover Sim / Não 

1.    O baixo índice de turnover  traz benefícios imediatos ou futuros, transformará essses benefícios em 
entradas líquidas de caixa ou em economia de saídas líquidas de caixa?

sim

     Modêlo : Sim, imediatos e futuros pela redução de despesas com treinamento de integração, redução de 
custos de seleção e recrutamento, treinamento e especialização do funcionário e auxílio previdenciário para 
desempregados.

2.    O baixo índice de turnover  possui algum direito específico a benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, 
apresenta uma potencialidade de serviços futuros?

sim

      Modêlo : Sim, pela produtividade gerada com as horas adicionais de trabalho.

3.    O baixo índice de turnover  no PQV é direito exclusivo da entidade? sim

      Modêlo : Sim, pelos contratos de serviços pactuados, especialização do funcionário e pelo patrocínio do 
PQV.
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4. Por intermédio do Quadro 5-9 Características do Ativo  Questões propostas para 

classificação contábil do indicador Turnover nos PQVT., propomos o modelo de 

análise do Clima Organizacional por suas características monetárias: Penatti (2006) 

em estudo realizado no segmento automobilístico, apresentou a correlação entre 

classificação do clima organizacional como ruim e ausências por motivos diferente 

de doença. 

Quadro 5-9 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil do 
indicador Turnover nos PQVT. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

  

 Características de Ativo - Clima Organizacional Sim / Não 

1.    A melhoria do clima organizacional traz benefícios imediatos ou futuros, transformará esses benefícios 
em entradas líquidas de caixa ou em economia de saídas líquidas de caixa?

sim

     Modêlo : Sim, imediatos e futuros pelo ambiente equilibrado aos padrões individuais e corporativos, 
agilizando os processo de mudança necessários.

2.    A melhoria do clima organizacional possui algum direito específico a benefícios futuros, ou no sentido 
mais amplo, apresenta uma potencialidade de serviços futuros?

sim

      Modêlo : Sim, pelos padrões de ambiente desejáveis e propostos nos questionários e pelos planos de ação 
desenvolvidos.

3.    A melhoria do clima organizacional é direito exclusivo da entidade? sim

      Modêlo : Sim, por estar delimitado ao ambiente de trabalho.
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5. Por intermédio do Quadro 5-10 Características do Ativo  Questões propostas para 

classificação contábil do indicador Diminuição dos Fatores de Risco e Melhoria da 

Saúde dos Funcionários nos PQVT., propomos o modelo de análise do clima 

organizacional por suas características monetárias alocadas na ferramenta e nos 

componentes fatores de risco: Laurenti (2003) ferramenta que identifica o que 

constitui a saúde componentes  e o impacto das doenças na condição de saúde da 

pessoa consequências . 

Quadro 5-10 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil do 
indicador Diminuição dos Fatores de Risco e Melhoria da Saúde dos Funcionários nos PQVT. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

  

 Características de Ativo - Diminuição dos Fatores de Risco e melhoria da saúde dos funcionários. Sim / Não 

1.    A melhoria dos fatores de risco e melhoria da saúde dos funcionários trazem benefícios imediatos ou 
futuros, transformarão essses benefícios em entradas líquidas de caixa ou em economia de saídas líquidas de 
caixa ?

sim

     Modêlo : Sim, imediatos e futuros pela redução da despesa médica, aumento horas trabalhadas.

2.    A melhoria dos fatores de risco e melhoria da saúde dos funcionários possuem algum direito específico a 
benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, apresentam uma potencialidade de serviços futuros?

sim

     Modêlo : Sim, imediatos e futuros pelo mapeamento individual e coletivo das funcionalidades, 
incapacidade e saúde dos participantes dos programas, propiciando ações preventivas.

3.    A melhoria dos fatores de risco e melhoria da saúde dos funcionários são direitos exclusivo da entidade 
no PQV?

sim

      Modêlo : Sim, pelo período de vigência do programa e das condições  contratuais com os beneficiáios do 
programa.
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Considerando os fatores positivos individualmente como ativo, diminuição do 

absenteísmo, diminuição do custo de assistência médica, baixo índice de turnover, melhoria 

do clima organizacional, diminuição dos fatores de risco e melhora da saúde dos funcionários, 

demonstrados nos Quadro 5-6 a Quadro 5-10, iniciamos a avaliação destes fatores no seu 

conjunto, agrupados no Quadro 5-11, isto é, prevalecendo o todo sobre o individual. 

A Prevalência do Todo sobre o Individual, a Segunda Grande Raiz. A teoria 
da contabilidade, ao contrário do que se pensa mais corriqueiramente, 
repousa na consideração da visão de conjunto em prevalência sobre a análise 
individual dos componentes de um cenário contábil . (Iudícibus, 2007). 

Quadro 5-11 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil dos 
Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Características de Ativo- Programas de Qualidade de Vida no Trabalho Sim / Não 

1. Os PQV trazem  benefícios imediatos ou futuros, transformarão essses benefícios em entradas líquidas de 
caixa ou em economia de saídas líquidas de caixa?

Sim

     Modêlo : Sim, o programa, o conjunto adquire as características dos componentes, dos indicadores 
individualizados.

2. Os PQV possuem algum direito específico a benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, apresentam uma 
potencialidade de serviços futuros?

Sim

     Modêlo : Sim, o programa, o conjunto adquire as características dos componentes, dos indicadores 
individualizados.

3. Os PQV são direitos exclusivo da entidade? Sim

     Modêlo : Sim, o programa, o conjunto adquire as características dos componentes, dos indicadores 
individualizados.
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Os PQV  Programas de Qualidade de Vida serão tratados nesta proposta a partir 

doQuadro 5-12 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil dos 

Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III., em seus modelos, 

características operacionais e organizacionais apresentadas nos Quadro 2-7 e Quadro 2-8 por 

Chapman: I Programa Básico, II Programa Intermediário e III Programa Avançado, para fins 

de avaliação e classificação contábil. 

Quadro 5-12 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil dos 
Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

P³  Se o conjunto de indicadores representarem um ativo então testá-los no grupo do 

não circulante. 

Características de Ativo - PQV Chapman I II III
BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

1.    O PQV traz benefícios imediatos ou futuros, transformará essses
benefícios em entradas líquidas de caixa ou em economia de saídas
líquidas de caixa?

Não Sim Sim

Condições:  a) Imediata. Sim Sim Sim

                    b) Futura. Sim Sim Sim

2.    O PQV possui algum direito específico a benefícios futuros, ou no 
sentido mais amplo, apresenta uma potencialidade de serviços futuros?

Não Sim Sim

Condições:  a) Aumento de Receita. N/A² Sim Sim

                    b) Redução de despesas. N/A Sim Sim

                   c) Ativos humanos³. N/A Sim Sim

3.    O PQV é direito exclusivo da entidade? Sim Sim Sim

N/A² - Não Aplicável

Ativos Humanos³  (expertise, criatividade,conhecimento e habilidade para resolver problemas).

TIPOS DE PROGRAMA (¹)
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P4  Se o conjunto de indicadores não representarem um ativo então classificá-los 

como despesa. 

Quadro 5-13 Características de Ativo Não Circulante  Questões propostas para classificação 
contábil dos Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

P5  Se o conjunto de indicadores representarem um ativo não circulante então testá-

los no grupo do investimento 

Características de Não Circulante - PQV Chapman I II III
BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

1.   Se espera que o PQV seja realizado, ou é mantido para venda, 
negociação ou consumo dentro dos 12 meses seguintes à data do 
balanço ?  OU

Condições:  a) Sim  b) Não Não Sim Sim

2.    O PQV é um ativo em dinheiro ou equivalente, cuja utilização não
está restrita ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Não Não

3.    Os PQV são créditos com entidades ligadas e administradores que 
não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da entidade ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Não Não

TIPOS DE PROGRAMA (¹)
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Quadro 5-14 Características de Investimento  Questões propostas para classificação contábil 
dos Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

P6  Se o conjunto de indicadores representarem um ativo não circulante então testá-

los no grupo do intangível. 

Características de Investimento - PQV Chapman I II III
BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

1.   Os PQV possuem características de um Ativo ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Sim Sim

2.    Os PQV possuem características do Não Circulante ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Sim Sim

3. Os PQV são investimentos monetário com datas e valores de 
vencimento conhecidos ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Não Não

4. Os PQV são investimentos não circulante, representam títulos de outras 
empresas ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Não Não

TIPOS DE PROGRAMA (¹)
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Quadro 5-15 Características de Intangível  Questões propostas para classificação contábil 
dos Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Quadro 5-16 Correlação Empresas ganhadoras do PNQV com Modelos Chapman 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Características de Intangível - PQV Chapman I II III
BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

1.   Os PQV ossuem características de um Ativo ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Sim Sim

2.    Os PQV possuem características do Não Circulante ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Sim Sim

3. Os PQV são identificáveis ?

Condições:  a) Sim  b) Não Sim Sim Sim

3. Os PQV são controlados ?

Condições:  a) Sim  b) Não Sim Sim Sim

4. Os PQV são geradores de benefícios futuros ?

Condições:  a) Sim  b) Não Não Sim Sim

TIPOS DE PROGRAMA (¹)

Empresas Pesquisadas I II III
BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

Empresa 1 Não Divulgado Não Divulgado Não Divulgado

Empresa 2 Não Divulgado Não Divulgado Não Divulgado

Empresa 3 Não Divulgado Não Divulgado Não Divulgado

Empresa 4 Não Divulgado Não Divulgado Não Divulgado

Empresa 5 Não Divulgado Não Divulgado Não Divulgado

TIPOS DE PROGRAMA - Chapman
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O assunto apresentado: bem-estar, de característica multidisciplinar, adquiriu mais 

espaço nas pesquisas a partir do século XIX, com o crescimento demográfico, industrial, 

pressões pelo aumento de produtividade e exigências de resultados financeiros crescentes, e 

está entre os fatores e efeitos que impactaram e impactam a sociedade e as empresas. 

A participação das empresas na economia e a vinculação de mão de obra geram efeitos 

na sociedade em várias áreas como educação, transporte, energia, alimentação e saúde. Neste 

último segmento estão inseridos principalmente profissionais da área médica, nutrição, 

psicologia, educação física e administradores de recursos humanos para assessorar o 

indivíduo ou grupos de indivíduos nos quesitos qualidade de vida e bem-estar. 

A assessoria organiza-se por intermédio de programas e, quando aplicados no 

segmento empresarial podem ser denominados de Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho  PQVT, que consomem recursos financeiros e humanos para propiciar o bem-estar 

da população elegível pelos patrocinadores. 

A administração dos programas, geralmente concentrada em profissionais da saúde 

que interagem com sociedade em algumas funções comuns á Contabilidade, como as de 

informar e explicar. Os programas são apresentados como investimento, isto é, na visão dos 

administradores, o resultado mensurado mais o não mensurado dos PQV representam valor 

maior que o dos recursos aplicados. E para os leitores dos balanços financeiros, o que é 

apresentado? 

Observar a realidade, classificar transações semelhantes, buscar uniformidade, 

informar acionistas, administradores, investidores, credores e todas as partes interessadas, são 

outras funções da contabilidade que nos auxiliarão a entender o tema Programas de Qualidade 

de Vida no Trabalho. Investimento ou despesa? 

Uma lacuna gerada pela integração de processos, metas e equipes multifuncionais, 

com baixa participação dos profissionais da contabilidade nos programas conforme Quadro 

2-10 Componentes das equipes de qualidade de vida. Empresas premiadas com o PNQV.nas 

empresas premiadas com o PNQV para auxiliar na apresentação dos programas e seus 

resultados sob a égide contábil. 
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Pesquisa de natureza aplicada, em que o objetivo é gerar conhecimento para aplicação 

prática dirigida á solução de problema específico, classificação contábil dos PQVT, 

apresentados por intermédio dos Quadro 5-1 Fluxo de desenvolvimento da pesquisa. Fase I, 

seleção das empresas. e Quadro 5-4 Fluxo de Desenvolvimento da Pesquisa  Fase II 

Verificação Contábil., que envolve verdades e interesses locais, empresas optantes pelos 

PQVT, Quadro 5-5 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil 

dos indicadores dos PQVT. a Quadro 5-15. 

Trabalho de abordagem qualitativa em que a interpretação dos resultados foram 

realizados a partir dos indicadores dos PQVT não numéricos Quadro 2-11  Fatores Positivos 

dos PQVT. que resultou nos modelos e respostas apresentadas por intermédio dos Quadro 

5-13 Características de Ativo Não Circulante  Questões propostas para classificação contábil 

dos Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III., Quadro 5-14 

Características de Investimento  Questões propostas para classificação contábil dos 

Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. e Quadro 5-15 Características 

de Intangível  Questões propostas para classificação contábil dos Programas de Qualidade de 

Vida, Modelos Chapman I, II e III.. 

Quanto aos objetivos, trabalho exploratório pelo objetivo de proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito e construir hipóteses, 

envolvendo levantamento bibliográfico. Resultando na apresentação dos Quadro 2-7 Opções 

de modelos de programas de qualidade de vida de Chapman. e Quadro 2-8 Princípios 

operacionais e organizacionais dos programas Chapman. 

Ao acompanhar a evolução dos estudos sobre o wellness, a partir do século XIX, 

Quadro 2-2 Grade do bem-estar de Dunn, observamos a preocupação com a doença e o 

ambiente como facilitador junto à medicina na melhoria do bem-estar. Os esforços neste 

sentido continuam, estamos no século XXI e abordagem nasce do bem-estar, da condição 

saudável, das atividades preventivas, entre muitos recursos da ciência, os PQV para mitigar 

custos e ocorrências de casos fatais. 

Poderíamos resumir em dois grandes ciclos a transição: do Ciclo Doença-Saúde para o 

Ciclo Saúde-Doença que, em termos de gestão de pessoas e de recursos econômicos em nossa 

casa, nação ou continente geram impactos relevantes, a exemplo dos custos com acidentes do 

trabalho comentados anteriormente. 
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O caminho da prevenção está consolidado nos últimos séculos como estratégia de 

governos para melhoria do bem-estar; o presidente americano Harry S. Truman, em 1951, 

citou a linha  da morte, a evolução e cura das doenças crônicas ao criar uma Comissão 

Nacional de Saúde; o relatório Black, em 2008, do governo britânico sobre as boas condições 

de saúde do futuro, também retrata a preocupação com o preventivo, a responsabilidade do 

indivíduo com a própria saúde; o governo brasileiro, em 1986, na 8ª. Conferência Nacional de 

Saúde, inicia as discussões na formulação de ações que visem a melhoria da qualidade de vida 

e a participação do setor privado no atendimento à saúde; o órgão do governo Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, em 2005, estimula as empresas privadas de serviços de saúde 

implantarem Programas de Promoção da Saúde. 

No último elo, integradas nos últimos 30 ou 40 anos, estão as empresas e seus 

funcionários desenvolvendo programas de melhoria de qualidade de vida, não declarados 

sobre nos balanços financeiros sob esta rubrica PQV e para a contabilidade a missão de 

auxiliar na divulgação das informações. 

Uma das contribuições da pesquisa é propiciar a oportunidade de visualizar o todo e 

também os seus componentes, no caso aplicado PQVT Quadro 2-7 Opções de modelos de 

programas de qualidade de vida de Chapman. e Quadro 2-8 Princípios operacionais e 

organizacionais dos programas Chapman, nos auxilia ao classificar os PQVT em Básico  I, 

Tradicional  II e o de Gerenciamento  III, os diferenciais de atividades, princípios 

operacionais e organizacionais, auxiliando a contabilidade na mensuração e estimativa de 

benefícios futuros pelos quesitos orçamento, estimativa para retorno econômico e 

gerenciamento de indicadores. 

Logo, o termo programa de qualidade de vida, para este trabalho, torna-se um termo 

genérico, representa qualquer modelo ou modelos de programas, desde o básico que não tem 

em sua estrutura expectativa de retorno econômico e avaliação até o modelo de 

Gerenciamento e Produtividade com orçamento e expectativa de retorno econômico. 

A outra grande contribuição é fornecida pela estrutura sólida da contabilidade em seus 

princípios, convenções e definições que propiciaram a elaboração de modelos de questões 

para auxiliar na classificação contábil dos PQVT, Quadro 5-5 Características do Ativo  

Questões propostas para classificação contábil dos indicadores dos PQVT. e Quadro 5-6 a 

Quadro 5-15. 
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Primeiro resultado contábil, originado da utilização do modelo teórico desenvolvido 

no trabalho, com as questões para classificação dos PQVT Modelo I de Chapman: Quadro 

5-12 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil dos Programas 

de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

Não foi possível responder a pergunta: O PQVT possui algum direito específico a 

benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, apresenta uma potencialidade de serviços 

futuros? a) Aumento de receita; b) Redução de despesas; c) Ativos humanos. 

Indicamos como resposta N/A (não aplicável) com base nas atividades e 

características organizacionais e operacionais do Modelo I: a) Expectativa de retorno 

econômico  nenhum; b) Necessidade orçamentária  limitada; c) Plano de melhoria 

individualizado  nenhum; d) Não há redução dos fatores de risco da saúde; e) Alto risco da 

saúde não é monitorado; f) Não esta orientado para o gerenciamento do custo da saúde; g) 

Não há avaliação do programa; 

Logo o PQVT Modelo I não preenche o quesito de ativo de possuir algum direito 

específico a benefícios futuros. Segundo Hendriksen (2007) O enfoque de ativos e passivos, 

tem como recomendação em sua essência, que primeiramente se determine se dado item é um 

ativo ou não. Se o item não passar por esse teste será classificado como despesa ou perda . 

Poderíamos dizer que os Programas de Qualidade de Vida Modelo  I Chapman, são 

despesas, representam decréscimo do patrimônio líquido, resultante do uso e ou consumo de 

bens e serviços, para entrega de bens e ou serviços objeto das atividades da entidade, em 

bases monetárias e em determinados períodos. 

Segundo resultado contábil, originado da utilização do modelo teórico desenvolvido 

no trabalho, com as questões para classificação dos PQVT Modelo II e III de Chapman: 

Quadro 5-12 Características do Ativo  Questões propostas para classificação contábil dos 

Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

Foi possível responder a pergunta: O PQVT possui algum direito específico a 

benefícios futuros, ou no sentido mais amplo, apresenta uma potencialidade de serviços 

futuros? a) Aumento de receita; b) Redução de despesas; c) Ativos humanos. 
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Indicamos como resposta sim, com base nas atividades e características 

organizacionais e operacionais do Modelo I: a) Expectativa de retorno econômico  moderado 

e grande; b) Necessidade orçamentária  moderada e grande; c) Plano de melhoria 

individualizado  moderado e forte; d) Alguma redução dos fatores de risco da saúde e forte 

redução dos fatores de risco da saúde; e) Pouco foco no alto risco da saúde e forte enfoque no 

risco elevado da saúde; f) Orientação limitada para o gerenciamento do custo da saúde e forte 

orientação para o gerenciamento do custo da saúde; g) Pouca avaliação do programa e 

Avaliação rigorosa do programa; 

Logo os PQVT Modelos II e III preenchem o quesito de ativo de possuir algum direito 

específico a benefícios futuros. 

Poderíamos dizer que os Programas de Qualidade de Vida Modelos  II e III 

Chapman, são ativos com capacidade de gerar valores que garantam a sua continuidade, 

presente e futura pelos fluxos de caixa ou outros bens previstos por seus controladores, devido 

a não evidenciação quantitativa nas demonstrações financeiras, considera-se no presente 

trabalho as condições teóricas apresentadas 

Terceiro resultado contábil, originado da utilização do modelo teórico desenvolvido no 

trabalho, com as questões para classificação dos PQVT Modelo II e III de Chapman: Quadro 

5-14 Características de Investimento  Questões propostas para classificação contábil dos 

Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

Não foi possível responder as perguntas: Os PQVT são investimentos monetários com 

datas e valores de vencimento conhecidos? e Os PQVT são investimentos não circulante, 

representam títulos de outras empresas? 

Indicamos como resposta não. Pois tais características não foram identificadas nas 

Atividades, Características Operacionais e Organizacionais apresentadas por Chapman. 

Logo o PQVT Modelo II e III Chapman, são ativos e não preenchem o quesito de 

investimento. 

Quarto resultado contábil, originado da utilização do modelo teórico desenvolvido no 

trabalho, com as questões para classificação dos PQVT Modelo II e III de Chapman: Quadro 
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5-15 Características de Intangível  Questões propostas para classificação contábil dos 

Programas de Qualidade de Vida, Modelos Chapman I, II e III. 

Indicamos como resposta sim em complemento às questões respondidas para 

qualificação de ativo, Os PQV são identificáveis? São controlados? São geradores de 

benefícios futuros? Possuem orçamento, expectativa de retorno econômico, sistema de 

avaliação do programa, orientação clínica e planos de melhoria individualizados. 

Logo o PQVT Modelo II e III Chapman, são ativos intangíveis. Segundo Hendriksen 

(2007), os ativos intangíveis surgiram em resposta ao crescente reconhecimento de que fatores 

extra contábeis podem ter importante participação no valor real da empresa. 

Quinto resultado contábil, também observou-se que empresas inseridas na 

amostragem, com PQV e obrigadas a divulgação das demonstrações financeiras e relatórios 

da administração, não apresentam seus programas nos disclosures; Anexos 01 a 35. 

Sexta observação, embora o Balanço Social não seja obrigatório, três empresas da 

amostra publicaram suas informações de número de funcionários e índice de turnover. 

Para investigação futura seguem algumas sugestões devidas à não publicação 

quantitativa dos resultados dos PQV: 

1. Verificar a relevância dos valores consumidos pelos PQV em relação aos resultados 
da entidade; 

2. Analisar os indicadores mensuráveis dos PQV individualmente e consolidados e 
verificar se representam benefícios em entradas líquidas de caixa ou economia de 
saídas líquidas de caixa; 

3. Sob aspecto organizacional como são os fluxos operacionais e informacionais entre 
a equipe gestora dos PQV e a contabilidade; 

4. Se os PQV estão inseridos no planejamento estratégico das entidades e se existe 
assimetria informacional quanto a transparência dos disclosures. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Roteiro de Avaliação PNQV 2008. 

 

2.   Informações gerais do Programa:                                                                                                    

2.1. Tempo de implantação do PQV (ou da ação específica):

2.2. Qual o público-alvo do programa?

2.3. Qual(ais) afirmação(ões) descreve(m) melhor a razão da 

implantação do Programa de Qualidade de Vida? 

2.4. Qual área é responsável pelo Programa de Qualidade de Vida 

?

SIM NÃO

SIM NÃO

x

(   ) Programa Global                      (   ) Ação Específica  
(   ) Ação Inovadora                        (   ) Ação Continuada

1.7. Distribuição dos funcionários por sexo:  _______feminino          _______masculino
1.8. Número de funcionários envolvidos no Programa de Qualidade de Vida:

4.   Equipe envolvida no Programa de Qualidade de Vida:

4.1. Existe uma área específica de qualidade de vida?
4.2. Existe um comitê multidisciplinar envolvendo funcionários de diversos 

4.4. A equipe/comitê têm uma liderança forte? Se sim, comente como.
4.5. A equipe/comitê funciona de forma coesa e efetiva? Se sim, comente 
4.6. A equipe/comitê se reúne regularmente ao longo do ano?
4.7. As reuniões e ações do comitê são regularmente comunicadas e 

1.   Informações da Empresa:
1.1. Empresa:
1.2. Endereço completo:
1.3. Principal ramo de atividade:
1.4. Localidades (estados e cidades):

4.3. A equipe/comitê de qualidade de vida desenvolveu a visão, a missão e 

3.1. O presidente apóia as ações do Programa de Qualidade de Vida? 
3.2. A qualidade de vida do funcionário faz parte da missão e visão da 
3.3. O presidente faz comunicações sobre o Programa de Qualidade de vida 
3.4. A gerência destina recursos necessários para o Programa de Qualidade 
3.5. O presidente participa  das atividades de qualidade de vida? 
3.6. As gerências participam das atividades de qualidade de vida? 

(   ) Micro/ Pequena empresa

1.5. Turnos de trabalho: 
1.6. Número de funcionários: 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO  - PNQV  2008

3.   Apoio das lideranças:

3.7. As lideranças apóiam e facilitam a participação dos funcionários no 
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SIM NÃO

SIM NÃO

Ações do Programa ANO

6.1. Campanhas de prevenção 
6.2. Alimentação saudável
6.3. Perda e manutenção de peso corporal
6.4. Atividade física
6.5. Gestão de stress
6.6. Tabagismo 
6.7. Dependência química
6.8. Ergonomia
6.9. Saúde emocional
6.10. Responsabilidade Social
6.11. Atividades de Integração
6.12. Meio ambiente
6.13. Segurança no trabalho
6.14. Planejamento financeiro
6.15. Serviços e facilidades na empresa
6.16. Outros. Quais?

SIM NÃO

x

5.5. Medicamentos mais utilizados?
5.5. Medicamentos mais utilizados?
5.7. Pesquisa de clima organizacional?
5.8. Análise ergonômica do posto de trabalho?
5.9. Dados de absenteísmo /presenteísmo?
5.10. Dados de acidentes de trabalho?

5.     Levantamento de informações e avaliação diagnóstica 

5.1. Extratificação da população por número de fatores de risco?
5.2. Medidas de saúde (peso, altura, colesterol, glicemia, IMC, 
5.3. Dados quantitativos de utilização do ambulatório médico?
5.4. Dados qualitativos de utilização do ambulatório médico?

7.   Ambiente de Suporte:

7.4. A empresa oferece um espaço de convivência para socialização dos 

6.1. Campanhas de prevenção 
6.2. Alimentação saudável
6.3. Perda e manutenção de peso corporal
6.4. Atividade física

5.11. Pesquisa de estilo de vida?
5.12. Levantamento de interesses dos funcionários?
5.13. Pesquisa de satisfação?
5.14. Outros. Quais?

6.     Ações do Programa 

6.7. Dependência química
6.8. Ergonomia

6.5. Gestão de stress
6.6. Tabagismo 

6-A -  Faça um breve descritivo das ações assinaladas no item 6:
Breve descritivo 

7.1. É oferecido aos funcionários algum  tipo de incentivo para participar das 
7.2. As estações de trabalho são ergonomicamente adaptadas?
7.3. As condições físicas e equipamentos contribuem para um ambiente 

6.10. Responsabilidade Social
6.9. Saúde emocional

6.11. Atividades de Integração
6.12. Meio ambiente
6.13. Segurança no trabalho
6.14. Planejamento financeiro
6.15. Serviços e facilidades na empresa
6.16. Outros. Quais?
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SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

11.2. Nos últimos 2 anos, o orçamento do Programa de Qualidade de Vida:

x

10.5. É oferecido aos funcionários um canal de diálogo com a equipe de 
10.6. Sempre é solicitado um feedback dos funcionários sobre as atividades 

11.1. O Programa de Qualidade de Vida é subsidiado:
11.    Investimentos no Programa:

9.1. Seguro de vida

8.     Práticas Organizacionais:

8.1. A carga de trabalho dos funcionários considera o limite da jornada 
8.2. A organização contribui para o auto-desenvolvimento, promovendo 
8.3. A política de remuneração é compatível com o mercado e coerente 

8.9. Existe a preocupação com relacionamento entre funcionários e chefia 
8.10. A empresa promove ações de responsabilidade social? Quais?

9.     Benefícios oferecidos:

10.4. Os funcionários são informados sobre a programação de instituições 

8.4. Os funcionários são estimulados a balancear a vida profissional com a 
8.5. A empresa oferece algum reconhecimento pelo sucesso de um bom 
8.6. A empresa estimula a participação dos colaboradores nas decisões do 
8.7. A empresa possui práticas de preservação ambiental e minimização de 

9.16. Empréstimo
9.17. Outros. Quais?

9.13. Restaurante na empresa ou ticket alimentação

9.2. Assistência odontológica
9.3. Horário flexível
9.4. Plano de  previdência privada
9.5. Meio período livre na semana
9.6. Apoio psicossocial ou atendimento psicológico
9.7. Academia

9.14. Consulta nutricional na empresa
9.15. Benefício medicamentos

10.  Comunicação do Programa :

9.8. Berçário ou creche para filhos
9.9. Serviços e Facilidades

10.1.Todas as ações e eventos são comunicados? Quais os veículos?
10.2. A comunicação do programa é integrada a área de comunicação 
10.3. A comunicação é antecipada  para os gestores? 

9.10.Rede de Descontos 
9.11.Transporte fretado
9.12. Programa de preparação para a aposentadoria

8.8. A empresa estimula a participação dos funcionários em ações 
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Fonte: ABQV 2008. 

SIM NÃO

Ano Ações % participação % satisfação

Absenteísmo em 
%

Turn-over em                        
%

Produtividade 
em %

Ações Participantes Resultados

Fonte: ABQV - 2008

Assinatura:                                                                                                                Data     /     /

1.o Responsável:                                                             Cargo:
Formação:                                        
Telefone:                                     E-mail:
Assinatura:                                                                                                                Data     /     /
2.o Responsável:                                                             Cargo:

Ano

Responsáveis pelas informações do Programa:

Ano

Formação:                                        
Telefone:                                     E-mail:

12.7. Impacto nos indicadores de produtividade (absenteísmo, turnover, 
12.8. Retorno sobre o investimento (ROI) 

12.     Indicadores de resultados 

12.1. Participação? 
12.2. Satisfação? 

13.3. Outros (obesidade, atividade física, grupo de risco, etc)

12.5. Mudanças nos fatores de risco dos funcionários (quantidade) 
12.6. Mudanças no ambiente físico e cultural (condições de trabalho, 

13.   Resultados dos Programas:
13.1. Participação e satisfação dos funcionários

13.2. Indicadores econômicos dos 3 últimos anos

média

12.3. Aprendizagem, atitudes e estilo de vida? 
12.4. Mudanças Biométricas individuais (ex. peso, níveis de colesterol)
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Anexo 2 Balanço Patrimonial  Ativo CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01866-0. 

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

1 Ativo Total 16.869.991 16.243.172 15.598.001

1.01 Ativo Circulante 4.244.432 3.712.118 4.076.064

1.01.01 Disponibilidades 1.473.175 737.847 1.106.308

1.01.02 Créditos 2.608.842 2.847.884 2.843.592

1.01.02.01 Clientes 1.758.133 1.638.566 1.722.149

1.01.02.01.01 Consumid, Concession e Permissionários 1.840.107 1.721.028 1.817.788

1.01.02.01.02 Provisão p/ Crédito de Liq Duvidosa -81.974 -82.462 -95.639

1.01.02.02 Créditos Diversos 850.709 1.209.318 1.121.443

1.01.02.02.01 Títulos e Valores Mobiliários 39.253 38.249 35.039

1.01.02.02.02 Tributos a Compensar 190.983 174.294 181.754

1.01.02.02.03 Créditos Fiscais Diferidos 162.779 220.144 168.485

1.01.02.02.04 Diferimento de Custos Tarifários 332.813 638.229 532.449

1.01.02.02.05 Despesas Pagas Antecipadamente 124.086 101.882 202.721

1.01.02.02.06 Derivativos 795 36.520 995

1.01.03 Estoques 17.360 15.594 14.812

1.01.04 Outros 145.055 110.793 111.352

1.02 Ativo Não Circulante 12.625.559 12.531.054 11.521.937

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.464.061 3.092.437 2.557.559

1.02.01.01 Créditos Diversos 2.303.301 2.871.107 2.325.739

1.02.01.01.01 Consumid, Concession e Permissionárias 226.314 286.144 215.014

1.02.01.01.02 Títulos e Valores Mobiliários 79.836 96.786 97.521

1.02.01.01.03 Tributos a Compensar 110.014 101.948 99.947

1.02.01.01.04 Créditos Fiscais Diferidos 1.117.736 1.132.736 1.166.208

1.02.01.01.05 Diferimento de Custos Tarifários 42.813 157.435 205.894

1.02.01.01.06 Despesas Pagas Antecipadamente 64.201 99.210 43.111

1.02.01.01.07 Depósitos Judiciais 654.506 599.973 498.044

1.02.01.01.08 Derivativos 7.881 396.875 0

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.03 Outros 160.760 221.330 231.820

1.02.02 Ativo Permanente 10.161.498 9.438.617 8.964.378

1.02.02.01 Investimentos 104.801 103.598 102.144

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 0 0 0

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0 0

1.02.02.01.03 Outros Investimentos 117.629 116.426 114.972

1.02.02.01.06 Participações Coligadas/Equipar- Deságio -12.828 -12.828 -12.828

1.02.02.02 Imobilizado 7.487.216 6.614.347 5.983.806

1.02.02.03 Intangível 2.554.400 2.700.136 2.855.925

1.02.02.04 Diferido 15.081 20.536 22.503

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 01 - Ativo
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Anexo 3 Balanço Patrimonial  Passivo CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01866-0. 

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

2 Passivo Total 16.869.991 16.243.172 15.598.001

2.01 Passivo Circulante 4.585.034 4.241.819 4.217.350

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 723.766 552.248 921.291

2.01.01.01 Encargos de Dívida 26.543 29.081 59.135

2.01.01.02 Empréstimos e Financimentos 697.223 523.167 862.156

2.01.02 Debêntures 600.309 682.188 226.141

2.01.02.01 Encargos de Debêntures 101.284 102.112 71.524

2.01.02.02 Debêntures 499.025 580.076 154.617

2.01.03 Fornecedores 1.021.348 982.344 867.954

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 489.976 455.262 604.102

2.01.05 Dividendos a Pagar 684.185 632.087 743.628

2.01.06 Provisões 0 15 765

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.01.08 Outros 1.065.450 937.675 853.469

2.01.08.01 Entidade de Previdência Privada 44.484 44.088 64.484

2.01.08.02 Taxas Regulamentares 62.999 94.054 68.696

2.01.08.03 Obrigações Estimadas 50.620 46.244 43.987

2.01.08.04 Diferimento de Ganhos Tarifários 313.463 165.871 230.038

2.01.08.05 Débitos Fiscais Diferidos 2.258 9.077 0

2.01.08.06 Derivativos 7.012 53.443 18.541

2.01.08.07 Outras Contas a Pagar 584.614 524.898 427.723

2.02 Passivo Não Circulante 7.116.974 6.894.402 6.342.006

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 7.116.974 6.894.402 6.342.006

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 3.577.663 3.910.986 2.885.436

2.02.01.01.01 Encargos de Dívidas 62.427 74.104 26.057

2.02.01.01.02 Empréstimos e Financiamentos 3.515.236 3.836.882 2.859.379

2.02.01.02 Debêntures 2.751.169 2.026.890 2.208.472

2.02.01.03 Provisões 38.181 107.642 116.412

2.02.01.03.01 Provisões para Contingências 38.181 107.642 116.412

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0

2.02.01.06 Outros 749.961 848.884 1.131.686

2.02.01.06.01 Fornecedores 42.655 85.311 223

2.02.01.06.02 Entidade de Previdência Privada 425.366 508.194 656.040

2.02.01.06.03 Impostos, Taxas e Contribuições 1.639 2.242 16.529

2.02.01.06.04 Débitos Fiscais Diferidos 4.376 4.203 0

2.02.01.06.05 Diferimento de Ganhos Tarifários 108.691 40.779 68.389

2.02.01.06.06 Derivativos 5.694 961 171.013

2.02.01.06.07 Outras Contas a Pagar 161.540 207.194 219.492

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0 0

2.04 Part. de Acionistas Não Controladores 85.041 88.332 88.129

2.05 Patrimônio Líquido 5.082.942 5.018.619 4.950.516

2.05.01 Capital Social Realizado 4.741.175 4.741.175 4.741.175

2.05.02 Reservas de Capital 16 16 16

2.05.03 Reservas de Reavaliação 0 0 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0

2.05.04 Reservas de Lucro 341.751 277.428 213.643

2.05.04.01 Legal 0 0 0

2.05.04.02 Estatutária 0 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 341.751 277.428 213.643

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0

2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 -4.318

2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 02 - Passivo
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Anexo 4 Demonstração do Resultado  CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01866-0. 

Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2009 a 
31/12/2009

01/01/2008 a 
31/12/2008

01/01/2007 a 
31/12/2007

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 15.693.148 14.371.913 14.207.384

3.02 Deduções da Receita Bruta -5.127.166 -4.690.047 -4.816.617

3.02.01 ICMS -2.613.245 -2.440.661 -2.477.084

3.02.02 PIS -249.094 -233.273 -242.315

3.02.03 COFINS -1.148.788 -1.074.319 -1.105.550

3.02.04 ISS -3.629 -2.971 -1.749

3.02.05 Reserva Global de Reversão -53.160 -48.446 -52.250

3.02.06 Conta de Consumo de CombustÍvel CCC -484.443 -365.447 -425.860

3.02.07 Conta de Desenvolvimento Enérgetico CDE -439.066 -408.979 -398.427

3.02.08 Programa P&D e Eficiência Energética -99.792 -92.008 -94.565

3.02.09 PROINFA -35.878 -23.942 -18.768

3.02.10 Encargos Emergênciais (ECE/EAEE) -71 -1 -49

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 10.565.982 9.681.866 9.390.767

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -7.479.901 -6.469.167 -5.520.178

3.04.01 Energia Elétrica Comprada para Revenda -5.359.571 -4.763.730 -4.033.512

3.04.02 Enc de Uso do Sist Transm e Distribuição -1.171.451 -903.788 -702.781

3.04.03 Pessoal -324.752 -298.725 -263.169

3.04.04 Entidade de Previdência Privada -3.678 84.151 46.887

3.04.05 Material -56.605 -51.660 -49.664

3.04.06 Serviços de Terceiros -155.056 -135.121 -134.045

3.04.07 Depreciação e Amortização -353.052 -339.809 -341.492

3.04.08 Outros -50.349 -53.028 -35.961

3.04.09 Custo do Serviços Prestados a Terceiros -5.387 -7.457 -6.441

3.05 Resultado Bruto 3.086.081 3.212.699 3.870.589

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -1.201.557 -1.291.000 -1.398.180

3.06.01 Com Vendas -255.114 -246.461 -428.053

3.06.02 Gerais e Administrativas -384.086 -385.172 -353.904

3.06.03 Financeiras -316.795 -414.321 -374.847

3.06.03.01 Receitas Financeiras 376.996 462.534 380.013

3.06.03.02 Despesas Financeiras -693.791 -876.855 -754.860

3.06.03.02.01 Juros sobre o Capital Próprio -864 0 -141

3.06.03.02.02 Outras Despesas Operacionais -692.927 -876.855 -754.719

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais -245.562 -245.046 -241.376

3.06.05.01 Amortização de Intangível de Concessão -186.899 -192.029 -176.306

3.06.05.02 Outras Despesas Operacionais -58.663 -53.017 -65.070

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0

3.07 Resultado Operacional 1.884.524 1.921.699 2.472.409

3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0

3.08.01 Receitas 0 0 0

3.08.02 Despesas 0 0 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.884.524 1.921.699 2.472.409

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -494.679 -666.300 -762.446

3.10.01 Contribuição Social -135.985 -177.629 -202.083

3.10.02 Imposto de Renda -358.694 -488.671 -560.363

3.11 IR Diferido -89.627 30.062 -64.183

3.11.01 Contribuição Social -19.474 8.672 -30.021

3.11.02 Imposto de Renda -70.153 21.390 -34.162

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0

3.12.01 Participações 0 0 0

3.12.02 Contribuições 0 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 864 0 141

3.14 Part. de Acionistas Não Controladores -14.612 -9.769 -5.194

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.286.470 1.275.692 1.640.727

Grupo 08 - Demonstração do Resultado Consolidado  - 01 - Demonstração do Resultado 
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Anexo 5 Demonstração do Fluxo de Caixa  CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01866-0. 

Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2009 a 
31/12/2009

01/01/2008 a 
31/12/2008

01/01/2007 a 
31/12/2007

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.422.140 1.877.269 2.336.108

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações 3.052.568 3.076.675 3.563.467

4.01.01.01 Lucro Líquido Incluindo CSLL e IRPJ 1.870.776 1.911.930 2.467.356

4.01.01.02 Participação Acionist. não Controladores 14.612 9.769 5.194

4.01.01.03 Depreciação e Amortização 575.123 564.924 548.161

4.01.01.04 Provisão para Contingências -2.311 -16.884 9.350

4.01.01.05 Encargos Dívidas Atualiz. Monet Cambiais 562.158 672.297 548.696

4.01.01.06 Ganho com Plano de Pensão 3.678 -84.151 -46.887

4.01.01.07 Perdas(Ganhos)na Baixa de não Circulante 16.068 30.400 24.288

4.01.01.08 PIS e COFINS Diferidos 12.464 -12.968 -1.690

4.01.01.09 Outros 0 1.358 8.999

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -630.428 -1.199.406 -1.227.359

4.01.02.01 Consumid, Concession e Permissionárias -59.737 12.453 311.155

4.01.02.02 Tributos a Compensar 8.881 36.343 31.785

4.01.02.03 Diferimento de Custos Tarifários 420.038 -57.321 109.704

4.01.02.04 Depósitos Judiciais -9.389 -50.525 -400.547

4.01.02.05 Outros Ativos - Sobrecontratação Energia -1.853 11.836 -74.740

4.01.02.06 Revisão Tarifária 0 0 60.839

4.01.02.07 Outros Ativos Operacionais 6.737 30.232 -56.349

4.01.02.08 Fornecedores -4.414 199.478 -17.749

4.01.02.09 IRPJ e CSLL Pagos -521.538 -749.127 -668.454

4.01.02.10 Outros Tributos e Contribuições Sociais 51.916 -50.711 -47.407

4.01.02.11 Diferimento de Ganhos Tarifários 215.503 -91.777 57.451

4.01.02.12 Outras Obrig. com Entidade Prev. Privada -75.799 -84.091 -93.226

4.01.02.13 Encargos de Dívidas Pagos -521.358 -544.381 -508.486

4.01.02.14 Taxas Regulamentares -31.055 25.358 -39.162

4.01.02.15 Outros Passivos - Sobrecontr. Energia -41.557 58.956 142

4.01.02.16 Revisão Tarifária 54.568 34.693 1.546

4.01.02.17 Outros Passivos Operacionais -121.371 19.178 106.139

4.01.03 Outros 0 0 0

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1.248.257 -1.024.412 -1.481.195

4.02.01 Aquisição de Participação Societárias -28.544 0 -383.816

4.02.02 Aumento de Capital 0 -1.457 271

4.02.03 Aquisições de Imobilizado -1.233.695 -1.098.081 -1.045.077

4.02.04 Títulos e Valores Mobiliários 61.318 74.041 -17.971

4.02.05 Contratos Pré-Compra de Energia -28.380 -4.935 -28.378

4.02.06 Acréscimo de Obrigações Especiais 61.336 57.518 65.917

4.02.07 Adições de Intágivel - Outros -93.317 -79.823 -108.308

4.02.08 Adições ao Diferido 0 0 12.076

4.02.09 Venda de Ativo Não Circulante 13.025 28.325 24.091

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento -438.555 -1.221.318 -378.855

4.03.01 Captação de Empréstimos e Debêntures 2.550.742 2.171.535 2.551.090

4.03.02 Amortização Principal Emprést e Debêntur -1.810.932 -2.073.543 -1.451.590

4.03.03 Contratos de Pré-Venda de Energia 0 0 0

4.03.04 Adiantamento Futuro Aumento de Capital 0 0 82.597

4.03.05 Dividendo e JCP Pagos -1.178.365 -1.323.483 -1.560.952

4.03.06 Outros 0 4.173 0

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 735.328 -368.461 476.058

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 737.847 1.106.308 630.250

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1.473.175 737.847 1.106.308

Grupo 09 - Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado  - Método Indireto 
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Anexo 6 Demonstração do Valor Adicionado  CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01866-0. 

Código da Conta Descrição da Conta 01/01/2009 a 
31/12/2009

01/01/2008 a 
31/12/2008

01/01/2007 a 
31/12/2007

6.01 Receitas 16.780.382 15.362.406 15.346.867

6.01.01 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 15.693.148 14.371.913 14.207.384

6.01.02 Outras Receitas -85 -800 -9.735

6.01.02.01 Provisão Perdas na Realiz de Ativos Regu -85 -800 -9.735

6.01.03 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 1.123.569 1.027.878 1.196.752

6.01.04 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa -36.250 -36.585 -47.534

6.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -8.942.679 -7.848.362 -7.165.414

6.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -7.206.400 -6.227.878 -5.203.980

6.02.02 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros -1.731.533 -1.613.771 -1.955.767

6.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 0 0 0

6.02.04 Outros -4.746 -6.713 -5.667

6.03 Valor Adicionado Bruto 7.837.703 7.514.044 8.181.453

6.04 Retenções -598.492 -587.502 -563.937

6.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -411.593 -395.473 -387.631

6.04.02 Outras -186.899 -192.029 -176.306

6.04.02.01 Amortização do Inagível de Concessão -186.899 -192.029 -176.306

6.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 7.239.211 6.926.542 7.617.516

6.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 389.446 481.958 404.384

6.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 0

6.06.02 Receitas Financeiras 404.058 491.727 409.578

6.06.03 Outros -14.612 -9.769 -5.194

6.06.03.01 Participação de Acionistas Não Control. -14.612 -9.769 -5.194

6.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 7.628.657 7.408.500 8.021.900

6.08 Distribuição do Valor Adicionado 7.628.657 7.408.500 8.021.900

6.08.01 Pessoal 526.433 416.226 393.112

6.08.01.01 Remuneração Direta 353.480 338.696 324.552

6.08.01.02 Benefícios 142.765 48.935 43.545

6.08.01.03 F.G.T.S. 30.188 28.595 25.015

6.08.01.04 Outros 0 0 0

6.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 5.062.971 4.783.248 5.252.242

6.08.02.01 Federais 2.439.739 2.333.508 2.768.266

6.08.02.02 Estaduais 2.615.150 2.442.550 2.467.794

6.08.02.03 Municipais 8.082 7.190 16.182

6.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 752.783 933.334 735.819

6.08.03.01 Juros 743.070 923.898 739.405

6.08.03.02 Aluguéis 9.713 9.436 7.262

6.08.03.03 Outras 0 0 -10.848

6.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 1.286.470 1.275.692 1.640.727

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0

6.08.04.02 Dividendos 1.222.147 1.207.681 1.561.264

6.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 64.323 68.011 79.463

6.08.04.04 Part. Não Controladores Lucros Retidos 0 0 0

6.08.05 Outros 0 0 0

Grupo 11 - Demonstração do Valor Adicionado Consolidado  - Método Indireto 
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Anexo 7 Balanço Social 2009  CPFL ENERGIA S/A 2009. 

 

Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

Balanço Social Anual / 2009   (*)
Empresa:   CPFL - Energia S.A.

1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 39.269 8,11% 0,37% 35.371 7,96% 0,37%
Encargos sociais compulsórios 129.432 26,73% 1,22% 117.929 26,53% 1,22%
Previdência privada 25.140 5,19% 0,24% 25.159 5,66% 0,26%
Saúde 27.564 5,69% 0,26% 29.593 6,66% 0,31%
Segurança e saúde no trabalho 1.801 0,37% 0,02% 2.964 0,67% 0,03%
Educação 1.884 0,39% 0,02% 2.157 0,49% 0,02%
Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 7.331 1,51% 0,07% 9.333 2,10% 0,10%
Creches ou auxílio-creche 1.118 0,23% 0,01% 958 0,22% 0,01%
Participação nos lucros ou resultados 37.710 7,79% 0,36% 34.091 7,67% 0,35%
Outros 3.881 0,80% 0,04% 6.020 1,35% 0,06%
Total - Indicadores sociais internos 275.130 56,81% 2,61% 263.575 59,31% 2,73%
3 - Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 1.858 0,10% 0,02% 1.870 0,10% 0,02%
Cultura 7.879 0,42% 0,07% 10.847 0,56% 0,11%
Saúde e saneamento 834 0,04% 0,01% 982 0,05% 0,01%
Esporte 1.333 0,07% 0,01% 1.213 0,06% 0,01%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 2.856 0,15% 0,03% 2.420 0,13% 0,02%
Total das contribuições para a sociedade 14.760 0,78% 0,14% 17.332 0,90% 0,17%
Tributos (excluídos encargos sociais) 4.939.031 262,08% 46,74% 4.598.530 239,30% 47,50%
Total - Indicadores sociais externos 4.953.791 262,86% 46,88% 4.615.862 240,20% 47,67%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 90.167 4,78% 0,85% 126.362 6,58% 1,31%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 69.215 3,67% 0,66% 44.425 2,31% 0,46%
Total dos investimentos em meio ambiente 159.382 8,45% 1,51% 170.787 8,89% 1,77%

resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e 
aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a 
5 - Indicadores do Corpo Funcional 2009 2008
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da 
cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram definidos por:

(  ) direção (X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por:

(  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(X) todos(as) + Cipa (  ) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(X) todos(as) + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

(X) incentiva e segue a 
OIT

(  ) não se 
envolve

(  ) segue as 
normas da OIT

(X) incentiva e segue a 
OIT

A previdência privada contempla:
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

(  ) são sugeridos (X) são exigidos (  ) não são 
considerados

( ) são sugeridos (X) são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(  ) apóia (X) organiza e incentiva (  ) não se 
envolve

(  ) apóia (X) organiza e 
incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa       
801.942

no Procon        
1.440

na Justiça                 
2.532                   

na empresa     
857.013

no Procon      
1.298

na Justiça                
2.127      

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa     
100%

no Procon       
100%

na Justiça                        
46,95%

na empresa     
100%

no Procon       
100%

na Justiça                       
56,93 %

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

7 - Outras Informações

Nos itens financeiros foram utilizados os percentuais de participação societária. Para as demais informações, tais como quantidade de

empregados e processos judiciais, as informações foram disponibilizadas em números integrais.

Responsável pelo Preenchimento: Antônio Carlos Bassalo, fone (19) - 3756-8018, bassalo@cpfl.com.br

(*) Informações não revisadas pelos auditores independentes

2009 Valor (Mil reais) 2008 Valor (Mil reais)

76

298
2008

80,09
37

7.119

59,20

9.681.866
1.921.699

444.446

1.661
185

( ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%                       
(  ) cumpre de 0 a 50%   (X) cumpre de 76 a 100%

944
4.730

66,37% governo           6,90% colaboradores(as)                                 
16,02% acionistas   9,87% terceiros  0,84% retido

Em 2008:     7.408.500

64,56% governo           5,62% colaboradores(as)                                 
16,30% acionistas   12,60% terceiros   0,92% retido

10.565.982
1.884.524

484.165

( ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%                       
(  ) cumpre de 0 a 50%   (X) cumpre de 76 a 100%

1.208
10,14%

678

1.841
1.414
9,43%

746

Informações Consolidadas

0,61%

7.450
1.068

210

294

5.578

1,27%

Em 2009:      7.628.657

2009
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Anexo 8 Balanço Social 2008  CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 
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Anexo 9 Balanço Social 2007  CPFL ENERGIA S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 
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Anexo 10 Balanço Patrimonial  Ativo Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01748-5. 

Grupo 02 - Balanço Patrimonial Não Consolidado - 01 - Ativo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

1 Ativo Total 3.241.770 2.951.442 2.677.251

1.01 Ativo Circulante 1.095.114 854.770 770.767

1.01.01 Disponibilidades 279.196 205.020 157.328

1.01.01.01 Bancos 2.252 3.359 25.815

1.01.01.02 Aplicações Financeiras 276.944 201.661 131.513

1.01.02 Créditos 794.614 624.087 584.669

1.01.02.01 Clientes 489.081 451.024 413.254

1.01.02.01.01 Consumidores, parc de débit e supridores 532.993 494.680 457.512

1.01.02.01.02 Provisão p/ créditos liquidação duvidosa -43.912 -43.656 -44.258

1.01.02.02 Créditos Diversos 305.533 173.063 171.415

1.01.02.02.01 Ativos regulatórios 130.048 38.469 34.710

1.01.02.02.02 TUSD-G 62.641 13.722 0

1.01.02.02.03 Tributos diferidos e a compensar 106.719 105.135 92.669

1.01.02.02.04 Caução de fundos e depósitos vinculados 6.125 15.737 44.036

1.01.03 Estoques 5.488 4.153 3.973

1.01.03.01 Almoxarifado 5.488 4.153 3.973

1.01.04 Outros 15.816 21.510 24.797

1.01.04.01 Outros créditos 15.816 21.510 24.797

1.02 Ativo Não Circulante 2.146.656 2.096.672 1.906.484

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 422.970 514.554 477.936

1.02.01.01 Créditos Diversos 418.915 507.824 475.367

1.02.01.01.01 Parcelamentos de débitos e supridores 42.216 39.360 41.974

1.02.01.01.02 Ativos Regulatórios 59.902 114.846 33.750

1.02.01.01.03 TUSD-G 61.134 31.713 0

1.02.01.01.04 Tributos diferidos e a compensar 202.872 310.194 388.921

1.02.01.01.05 Caução de fundos e depósitos vinculados 10.952 11.711 10.722

1.02.01.01.06 Depósitos judiciais 41.839 0 0

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.03 Outros 4.055 6.730 2.569

1.02.02 Ativo Permanente 1.723.686 1.582.118 1.428.548

1.02.02.01 Investimentos 4.325 4.334 4.343

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 0 0 0

1.02.02.01.02 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio 0 0 0

1.02.02.01.03 Participações em Controladas 0 0 0

1.02.02.01.04 Participações em Controladas - Ágio 0 0 0

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 4.325 4.334 4.343

1.02.02.02 Imobilizado 1.667.735 1.537.888 1.387.251

1.02.02.03 Intangível 51.626 39.896 36.954

1.02.02.04 Diferido 0 0 0
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Anexo 11 Balanço Patrimonial  Passivo Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01748-5. 

Grupo 02 - Balanço Patrimonial - 02 - Passivo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

2 Passivo Total 3.241.770 2.951.442 2.677.251

2.01 Passivo Circulante 1.119.521 1.004.148 718.055

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 73.061 73.069 51.055

2.01.01.01 Empréstimos e f inanciamentos 64.048 65.325 48.099

2.01.01.02 Arrendamento mercantil 9.013 7.744 2.956

2.01.02 Debêntures 249.296 202.420 17.283

2.01.03 Fornecedores 239.486 239.856 217.503

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 126.620 112.098 86.198

2.01.05 Dividendos a Pagar 210.587 223.178 143.663

2.01.05.01 Dividendos a pagar 155.594 168.058 139.169

2.01.05.02 Juros sobre capital próprio a pagar 54.993 55.120 4.494

2.01.06 Provisões 1.842 0 0

2.01.06.01 Plano especial de aposentadoria 1.842 0 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.01.08 Outros 218.629 153.527 202.353

2.01.08.01 Encargos do consumidor 18.162 24.729 18.617

2.01.08.02 Provisões e encargos s/folha pagamento 40.246 35.116 32.954

2.01.08.03 Passivos regulatórios 45.303 20.681 86.093

2.01.08.04 TUSD-G 59.090 12.839 0

2.01.08.05 Obrigações P&D e eficiência energética 23.900 35.071 36.840

2.01.08.06 Outros passivos 31.928 25.091 27.849

2.02 Passivo Não Circulante 994.939 844.262 876.791

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 994.939 844.262 876.791

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 365.238 264.264 187.537

2.02.01.01.01 Empréstimos e f inanciamentos 349.741 241.980 177.247

2.02.01.01.02 Arrendamento mercantil 15.497 22.284 10.290

2.02.01.02 Debêntures 421.318 366.380 504.771

2.02.01.03 Provisões 43.578 81.701 83.189

2.02.01.03.01 Prov.ações judiciais/regulatórias,líqui. 30.787 81.701 83.189

2.02.01.03.02 Plano especial de aposentadoria 12.791 0 0

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0

2.02.01.06 Outros 164.805 131.917 101.294

2.02.01.06.01 Passivos regulatórios 59.697 57.374 60.930

2.02.01.06.02 TUSD-G 87.796 31.713 0

2.02.01.06.03 Obrigações P&D e eficiência energética 14.535 14.401 7.872

2.02.01.06.04 Plano de pensão 0 23.496 31.846

2.02.01.06.05 Outros passivos 2.777 4.933 646

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0 0

2.05 Patrimônio Líquido 1.127.310 1.103.032 1.082.405

2.05.01 Capital Social Realizado 952.492 952.492 952.492

2.05.02 Reservas de Capital 50.539 50.539 50.539

2.05.03 Reservas de Reavaliação 0 0 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0

2.05.04 Reservas de Lucro 124.279 100.001 80.466

2.05.04.01 Legal 124.279 100.001 80.466

2.05.04.02 Estatutária 0 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0

2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 -1.092

2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0
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Anexo 12 Demonstração do Resultado  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01748-5. 

Grupo 03 - Demonstração do Resultado - 01 - Demonstração do Resultado 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 4.034.621 3.719.874 3.582.762

3.02 Deduções da Receita Bruta -1.372.274 -1.207.397 -1.326.689

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.662.347 2.512.477 2.256.073

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1.891.569 -1.715.227 -1.407.821

3.04.01 Energia comprada para revenda -1.602.500 -1.461.478 -1.181.576

3.04.02 Créditos PIS e COFINS s/ custo energia 148.909 132.883 110.805

3.04.03 Gastos com pessoal -150.313 -131.601 -129.277

3.04.04 Gastos com materiais -24.940 -24.875 -23.659

3.04.05 Gastos com serviços de terceiros -85.335 -71.708 -66.735

3.04.06 Depreciação e amortizações -126.312 -116.981 -113.851

3.04.07 Outras despesas operacionais líquidas -55.662 -45.516 -19.044

3.04.08 Créditos PIS e COFINS s/custo operação 4.584 4.049 15.516

3.05 Resultado Bruto 770.778 797.250 848.252

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -149.137 -307.430 -293.764

3.06.01 Com Vendas -21.957 -19.532 -13.089

3.06.02 Gerais e Administrativas -57.592 -63.543 -64.495

3.06.03 Financeiras 2.925 -140.232 -147.508

3.06.03.01 Receitas Financeiras 93.243 97.213 129.695

3.06.03.02 Despesas Financeiras -90.318 -237.445 -277.203

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 0 0

3.06.05 Outras Despesas Operacionais -72.513 -84.123 -68.672

3.06.05.01 Amortização do ágio -7.348 -7.348 -7.348

3.06.05.02 Outras despesas operacionais líquidas -65.165 -76.775 -61.324

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0

3.07 Resultado Operacional 621.641 489.820 554.488

3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0

3.08.01 Receitas 0 0 0

3.08.02 Despesas 0 0 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 621.641 489.820 554.488

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -106.639 -100.621 -109.929

3.11 IR Diferido -96.994 -65.126 -45.287

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0

3.12.01 Participações 0 0 0

3.12.02 Contribuições 0 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 67.559 67.714 67.585

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 485.567 391.787 466.857
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Anexo 13 Demonstração do Fluxo de Caixa  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01748-5. 

Grupo 04 - Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 612.590 526.780 1.048.250

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações 838.905 787.072 783.596

4.01.01.01 Lucro líquido do exercício 485.567 391.787 466.857

4.01.01.02 Prov.créditos de liquidação duvidosa 21.622 27.537 -18.029

4.01.01.03 Juros e variações monetárias e cambial 39.833 137.739 162.496

4.01.01.04 Depreciação e amortizações 126.312 116.981 113.851

4.01.01.05 Amortização mais valia do imobilizado 7.348 7.348 7.348

4.01.01.06 Perda desativação/alienação de bens, liq 19.309 17.751 12.275

4.01.01.07 Plano de pensão -23.496 -8.350 -3.398

4.01.01.08 Plano especial de aposentadoria 14.633 0 0

4.01.01.09 Prov.ações judiciais/regulatórias,liquid -41.570 3.496 -38.620

4.01.01.10 Amortização de tributos diferidos 96.994 63.613 45.851

4.01.01.11 Constituição ativo/passivo regulatório 64.674 3.114 -11.293

4.01.01.12 Programa P&D e eficientização energética 27.679 26.056 22.336

4.01.01.13 Outros 0 0 23.922

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -226.315 -260.292 264.654

4.01.02.01 Consumidores -62.535 -49.880 111.306

4.01.02.02 Almoxarifado -1.335 -180 -15.833

4.01.02.03 Tributos a compensar 8.744 2.648 -15.192

4.01.02.04 Ativos regulatórios/TUSD-G 45.123 -81.439 276.758

4.01.02.05 Caução de fundos e depósitos vinculados 10.371 27.310 3.183

4.01.02.06 Outros créditos 11.930 -5.454 -9.487

4.01.02.07 Imposto de renda e contrib. social pagos -122.730 -104.911 -113.861

4.01.02.08 Juros pagos(emprest,debent,arrend.merc) -110.418 -87.393 -18.414

4.01.02.09 Fornecedores/supridores energia elétrica -6.937 22.353 17.467

4.01.02.10 Tributos a recolher 124.686 119.246 79.417

4.01.02.11 Passivos regulatórios/TUSD-G -88.414 -71.536 -4.445

4.01.02.12 Prov.ações judiciais/regulatórias liquid -445 -10.302 -5.093

4.01.02.13 Programa P&D e eficientização energética -41.941 -25.788 -53.948

4.01.02.14 Plano de pensão 0 0 -1.762

4.01.02.15 Outros passivos 7.586 5.034 14.558

4.01.03 Outros 0 0 0

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -292.234 -275.459 -249.058

4.02.01 Aquisições de imobilizado -276.057 -267.862 -264.872

4.02.02 Aquis.imobilizado - material em depósito -52.084 -28.654 -6.797

4.02.03 Obrigações especiais 31.274 12.172 14.492

4.02.04 Valor de venda do ativo imobilizado 4.633 8.885 8.119

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento -246.180 -203.629 -1.125.453

4.03.01 Dividendos e JCP pagos -461.314 -280.080 -775.479

4.03.02 Amortz.empréstimos/debêntures(principal) -364.416 -47.641 -476.403

4.03.03 Amortz.arrendamento mercantil(principal) -7.821 -4.640 -6.638

4.03.04 Captação de empréstimos 290.169 128.732 133.067

4.03.05 Captação de debêntures 297.202 0 0

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 74.176 47.692 -326.261

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 205.020 157.328 483.589

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 279.196 205.020 157.328
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Anexo 14 Demonstração do Valor Adicionado  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01748-5. 

Grupo 06 - Demonstração do Valor Adicionado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

6.01 Receitas 4.025.915 3.707.110 3.577.711

6.01.01 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 4.034.621 3.719.874 3.582.762

6.01.02 Outras Receitas 3.884 5.724 7.049

6.01.03 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 0 0 0

6.01.04 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa -12.590 -18.488 -12.100

6.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.876.659 -1.723.574 -1.404.679

6.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -1.602.500 -1.461.478 -1.181.576

6.02.02 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros -144.529 -134.329 -124.517

6.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 0 0 0

6.02.04 Outros -129.630 -127.767 -98.586

6.03 Valor Adicionado Bruto 2.149.256 1.983.536 2.173.032

6.04 Retenções -133.660 -124.329 -121.199

6.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -133.660 -124.329 -121.199

6.04.02 Outras 0 0 0

6.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 2.015.596 1.859.207 2.051.833

6.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 189.038 97.213 129.695

6.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 0

6.06.02 Receitas Financeiras 189.038 97.213 129.695

6.06.03 Outros 0 0 0

6.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 2.204.634 1.956.420 2.181.528

6.08 Distribuição do Valor Adicionado 2.204.634 1.956.420 2.181.528

6.08.01 Pessoal 195.609 176.930 172.738

6.08.01.01 Remuneração Direta 138.074 124.479 123.902

6.08.01.02 Benefícios 28.760 26.600 23.366

6.08.01.03 F.G.T.S. 10.828 9.723 9.718

6.08.01.04 Outros 17.947 16.128 15.752

6.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 1.150.746 1.011.423 1.075.103

6.08.02.01 Federais 430.085 391.432 415.141

6.08.02.02 Estaduais 720.222 619.653 659.452

6.08.02.03 Municipais 439 338 510

6.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 116.274 167.023 189.651

6.08.03.01 Juros 116.274 167.023 189.651

6.08.03.02 Aluguéis 0 0 0

6.08.03.03 Outras 0 0 0

6.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 485.567 391.787 466.857

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 67.559 67.714 67.585

6.08.04.02 Dividendos 393.730 303.446 375.981

6.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 24.278 20.627 23.291

6.08.05 Outros 256.438 209.257 277.179

6.08.05.01 Encargos do consumidor 256.438 209.257 277.179
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Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

Anexo 15 Balanço Social 2009  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 
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Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

Anexo 16 Balanço Social 2008  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 
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Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

Anexo 17 Balanço Social 2007  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 
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Anexo 18 Balanço Patrimonial  Ativo Embratel Participações S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01764-7. 

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 01 - Ativo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

1 Ativo Total 16.478.932 15.185.259 14.530.844

1.01 Ativo Circulante 4.135.064 3.897.489 3.376.836

1.01.01 Disponibilidades 1.083.191 584.587 717.061

1.01.02 Créditos 2.106.127 2.116.173 1.700.385

1.01.02.01 Clientes 2.106.127 2.116.173 1.700.385

1.01.02.02 Créditos Diversos 0 0 0

1.01.03 Estoques 27.720 110.089 125.898

1.01.04 Outros 918.026 1.086.640 833.492

1.01.04.01 Tributos a recuperar 396.027 484.129 360.019

1.01.04.02 Tributos diferidos 342.563 376.019 336.696

1.01.04.03 Despesas antecipadas 64.008 58.824 48.857

1.01.04.04 Instrumentos f inanceiros 1.288 68.504 0

1.01.04.05 Outros 114.140 99.164 87.920

1.02 Ativo Não Circulante 12.343.868 11.287.770 11.154.008

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 847.440 1.177.444 1.564.235

1.02.01.01 Créditos Diversos 0 0 0

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.03 Outros 847.440 1.177.444 1.564.235

1.02.01.03.01 Tributos a recuperar 215.761 249.664 723.910

1.02.01.03.02 Tributos diferidos 381.510 589.913 625.304

1.02.01.03.03 Depósitos judiciais 101.125 100.987 101.398

1.02.01.03.04 Instrumentos f inanceiros 0 108.436 0

1.02.01.03.05 Outros 149.044 128.444 113.623

1.02.02 Ativo Permanente 11.496.428 10.110.326 9.589.773

1.02.02.01 Investimentos 1.336.216 1.043.082 1.072.091

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 1.347.795 1.054.661 1.083.670

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0 0

1.02.02.01.03 Outros Investimentos 19 19 19

1.02.02.01.06 Deságio coligadas -11.598 -11.598 -11.598

1.02.02.02 Imobilizado 8.192.232 8.102.282 7.498.312

1.02.02.03 Intangível 1.967.546 964.410 1.018.699

1.02.02.04 Diferido 434 552 671
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Anexo 19 Balanço Patrimonial  Passivo Embratel Participações S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01764-7. 

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 02 - Passivo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

2 Passivo Total 16.478.932 15.185.259 14.530.844

2.01 Passivo Circulante 4.056.030 4.361.617 3.963.731

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 720.246 1.466.003 734.879

2.01.02 Debêntures 0 0 0

2.01.03 Fornecedores 1.136.528 1.281.368 1.032.296

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 761.249 707.168 542.151

2.01.04.01 Impostos, taxas e contribuições 702.434 669.504 537.792

2.01.04.02 Impostos diferidos 58.815 37.664 4.359

2.01.05 Dividendos a Pagar 463.556 317.654 355.085

2.01.05.01 Dividendos propostos e a pagar e JCP 463.556 317.654 355.085

2.01.06 Provisões 263.977 276.183 829.073

2.01.06.01 Provisões para contingências 263.977 276.183 829.073

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.01.08 Outros 710.474 313.241 470.247

2.01.08.01 Pessoal, encargos e benefícios sociais 92.368 98.667 84.597

2.01.08.02 Particip. de empregados nos resultados 71.968 61.026 46.679

2.01.08.03 Passivo atuarial - Telos 29.078 37.997 40.758

2.01.08.04 Partes relacionadas 0 0 0

2.01.08.05 Instrumentos f inanceiros 95.885 0 195.778

2.01.08.06 Receitas antecipadas 178.794 0 0

2.01.08.07 Outras obrigações 242.381 115.551 102.435

2.02 Passivo Não Circulante 2.684.458 2.283.523 2.438.321

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 2.684.458 2.283.523 2.438.321

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.327.968 1.615.946 1.630.977

2.02.01.02 Debêntures 0 0 0

2.02.01.03 Provisões 480.599 454.930 429.392

2.02.01.03.01 Passivo atuarial - Telos 480.599 454.930 429.392

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0

2.02.01.06 Outros 875.891 212.647 377.952

2.02.01.06.01 Impostos, taxas e contribuições 2.588 2.681 11.803

2.02.01.06.02 Impostos diferidos 29.523 54.670 30.304

2.02.01.06.03 Recursos capitalizáveis 915 915 915

2.02.01.06.04 Instrumentos f inanceiros 51.302 0 165.731

2.02.01.06.05 Receitas antecipadas 791.537 142.658 154.808

2.02.01.06.06 Outros 26 11.723 14.391

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0 0

2.04 Part. de Acionistas Não Controladores 200.649 191.905 187.631

2.05 Patrimônio Líquido 9.537.795 8.348.214 7.941.161

2.05.01 Capital Social Realizado 5.618.699 5.316.660 5.217.148

2.05.02 Reservas de Capital 0 0 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 0 0 0

2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0

2.05.04 Reservas de Lucro 3.919.096 3.031.554 2.724.013

2.05.04.01 Legal 353.030 288.394 257.759

2.05.04.02 Estatutária 0 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 401.146 1.051.841

2.05.04.05 Retenção de Lucros 3.566.066 2.342.014 1.414.413

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0

2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 0

2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0
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Anexo 20 Demonstração do Resultado  Embratel Participações S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01764-7. 

Grupo 08 - Demonstração do Resultado Consolidado  - 01 - Demonstração do Resultado 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 14.585.043 13.431.344 11.765.190

3.02 Deduções da Receita Bruta -3.983.066 -3.654.038 -3.140.437

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 10.601.977 9.777.306 8.624.753

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -7.031.988 -6.376.961 -5.563.038

3.05 Resultado Bruto 3.569.989 3.400.345 3.061.715

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -1.504.411 -2.723.293 -1.915.359

3.06.01 Com Vendas -1.286.463 -1.295.936 -1.201.340

3.06.02 Gerais e Administrativas -719.809 -782.264 -765.934

3.06.03 Financeiras 294.785 -396.091 -231.974

3.06.03.01 Receitas Financeiras 128.349 145.408 148.123

3.06.03.02 Despesas Financeiras 166.436 -541.499 -380.097

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 98.775 71.211 70.771

3.06.05 Outras Despesas Operacionais -163.974 -171.291 -149.074

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 272.275 -148.922 362.192

3.06.06.01 Equiv. patrimonial e amortização de ágio 272.275 -152.988 96.189

3.06.06.02 Ganhos de participações societárias, liq 0 4.066 266.003

3.07 Resultado Operacional 2.065.578 677.052 1.146.356

3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0

3.08.01 Receitas 0 0 0

3.08.02 Despesas 0 0 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 2.065.578 677.052 1.146.356

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -504.590 -2.979 -186.359

3.11 IR Diferido -213.582 -54.133 -137.707

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0

3.12.01 Participações 0 0 0

3.12.02 Contribuições 0 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0

3.14 Part. de Acionistas Não Controladores -54.697 -7.237 -32.923

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.292.709 612.703 789.367
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Anexo 21 Demonstração do Fluxo de Caixa  Embratel Participações S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01764-7. 

Grupo 09 - Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.494.739 2.134.341 1.480.189

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações 2.232.897 2.310.391 1.859.841

4.01.01.01 Lucro líquido do exercício 1.292.709 612.703 789.367

4.01.01.02 Depreciação e amortização 1.311.425 1.213.458 1.126.747

4.01.01.03 Perda (ganho) monetário e cambial, líq. -618.753 682.402 -358.548

4.01.01.04 Efeitos de "sw ap" e "forw ard" 238.855 -451.013 443.556

4.01.01.05 Participação minoritária 54.697 7.237 32.923

4.01.01.06 Baixas de imobilizado 12.657 46.030 33.071

4.01.01.07 Ganho de participação 0 -4.066 -247.349

4.01.01.08 Equiv. patrimonial e amortização de ágio -272.275 152.988 -96.189

4.01.01.09 IR e CS diferidos 213.582 54.133 137.707

4.01.01.10 Outras atividades operacionais 0 -3.481 -1.444

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 261.842 -176.050 -379.652

4.01.02.01 Redução (aumento) contas a receber 117.133 -423.824 245.935

4.01.02.02 Aumento (redução) prov p dev duvidosos -107.087 8.036 -1.815

4.01.02.03 Redução trib dif a recup circ e n circ 122.005 349.746 9.711

4.01.02.04 Aumento juros provisionados 119.777 150.143 173.569

4.01.02.05 Aumento (redução) ctas a pg e desp prov -144.840 249.072 -67.418

4.01.02.06 Aumento imp txs e cont circ e n circ 50.282 122.587 79.624

4.01.02.07 Redução contingências -12.206 -552.890 -409.099

4.01.02.08 Out. var. capital circ. e não circ., liq 116.778 -78.920 -410.159

4.01.03 Outros 0 0 0

4.01.03.01 Dividendos e JCP recebidos 0 0 0

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1.542.374 -1.837.179 -1.283.358

4.02.01 Adições de investimento -20.854 -28.021 -28.260

4.02.02 Adições de ágio 0 -6.591 0

4.02.03 Adições de imob e intang (exceto ágio) -1.521.520 -1.802.567 -1.255.098

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento -453.761 -429.636 -116.923

4.03.01 Empréstimos obtidos 911.762 899.529 743.933

4.03.02 Empréstimos pagos -1.327.540 -843.895 -476.882

4.03.03 Juros pagos -118.981 -152.448 -175.892

4.03.04 Liquidação de "sw ap" e "forw ard" 83.985 -87.442 -196.440

4.03.05 Ações em tesouraria 0 0 0

4.03.06 Dividendos e JCP pagos -2.987 -245.380 -11.642

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 498.604 -132.474 79.908

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 584.587 717.061 637.153

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1.083.191 584.587 717.061
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Anexo 22 Demonstração do Valor Adicionado  Embratel Participações S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01764-7. 

Grupo 11 - Demonstração do Valor Adicionado Consolidado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

6.01 Receitas 13.960.099 12.866.031 11.281.269

6.01.01 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 14.585.043 13.431.344 11.765.190

6.01.02 Outras Receitas -235.733 -206.874 -101.448

6.01.02.01 Descontos, cancelamentos e devoluções -235.733 -206.874 -101.448

6.01.03 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 0 0 0

6.01.04 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa -389.211 -358.439 -382.473

6.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -6.192.559 -5.795.722 -5.051.244

6.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -4.590.986 -4.200.017 -3.434.817

6.02.02 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros -1.601.573 -1.595.705 -1.616.427

6.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 0 0 0

6.02.04 Outros 0 0 0

6.03 Valor Adicionado Bruto 7.767.540 7.070.309 6.230.025

6.04 Retenções -1.311.425 -1.213.458 -1.126.747

6.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -1.311.425 -1.213.458 -1.126.747

6.04.02 Outras 0 0 0

6.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 6.456.115 5.856.851 5.103.278

6.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 400.624 -3.514 510.315

6.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 272.275 -152.988 96.189

6.06.02 Receitas Financeiras 128.349 145.408 148.123

6.06.03 Outros 0 4.066 266.003

6.06.03.01 Outros ganhos de particip. societ., líq. 0 4.066 266.003

6.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 6.856.739 5.853.337 5.613.593

6.08 Distribuição do Valor Adicionado 6.856.739 5.853.337 5.613.593

6.08.01 Pessoal 845.792 825.328 736.586

6.08.01.01 Remuneração Direta 629.618 626.694 542.201

6.08.01.02 Benefícios 146.077 133.478 127.530

6.08.01.03 F.G.T.S. 53.150 58.595 36.369

6.08.01.04 Outros 16.947 6.561 30.486

6.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 4.829.977 3.866.570 3.674.620

6.08.02.01 Federais 1.637.146 926.907 1.083.913

6.08.02.02 Estaduais 3.174.287 2.919.594 2.573.862

6.08.02.03 Municipais 18.544 20.069 16.845

6.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros -166.436 541.499 380.097

6.08.03.01 Juros 119.777 150.143 152.770

6.08.03.02 Aluguéis 0 0 0

6.08.03.03 Outras -286.213 391.356 227.327

6.08.03.03.01 Resultado de operação de "hedge" 238.855 -451.013 443.554

6.08.03.03.02 Var. cambiais e monetárias - passivas -634.208 774.115 -351.478

6.08.03.03.03 Outras despesas f inanceiras 109.140 68.254 135.251

6.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 1.347.406 619.940 822.290

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 0 0 0

6.08.04.02 Dividendos 407.305 308.191 320.656

6.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 885.404 304.512 468.711

6.08.04.04 Part. Não Controladores Lucros Retidos 54.697 7.237 32.923

6.08.05 Outros 0 0 0
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Anexo 23 Balanço Patrimonial  Ativo  Itausa Investimentos Itaú S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 00761-7. 

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 01 - Ativo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

1 Ativo Total 615.961.602 643.201.210 300.035.702

1.01 Ativo Circulante 453.898.871 490.504.347 230.260.075

1.01.01 Disponibilidades 10.676.079 15.924.908 4.458.579

1.01.02 Créditos 383.144.938 390.896.926 196.616.982

1.01.02.01 Clientes 0 0 0

1.01.02.02 Créditos Diversos 383.144.938 390.896.926 196.616.982

1.01.02.02.01 Aplicações Interf inanceiras de Liquidez 133.032.335 120.269.009 55.219.093

1.01.02.02.02 Títulos e Valores Mobiliário 95.392.926 109.912.928 54.124.468

1.01.02.02.03 Relações Interbancárias de Controladas 14.048.312 13.611.823 17.340.515

1.01.02.02.04 Op. de Crédito e Arrendamento Mercantil 155.107.485 157.086.229 74.465.829

1.01.02.02.05 (-) Provisões para Devedores Duvidosos -14.436.120 -9.983.063 -4.532.923

1.01.03 Estoques 758.518 758.019 669.290

1.01.03.01 De Produto 758.242 746.763 661.799

1.01.03.02 De Imóveis 276 11.256 7.491

1.01.04 Outros 59.319.336 82.924.494 28.515.224

1.01.04.01 Créditos Diversos 56.564.083 80.033.486 27.276.266

1.01.04.02 (-) Provisão para Devedores Duvidosos -63.619 -111.538 -104.775

1.01.04.03 Outros Valores e Bens 825.716 854.406 298.062

1.01.04.04 Despesas Antecipadas 1.993.156 2.148.140 1.045.671

1.02 Ativo Não Circulante 162.062.731 152.696.863 69.775.627

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 147.947.718 140.110.895 61.833.217

1.02.01.01 Créditos Diversos 32.719.415 29.514.743 12.835.964

1.02.01.01.01 Créditos Diversos 32.719.415 29.514.743 12.835.964

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.03 Outros 115.228.303 110.596.152 48.997.253

1.02.01.03.01 Aplicações Interf inanceiras de Liquidez 6.409.632 4.277.079 1.669.600

1.02.01.03.02 Títulos e Valores Mobiliários 25.517.101 29.649.271 8.376.940

1.02.01.03.03 Relações Interf inanceiras e Interdep. 521.514 655.867 386.798

1.02.01.03.04 Op. de Crédito e Arrendamento Mercantil 90.843.469 83.904.043 41.082.118

1.02.01.03.05 (-) Provisão para Devedores Duvidosos -9.615.753 -9.989.092 -3.392.737

1.02.01.03.06 Outros Valores e Bens 7.738 12.139 16.483

1.02.01.03.07 Despesas Antecipadas 1.544.602 2.086.845 858.051

1.02.02 Ativo Permanente 14.115.013 12.585.968 7.942.410

1.02.02.01 Investimentos 2.209.522 2.270.478 1.291.623

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 1.191.663 1.354.055 1.008.546

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0 0

1.02.02.01.03 Outros Investimentos 1.017.859 916.423 283.077

1.02.02.02 Imobilizado 7.523.828 6.175.716 3.779.005

1.02.02.02.01 De Uso Próprio 14.823.786 13.516.037 8.883.168

1.02.02.02.02 De Locação 18.553 18.553 85.920

1.02.02.02.03 Reservas Florestais 360.247 182.184 130.679

1.02.02.02.04 (-) Depreciação Acumulada -7.678.758 -7.541.058 -5.320.762

1.02.02.03 Intangível 4.381.663 4.139.774 2.871.782

1.02.02.04 Diferido 0 0 0

1.02.02.04.01 Gastos de Organização e Expansão 0 0 0

1.02.02.04.02 (-) Amortização Acumulada 0 0 0
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Anexo 24 Balanço Patrimonial  Passivo  Itausa Investimentos Itaú S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 00761-7. 

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 02 - Passivo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

2 Passivo Total 615.961.602 643.201.210 300.035.702

2.01 Passivo Circulante 334.578.966 357.153.317 173.764.292

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 663.493 710.089 434.945

2.01.01.01 Moeda Estrangeira 321.609 313.882 193.552

2.01.01.02 Moeda Nacional 341.884 396.207 241.393

2.01.02 Debêntures 0 0 0

2.01.03 Fornecedores 0 0 267.722

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 6.783.965 7.100.760 2.493.087

2.01.04.01 Obrigações Fiscais e Previdênciarias 6.783.965 7.100.760 2.493.087

2.01.05 Dividendos a Pagar 4.492.634 4.067.606 3.039.101

2.01.06 Provisões 9.214.061 7.050.805 3.189.823

2.01.06.01 Téc.Seguros, Previd. e Capitlização 9.214.061 7.050.805 3.189.823

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.01.08 Outros 313.424.813 338.224.057 164.339.614

2.01.08.01 Recurso Cap.Controlada Moeda Estrangeira 13.880.213 20.816.749 9.323.439

2.01.08.02 Recursos Cap.Controlada Moeda Nacional 139.650.747 137.596.107 78.138.526

2.01.08.03 Recursos Cap.Controlada Mercado Aberto 88.149.135 86.261.786 38.851.922

2.01.08.04 Dividas Subordinadas 38.720 1.261.411 2.065.107

2.01.08.05 Instrumentos Financeiros Derivativos 3.418.538 11.224.062 2.493.250

2.01.08.06 Relações Interbancárias de Controladas 3.077.379 3.008.145 1.855.960

2.01.08.07 Provisões e Contas a Pagar 65.210.081 78.055.797 31.611.410

2.02 Passivo Não Circulante 223.426.838 237.764.719 92.338.191

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 223.426.838 237.764.719 92.338.191

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 944.290 683.098 527.402

2.02.01.01.01 Moeda Estrangeira 92.893 312.583 226.812

2.02.01.01.02 Moeda Nacional 851.397 370.515 300.590

2.02.01.02 Debêntures 0 0 0

2.02.01.03 Provisões 43.189.687 36.131.280 20.642.276

2.02.01.03.01 Téc.Seguros, Previd. e Capitalização 43.189.687 36.131.280 20.642.276

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0

2.02.01.06 Outros 179.292.861 200.950.341 71.168.513

2.02.01.06.01 Recursos Cap.Controlada MoedaEstrangeira 3.866.920 10.469.969 5.202.876

2.02.01.06.02 Recursos Cap.Controlada Moeda Nacional 85.181.406 99.172.166 14.041.661

2.02.01.06.03 Recursos Cap.Controlada Mercado Aberto 43.490.688 38.032.708 25.837.665

2.02.01.06.04 Dívida Subordinadas 21.999.496 21.164.412 9.310.176

2.02.01.06.05 Instrumentos Financeiros Derivativos 2.140.714 3.612.634 1.431.704

2.02.01.06.06 Obrigações Sociais e Estatutárias 0 0 0

2.02.01.06.07 Obrigações Fiscais e Previdênciarias 14.312.071 11.246.414 8.591.156

2.02.01.06.08 Provisões e Contas a Pagar 8.301.566 17.252.038 6.753.275

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0 0

2.04 Part. de Acionistas Não Controladores 38.169.806 31.691.229 18.257.410

2.05 Patrimônio Líquido 19.785.992 16.591.945 15.675.809

2.05.01 Capital Social Realizado 13.000.000 10.000.000 7.500.000

2.05.02 Reservas de Capital 174.241 154.668 27.576

2.05.02.01 Reserva Especial ICVM 189/92 25.013 25.013 25.013

2.05.02.02 Opções por Incentivos Fiscais 1.629 1.629 1.629

2.05.02.03 Ágio na Subscrição de Ações 2.009 1.405 934

2.05.02.04 Outras Reservas de Capital 145.590 126.621 0

2.05.03 Reservas de Reavaliação 26.526 29.358 30.720

2.05.03.01 Ativos Próprios 0 0 0

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 26.526 29.358 30.720

2.05.04 Reservas de Lucro 6.585.225 6.407.919 8.117.513

2.05.04.01 Legal 1.556.019 1.410.917 1.066.628

2.05.04.02 Estatutária 5.006.179 4.977.003 7.044.288

2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 220.125 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 23.027 -200.126 6.597

2.05.04.07.01 (-) Ações em Tesouraria -15.244 -45.504 -30.720

2.05.04.07.02 Ajuste a Valor de Mercado - TVM 38.271 -154.622 37.317

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0

2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 0

2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0
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Anexo 25 Demonstração do Resultado  Itausa Investimentos Itaú S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 00761-7. 

Grupo 08 - Demonstração do Resultado Consolidado  - 01 - Demonstração do Resultado 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 19.351.893 15.499.579 14.028.201

3.02 Deduções da Receita Bruta 0 0 0

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 19.351.893 15.499.579 14.028.201

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -3.305.339 -3.296.919 -2.789.741

3.05 Resultado Bruto 16.046.554 12.202.660 11.238.460

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 4.942.190 -15.235.828 3.412.579

3.06.01 Com Vendas 0 0 0

3.06.02 Gerais e Administrativas -33.150.608 -27.221.979 -16.247.494

3.06.02.01 Receita c/Seguros, Prev. e Capitalização 17.630.232 11.920.877 9.113.519

3.06.02.02 Despesas c/Seguros, Prev.e Capitalizaçã -15.198.538 -10.613.718 -7.894.759

3.06.02.03 Despesas Patrimoniais -15.458.119 -13.718.762 -6.254.467

3.06.02.04 Despesas Administrativas -19.665.594 -14.336.817 -10.975.886

3.06.02.05 Honorários da Diretoria -458.589 -473.559 -235.901

3.06.03 Financeiras 46.236.274 23.376.615 21.228.378

3.06.03.01 Receitas Financeiras 76.927.150 56.692.181 32.501.389

3.06.03.01.01 Valores Mobiliários 24.161.950 13.963.320 8.109.965

3.06.03.01.02 Com Seguros, Previdência e Capitalização 4.575.783 2.321.376 2.210.270

3.06.03.01.03 Outras Receitas Financeiras 48.189.417 40.407.485 22.181.154

3.06.03.02 Despesas Financeiras -30.690.876 -33.315.566 -11.273.011

3.06.03.02.01 Com Seguros, Previdência e Capitalização -3.992.544 -1.841.417 -1.840.601

3.06.03.02.02 Outras Despesas Financeiras -26.698.332 -31.474.149 -9.432.410

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 1.546.637 2.048.619 3.499.916

3.06.05 Outras Despesas Operacionais -9.914.786 -10.560.069 -5.304.607

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 224.673 -2.879.014 236.386

3.06.06.01 Receitas de Equivalência Patrimonial 224.673 0 236.386

3.06.06.02 Despesas de Equivalência Patrimonial 0 -2.879.014 0

3.07 Resultado Operacional 20.988.744 -3.033.168 14.651.039

3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0

3.08.01 Receitas 0 0 0

3.08.02 Despesas 0 0 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 20.988.744 -3.033.168 14.651.039

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -7.515.664 9.380.812 -4.949.525

3.10.01 Devido sobre Operações no Período -6.273.534 -2.924.304 -3.239.361

3.10.02 A Compensar ref.Adições Temporárias -1.242.130 12.305.116 -1.710.164

3.11 IR Diferido 0 0 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias -1.730.894 -916.458 -785.284

3.12.01 Participações -1.730.894 -916.458 -785.284

3.12.01.01 Empregados -1.507.139 -768.056 -633.289

3.12.01.02 Administradores - Estatutárias -223.755 -148.402 -151.995

3.12.02 Contribuições 0 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0

3.14 Part. de Acionistas Não Controladores -7.811.982 -2.731.506 -4.927.748

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 3.930.204 2.699.680 3.988.482
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Anexo 26 Demonstração do Fluxo de Caixa  Itausa Investimentos Itaú S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 00761-7. 

Grupo 09 - Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 32.341.804 13.974.011 -1.194.977

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações 36.012.550 16.930.031 19.403.274

4.01.01.01 Lucro Líquido 3.930.204 2.699.680 3.988.482

4.01.01.02 Ajuste Vlr Merc TVM e Inst Financ Deriva -3.003.340 1.429.253 13.131

4.01.01.03 Prov Cred Liquidação Duvidosa 16.398.955 14.279.713 6.563.386

4.01.01.04 Result Operaç Dívida Subordinada 1.265.073 2.514.849 794.359

4.01.01.05 Result Operaç Secrutiz Ordens Pgto Exter -309.741 871.413 -192.077

4.01.01.06 Var Prov Téc Seg, Prev e Capitalização 3.992.544 1.841.417 3.458.263

4.01.01.07 Depreciação e Amortizações 2.350.516 1.596.943 770.570

4.01.01.08 Ajuste Obrig Legais-Fiscais e Prevdenciá -52.944 60.440 948.535

4.01.01.09 Ajuste Provisão Passivos Contingentes -1.083.090 1.988.886 320.396

4.01.01.10 Tributos Diferidos 1.242.130 -12.305.116 1.710.164

4.01.01.11 Resultado de Participação em Coligadas -224.673 2.879.014 -219.563

4.01.01.12 Rendas TVM Disponíveis p Venda 3.082.966 -4.062.040 -1.012.820

4.01.01.13 Rendas TVM Mantidos até o Vencimento 525.210 -498.383 -33.859

4.01.01.14 Amort Ágio Aquis Part Invest e Acion Min 0 1.556.955 301.412

4.01.01.15 (Ganho)Perda Alien Imobilizado de Uso 0 0 -114.321

4.01.01.16 (Ganho)Perda Alien de Investimentos -424.339 -291.587 -2.762.238

4.01.01.17 Resultado dos Acionistas Minoritários 7.811.982 2.731.506 4.927.748

4.01.01.18 Outros 511.097 -362.912 -58.294

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -3.670.746 -2.956.020 -20.598.251

4.01.02.01 (Aum)Red Aplic Interf inan de Liquidez 19.092.080 -37.399.717 -22.949.744

4.01.02.02 (Aum)Red TVM e Instr Financ Derivativos 5.227.611 -26.163.844 -9.512.982

4.01.02.03 (Aum)Red Relações Interbanc de Controlad -232.902 10.962.524 -2.468.813

4.01.02.04 (Aum)Red Op Cred Arrend Merc e Outros Cr -17.015.919 -64.045.329 -30.351.024

4.01.02.05 (Aum)Red em Estoques -540 -88.729 -152.079

4.01.02.06 (Aum)Red Outros Créd e Outros Vls e Bens -31.773 -1.528.563 -3.034.222

4.01.02.07 (Aum)Red Operações de Câmbio 1.510.587 1.020.853 -434.719

4.01.02.08 (Aum)Red Despesas Antecipadas 697.227 -2.396.152 -2.982.006

4.01.02.09 Aum(Red) Rec Capt Control Moeda Estrang -13.539.585 16.760.403 -2.596.225

4.01.02.10 Aum(Red) Rec Capt Control Moeda Nacional -12.121.861 62.975.551 22.470.289

4.01.02.11 Aum (Red) Rec Capt Control Mercado Abert 7.345.329 28.277.625 24.554.828

4.01.02.12 Aum (Red) Obrig Emprést Moeda Estrangeir -211.964 206.101 116.282

4.01.02.13 Aum(Red) Obrig Emprest Moeda Nacional 414.559 224.739 183.705

4.01.02.14 Aum(Red) Oper Cartões de Crédito 2.490.541 5.878.566 1.828.092

4.01.02.15 Aum(Red) Ope Sec Ordens Pgto Exterior -3.518.992 -154.891 -230.064

4.01.02.16 Aum(Red) Obrig Sociais, Fiscais e Outras 5.346.567 1.319.604 5.685.220

4.01.02.17 Aum(Red) Prov Técn Seg, Prev e Cap 5.100.089 3.944.745 1.337.385

4.01.02.18 Pgto IR e CS -4.221.800 -2.749.506 -2.062.174

4.01.03 Outros 0 0 0

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 1.664.223 5.307.246 -1.419.852

4.02.01 Juros s Cap Próprio/Div Receb Coligadas 78.843 114.720 60.506

4.02.02 Rec Venda TVM Disponível p Venda 14.244.015 22.684.660 11.849.909

4.02.03 Rec Resg TVM Mantidos Até o Vencim 459.802 374.734 207.220

4.02.04 Alienação de Investimentos 431.847 400.263 2.799.804

4.02.05 Pgto IR e CS alienação de Investimentos -135.816 -135.648 -951.301

4.02.06 Alienação de Imobilizado de Uso 67.933 47.500 476.685

4.02.07 Aquisição TVM Disponível p Venda -10.519.213 -27.742.545 -14.257.340

4.02.08 Cx Equiv Cx Líq Ativo e Passivo dec Asso -477.994 14.962.865 0

4.02.09 Aquisição Participação AIG Seguros 0 -1.937.203 0

4.02.10 Aquisição de Investimentos -157.191 -423.493 -398.113

4.02.11 Aquisição Imobilizado Uso e Res Floresta -1.534.922 -1.911.499 -805.226

4.02.12 Aplicações no Intangível -793.081 -1.127.108 -401.996

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento -5.266.897 -4.691.545 4.221.904

4.03.01 Aum(Red) Obrig ações Dív Subordinada -1.652.680 992.818 6.722.376

4.03.02 Var Participação Acionistas Minoritários -9.022 -2.637.893 -97.470

4.03.03 Subscrição de Ações 450.000 77.406 86.654

4.03.04 Ágio na Subscrição de Ações 604 471 752

4.03.05 Reserva dec.venda fração ação ñ integral 0 78 0

4.03.06 Aquisição de Ações Própria -15.244 -280.545 -56.000

4.03.07 Juros s Capital Próprio Pg a Acion Minor -2.376.941 -1.666.330 -1.310.780

4.03.08 Juros s Capital Próprio Pg -1.663.614 -1.177.550 -1.123.628

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 330.884

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 28.739.130 14.589.712 1.937.959

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 37.259.962 22.670.250 20.732.291

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 65.999.092 37.259.962 22.670.250
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Anexo 27 Demonstração do Valor Adicionado  Itausa Investimentos Itaú S/A. 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 00761-7. 

Grupo 11 - Demonstração do Valor Adicionado Consolidado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

6.01 Receitas 54.108.378 28.513.210 32.123.697

6.01.01 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 19.351.893 15.499.579 14.028.201

6.01.02 Outras Receitas 48.921.792 25.667.905 20.922.585

6.01.02.01 Resultado Financeiro e de Vls Mobiliário 45.653.035 22.896.656 20.858.709

6.01.02.02 Seguros, Previdência e Capitalização 3.014.932 1.787.118 1.588.429

6.01.02.03 Outras 253.825 984.131 -1.524.553

6.01.03 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 0 0 0

6.01.04 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa -14.165.307 -12.654.274 -2.827.089

6.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -14.981.554 -9.033.875 -7.931.448

6.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -3.305.339 -3.296.919 -2.789.741

6.02.02 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros -3.138.870 -2.026.992 -2.107.278

6.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 0 0 0

6.02.04 Outros -8.537.345 -3.709.964 -3.034.429

6.02.04.01 Processamento de Dados e Telecomun -2.333.384 -1.678.841 -1.338.396

6.02.04.02 Propaganda, Promoções e Publicidade -981.249 -709.928 -493.682

6.02.04.03 Conservação e Manutenção de Bens -997.140 -578.120 -288.277

6.02.04.04 Transporte -409.803 -302.641 -254.114

6.02.04.05 Segurança -384.787 -274.176 -213.596

6.02.04.06 Viagens -121.943 -107.663 -73.321

6.02.04.07 Legais e Judiciais 0 0 -43.066

6.02.04.08 Outras -3.309.039 -58.595 -329.977

6.03 Valor Adicionado Bruto 39.126.824 19.479.335 24.192.249

6.04 Retenções -1.440.080 -783.374 -761.164

6.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -1.440.080 -783.374 -761.164

6.04.02 Outras 0 0 0

6.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 37.686.744 18.695.961 23.431.085

6.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 479.328 296.089 236.386

6.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 479.328 296.089 236.386

6.06.02 Receitas Financeiras 0 0 0

6.06.03 Outros 0 0 0

6.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 38.166.072 18.992.050 23.667.471

6.08 Distribuição do Valor Adicionado 38.166.072 18.992.050 23.667.471

6.08.01 Pessoal 11.628.061 8.618.288 6.039.741

6.08.01.01 Remuneração Direta 9.582.727 7.094.369 4.938.739

6.08.01.02 Benefícios 1.532.883 1.178.375 835.993

6.08.01.03 F.G.T.S. 512.451 345.544 265.009

6.08.01.04 Outros 0 0 0

6.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 13.935.030 4.437.225 8.347.880

6.08.02.01 Federais 13.089.448 3.998.163 7.996.205

6.08.02.02 Estaduais 285.390 18.191 31.955

6.08.02.03 Municipais 560.192 420.871 319.720

6.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 860.795 505.351 363.620

6.08.03.01 Juros 0 0 0

6.08.03.02 Aluguéis 860.795 505.351 363.620

6.08.03.03 Outras 0 0 0

6.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 11.742.186 5.431.186 8.916.230

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 1.163.265 1.210.634 0

6.08.04.02 Dividendos 243.406 386.207 0

6.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 2.523.533 1.102.839 3.988.482

6.08.04.04 Part. Não Controladores Lucros Retidos 7.811.982 2.731.506 4.927.748

6.08.05 Outros 0 0 0
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Fonte: BM&F Bovespa código 01444-3. 

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 01 - Ativo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

1 Ativo Total 21.565.203 20.113.911 18.659.902

1.01 Ativo Circulante 2.529.674 2.238.412 2.224.517

1.01.01 Disponibilidades 771.008 625.732 464.997

1.01.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 770.968 624.615 464.777

1.01.01.02 Outras Disponibilidades 40 1.117 220

1.01.02 Créditos 1.315.717 1.339.877 1.546.391

1.01.02.01 Clientes 1.179.730 1.129.746 1.207.885

1.01.02.02 Créditos Diversos 135.987 210.131 338.506

1.01.02.02.01 Saldos e Transações c/ Partes Relacion. 135.987 210.131 338.506

1.01.03 Estoques 39.877 47.678 53.141

1.01.03.01 Almoxarifados de Operação 39.877 47.678 53.141

1.01.04 Outros 403.072 225.125 159.988

1.01.04.01 Impostos a Recuperar 3.017 4.665 9.414

1.01.04.02 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 258.551 170.982 108.792

1.01.04.03 Depósitos Bloqueados 4 32.592 11.207

1.01.04.04 Convênio Prefeitura Municipal São Paulo 112.750 0 0

1.01.04.05 Demais Contas a Receber 28.750 16.886 30.575

1.02 Ativo Não Circulante 19.035.529 17.875.499 16.435.385

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.046.295 2.132.747 1.866.803

1.02.01.01 Créditos Diversos 2.046.295 2.132.747 1.866.803

1.02.01.01.01 Clientes 266.543 326.472 278.787

1.02.01.01.02 Saldos e Transações c/ Partes Relacion. 956.648 980.756 986.988

1.02.01.01.03 Indenizações a Receber 146.213 148.794 148.794

1.02.01.01.04 Depósitos Judiciais 46.365 49.127 19.806

1.02.01.01.05 Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos 530.131 435.341 357.226

1.02.01.01.06 Convênio Prefeitura Municipal São Paulo 0 102.002 0

1.02.01.01.07 Demais Contas a Receber 100.395 90.255 75.202

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0

1.02.01.03 Outros 0 0 0

1.02.02 Ativo Permanente 16.989.234 15.742.752 14.568.582

1.02.02.01 Investimentos 720 720 720

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 0 0 0

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0 0

1.02.02.01.03 Outros Investimentos 0 0 0

1.02.02.01.06 Ações em Outras Companhias 698 698 698

1.02.02.01.07 Depósitos Compulsórios - Eletrobrás 22 22 22

1.02.02.02 Imobilizado 15.443.211 14.350.684 14.051.368

1.02.02.02.01 Imobilizações Técnicas 11.759.187 11.830.728 12.294.995

1.02.02.02.02 Obras em Andamento 3.684.024 2.519.956 1.756.373

1.02.02.03 Intangível 1.545.303 1.391.348 516.494

1.02.02.04 Diferido 0 0 0

Anexo 28 Balanço Patrimonial  Ativo  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo 
(Sabesp). 
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Anexo 29 Balanço Patrimonial  Passivo  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo 
(Sabesp) 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01444-3. 

Grupo 07 - Balanço Patrimonial Consolidado - 02 - Passivo

Código da Conta Descrição da Conta 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

2 Passivo Total 21.565.203 20.113.911 18.659.902

2.01 Passivo Circulante 3.109.896 3.016.919 2.454.737

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 611.123 582.942 683.314

2.01.02 Debêntures 399.414 865.918 58.800

2.01.02.01 Debêntures 6ª Emissão 225.755 240.346 0

2.01.02.02 Debêntures 7ª Emissão 121.380 200.000 0

2.01.02.03 Debêntures 8ª Emissão 0 350.000 0

2.01.02.04 Juros sobre Debêntures 52.279 75.572 58.800

2.01.03 Fornecedores 195.765 187.143 165.267

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 218.867 130.410 127.735

2.01.04.01 Imposto de Renda Pessoa Jurídica 60.146 3.742 4.420

2.01.04.02 Contribuição Social 28.491 6.114 5.331

2.01.04.03 Programa Paes 34.012 32.631 43.918

2.01.04.04 Cofins e Pasep 51.077 37.766 41.629

2.01.04.05 INSS 23.708 21.406 20.072

2.01.04.06 Imposto de Renda Retido na Fonte 3.492 6.259 2.736

2.01.04.07 INSS Retido na Fonte 8.927 8.665 4.102

2.01.04.08 Outros 9.014 13.827 5.527

2.01.05 Dividendos a Pagar 0 0 0

2.01.06 Provisões 643.863 459.395 290.172

2.01.06.01 Para Contingências Tributárias 420 744 5.766

2.01.06.02 Para Contingências Cíveis 20.602 13.422 30.497

2.01.06.03 Para Contingências com Fornecedores 184.500 145.998 88.229

2.01.06.04 Para Contingências com Clientes 413.622 271.095 151.284

2.01.06.05 Para Contingências Ambientais 7.632 14.620 9.594

2.01.06.06 Para Contingências Trabalhistas 17.087 13.516 4.802

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.01.08 Outros 1.040.864 791.111 1.129.449

2.01.08.01 Salários e Encargos 239.152 196.075 166.797

2.01.08.02 Empreiteiros 193.910 163.203 156.987

2.01.08.03 Juros sobre o Capital Próprio a Pagar 365.442 275.007 680.339

2.01.08.04 Impostos e Contribuições Diferidos 37.912 64.369 75.249

2.01.08.05 Valores a Restituir 54.574 41.889 39.122

2.01.08.06 Compromissos Contratos de Programas 45.584 35.308 0

2.01.08.07 Outras Obrigações 104.290 15.260 10.955

2.02 Passivo Não Circulante 7.927.670 7.549.077 6.424.633

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 7.927.670 7.549.077 6.424.633

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 4.632.711 4.419.084 3.465.664

2.02.01.02 Debêntures 916.752 997.164 1.477.457

2.02.01.02.01 Debêntures 6ª Emissão 0 229.690 427.657

2.02.01.02.02 Debêntures 7ª Emissão 0 123.497 312.362

2.02.01.02.03 Debêntures 8ª Emissão 418.535 425.831 737.438

2.02.01.02.04 Debêntures 9ª Emissão 223.741 218.146 0

2.02.01.02.05 Debêntures 10ª Emissão 274.476 0 0

2.02.01.03 Provisões 824.957 698.253 655.084

2.02.01.03.01 Para Contingências Tributárias 28.337 25.547 26.357

2.02.01.03.02 Para Contingências Cíveis 134.428 139.024 95.130

2.02.01.03.03 Para Contingências com Fornecedores 156.978 76.374 83.427

2.02.01.03.04 Para Contingências com Clientes 369.939 388.780 352.744

2.02.01.03.05 Para Contingências Ambientais 50.899 40.822 40.481

2.02.01.03.06 Para Contingências Trabalhistas 84.376 27.706 56.945

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0

2.02.01.06 Outros 1.553.250 1.434.576 826.428

2.02.01.06.01 Impostos e Contribuições Diferidos 156.860 141.492 159.865

2.02.01.06.02 Programa Paes 85.029 114.210 197.635

2.02.01.06.03 Obrigações Previdenciárias 480.103 419.871 365.234

2.02.01.06.04 Indenizações 41.761 41.435 33.347

2.02.01.06.05 Compromisso Contratos de Programas 93.292 111.118 0

2.02.01.06.06 Provisão p/Passivo Atuarial Lei 4.819/58 518.027 535.435 0

2.02.01.06.07 Demais Contas a Pagar 178.178 71.015 70.347

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0 0 0

2.04 Part. de Acionistas Não Controladores 0 0 0

2.05 Patrimônio Líquido 10.527.637 9.547.915 9.780.532

2.05.01 Capital Social Realizado 6.203.688 6.203.688 3.403.688

2.05.02 Reservas de Capital 124.255 124.255 124.255

2.05.02.01 Auxílio para Obras 108.475 108.475 108.475

2.05.02.02 Reserva de Incentivos 15.780 15.780 15.780

2.05.03 Reservas de Reavaliação 2.145.100 2.253.012 2.339.829

2.05.03.01 Ativos Próprios 2.145.100 2.253.012 2.339.829

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0

2.05.04 Reservas de Lucro 2.054.594 966.960 3.916.234

2.05.04.01 Legal 378.526 309.832 306.654

2.05.04.02 Estatutária 0 0 0

2.05.04.03 Para Contingências 0 0 0

2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0

2.05.04.05 Retenção de Lucros 0 0 0

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0 0

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 1.676.068 657.128 3.609.580

2.05.04.07.01 Reserva para Investimentos 1.676.068 657.128 3.609.580

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários 0 0 0

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0

2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios 0 0 0

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 -3.474

2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0
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Anexo 30 Demonstração do Resultado  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo (Sabesp). 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01444-3. 

Grupo 08 - Demonstração do Resultado Consolidado  - 01 - Demonstração do Resultado 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 7.236.218 6.838.803 6.448.211

3.02 Deduções da Receita Bruta -505.671 -487.131 -477.369

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 6.730.547 6.351.672 5.970.842

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -3.076.273 -2.831.809 -2.695.696

3.05 Resultado Bruto 3.654.274 3.519.863 3.275.146

3.06 Despesas/Receitas Operacionais -1.716.345 -3.058.059 -1.788.314

3.06.01 Com Vendas -801.259 -718.949 -639.552

3.06.02 Gerais e Administrativas -672.248 -578.596 -552.629

3.06.03 Financeiras -203.338 -707.530 -560.957

3.06.03.01 Receitas Financeiras 219.485 568.027 132.123

3.06.03.01.01 Receitas Financeiras 226.782 570.739 132.409

3.06.03.01.02 Variações Cambiais Ativa -7.297 -2.712 -286

3.06.03.02 Despesas Financeiras -422.823 -1.275.557 -693.080

3.06.03.02.01 Despesas Financeiras -825.489 -839.400 -881.404

3.06.03.02.02 Variações Cambiais Passiva 402.666 -436.157 188.324

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 51.413 64.974 46.115

3.06.04.01 Outras Receitas Operacionais 55.689 70.280 52.633

3.06.04.02 Cofins e Pasep -4.276 -5.306 -6.518

3.06.05 Outras Despesas Operacionais -90.913 -1.117.958 -81.291

3.06.05.01 Perda na Baixa de Bens do Imobilizado -22.852 -157.978 -68.349

3.06.05.02 Provisão para Perdas Incentivos Fiscais -2.975 -3.167 -1.718

3.06.05.03 Incentivos Fiscais -17.511 -11.290 -10.823

3.06.05.04 Provisão p/Passivo Atuarial Lei 4.819/58 -45.104 -535.435 0

3.06.05.05 Provisão p/Perda Lei 4.819/58 0 -409.079 0

3.06.05.06 Outras -2.471 -1.009 -401

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0

3.07 Resultado Operacional 1.937.929 461.804 1.486.832

3.08 Resultado Não Operacional 0 0 0

3.08.01 Receitas 0 0 0

3.08.02 Despesas 0 0 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 1.937.929 461.804 1.486.832

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social -748.705 -548.373 -543.345

3.10.01 Provisão para Imposto de Renda -544.485 -399.194 -395.634

3.10.02 Provisão para Contribuição Social -204.220 -149.179 -147.711

3.11 IR Diferido 184.655 150.140 111.777

3.11.01 Imposto de Renda Diferido 135.776 112.216 82.075

3.11.02 Contribuição Social Diferida 48.879 37.924 29.702

3.11.03 Reversão do Imposto de Renda Diferido 0 0 0

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0

3.12.01 Participações 0 0 0

3.12.02 Contribuições 0 0 0

3.12.02.01 Item Extraordinário 0 0 0

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0

3.14 Part. de Acionistas Não Controladores 0 0 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 1.373.879 63.571 1.055.264



Marcos Torres Mendes   128 

Programas de qualidade de vida no trabalho: investimento ou despesa. PUC/SP, 2011. 

Anexo 31 Demonstração do Fluxo de Caixa  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo 
(Sabesp). 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01444-3. 

Grupo 09 - Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.061.727 2.527.990 2.215.600

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações 3.693.943 3.693.095 3.460.996

4.01.01.01 Lucro Líq.Antes Imp.Renda e Contr.Social 1.937.929 461.804 1.486.832

4.01.01.02 Impostos e Contribuições a Recolher 0 -68.878 0

4.01.01.03 Provisões para Contigências 596.543 461.654 477.722

4.01.01.04 Outras Provisões/Reversões 36.329 -858 -790

4.01.01.05 Obrigações Previdenciárias 77.793 71.704 59.931

4.01.01.06 Baixas do Ativo Imobilizado 22.852 157.978 68.349

4.01.01.07 Baixas do Ativo Diferido 0 611 1.276

4.01.01.08 Outras Baixas 4.542 0 0

4.01.01.09 Ganho na Venda de Ativo Imobilizado -9.461 0 219

4.01.01.10 Depreciação e Amortização 560.689 617.804 615.988

4.01.01.11 Jrs.Cacul.s/Emprést.e Financiam.a Pagar 456.203 499.590 519.672

4.01.01.12 Var.Monet.eCambiais de Empr.e Financ. -402.329 564.095 -87.101

4.01.01.13 Var.Mont.de Juros s/o Capital Próprio 0 7.338 4.462

4.01.01.14 Juos e Variações Monetárias Passivas 5.585 8.281 12.218

4.01.01.15 Juros e Variações Monetárias Ativas -28.724 -368.806 -21.121

4.01.01.16 Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa 308.188 336.264 323.339

4.01.01.17 Prov. p/ Termo Ajustamento Conduta (TAC) 82.700 0 0

4.01.01.18 Provisão p/Passivo Atuarial Lei 4.819/58 45.104 535.435 0

4.01.01.19 Prov.p/Perda "Controverso" Lei 4.819/58 0 409.079 0

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -432.855 -145.814 -197.661

4.01.02.01 Contas a receber de Clientes -285.544 -301.844 -400.944

4.01.02.02 Saldos e Transações c/ Partes Relacion. 103.936 82.956 -81.741

4.01.02.03 Estoques 6.758 5.829 -3.307

4.01.02.04 Impostos a Recuperar 1.648 4.749 22.168

4.01.02.05 Demais Contas a Receber -4.994 -112.111 -22.877

4.01.02.06 Depósitos Judiciais -34.010 -37.933 9.706

4.01.02.07 Indenizações a Receber 2.581 0 0

4.01.02.08 Empreiteiros e Fornecedores -15.249 -17.982 -14.055

4.01.02.09 Salários, Provisões e Contribuições Soc. -39.620 29.275 -10.908

4.01.02.10 Provisão p/Passivo Atuarial Lei 4.819/58 -62.512 0 0

4.01.02.11 Impostos e Contribuições a Recolher -60.021 431.350 488.895

4.01.02.12 Contas a Pagar 30.706 6.216 4.034

4.01.02.13 Outras Obrigações 181.058 16.321 -27.055

4.01.02.14 Contingências -240.031 -235.573 -145.668

4.01.02.15 Fundo de Pensão - Repasse Sabesprev -17.561 -17.067 -15.909

4.01.03 Outros -1.199.361 -1.019.291 -1.047.735

4.01.03.01 Juros Pagos -555.573 -516.887 -548.417

4.01.03.02 Imposto de Renda e Contribuições Pagos -643.788 -502.404 -499.318

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -1.953.305 -1.555.155 -881.696

4.02.01 Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado -1.926.453 -1.395.641 -848.878

4.02.02 Aumento de Intangíveis -56.014 -159.514 -32.818

4.02.03 Recursos receb.pela venda Ativo Imobil. 29.162 0 0

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento 36.854 -812.100 -1.197.113

4.03.01 Captações 2.237.056 1.043.174 222.474

4.03.02 Amortizações de Empréstimos -1.896.480 -1.146.416 -1.283.201

4.03.03 Pagamento de Juros s/o Capital Próprio -303.722 -708.858 -136.386

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 145.276 160.735 136.791

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 625.732 464.997 328.206

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 771.008 625.732 464.997
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Anexo 32 Demonstração do Valor Adicionado  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo 
(Sabesp). 

 

Fonte: BM&F Bovespa código 01444-3. 

Grupo 11 - Demonstração do Valor Adicionado Consolidado  - Método Indireto 

Código da Conta Descrição da Conta
01/01/2009 

a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

01/01/2007 
a 

31/12/2007

6.01 Receitas 6.996.438 6.929.419 6.268.093

6.01.01 Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços 7.236.218 6.838.803 6.448.211

6.01.02 Outras Receitas 55.689 70.280 52.633

6.01.03 Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios 12.719 356.600 90.588

6.01.04 Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa -308.188 -336.264 -323.339

6.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -2.158.649 -2.887.999 -1.700.538

6.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -1.325.027 -1.180.116 -1.099.897

6.02.02 Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros -742.709 -589.925 -519.350

6.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 0 0 0

6.02.04 Outros -90.913 -1.117.958 -81.291

6.03 Valor Adicionado Bruto 4.837.789 4.041.420 4.567.555

6.04 Retenções -562.340 -618.924 -617.341

6.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -562.340 -618.924 -617.341

6.04.02 Outras 0 0 0

6.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 4.275.449 3.422.496 3.950.214

6.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 219.485 568.027 132.123

6.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 0

6.06.02 Receitas Financeiras 219.485 568.027 132.123

6.06.03 Outros 0 0 0

6.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 4.494.934 3.990.523 4.082.337

6.08 Distribuição do Valor Adicionado 4.494.934 3.990.523 4.082.337

6.08.01 Pessoal 1.429.306 1.247.447 1.160.366

6.08.01.01 Remuneração Direta 918.716 884.775 829.394

6.08.01.02 Benefícios 308.672 295.931 269.104

6.08.01.03 F.G.T.S. 201.918 66.741 61.868

6.08.01.04 Outros 0 0 0

6.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 1.390.237 1.171.974 1.179.474

6.08.02.01 Federais 1.334.719 1.124.770 1.166.102

6.08.02.02 Estaduais 36.621 32.713 2.348

6.08.02.03 Municipais 18.897 14.491 11.024

6.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 301.512 1.507.531 687.233

6.08.03.01 Juros 275.287 1.489.968 673.396

6.08.03.02 Aluguéis 26.225 17.563 13.837

6.08.03.03 Outras 0 0 0

6.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 1.373.879 63.571 1.055.264

6.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 394.157 63.571 300.744

6.08.04.02 Dividendos 0 0 0

6.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício 979.722 0 754.520

6.08.04.04 Part. Não Controladores Lucros Retidos 0 0 0

6.08.05 Outros 0 0 0
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Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

Anexo 33 Balanço Social 2009  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo 
(Sabesp). 
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Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

  

Anexo 34 Balanço Social 2008  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo (Sabesp). 
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Fonte: BM&F Bovespa Relatório da Administração. 

Anexo 35 Balanço Social 2007  Cia Saneamento Básico Estado São Paulo (Sabesp). 


