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A visão do que é a empresa vem se modificando ao longo dos tempos. Desde os conceitos de 
agente de transformação até aquelas formas jurídicas complexas que subsidiam a existência 
de grandes corporações transnacionais, essas visões se complementaram de maneira a 
permitir sempre uma ótica final sob o prisma econômico. Mas avançamos e começamos a 
querer também uma visão que contemple além do lado econômico a dimensão social da 
empresa, pois em sua unidade menor ela é sempre formada pela vontade, pelo acordo entre 
pessoas, sejam os donos ou os empregados, ou outros que sustentam a existência dessa 
“instituição”. Essa ampla visão nos possibilita perceber a importância da empresa além dos 
interesses específicos de cada um dos que dela participam ou com ela interagem. 

Na expectativa do advento da nova lei de falências, a essência do diploma legal está passando 
por uma mudança. Percebe-se pelo projeto de lei que o que se busca agora é a recuperação e 
manutenção da empresa, enquanto entidade que se caracteriza como elemento fundamental 
na economia e sociedade. É explícita essa característica fundamental, ao observarmos o art. 
45 do projeto de lei, que diz ser o instrumento de recuperação um meio para sanear a crise 
financeira, salvaguardando todos os interesses dos credores e mantendo a fonte produtora, 
“viabilizando, dessa forma, a realização da função social da empresa”. 

Então, se a essência da recuperação da empresa é maximizar os ganhos da sociedade 
precisamos responder a três questões. Primeira: como verificar os ganhos para a sociedade?  

Uma análise da empresa pode mostrar a importância dela no contexto de sua comunidade e 
respectiva economia, bem como em sua cadeia de valor, por exemplo. Mas, essa identificação 
será realizada através de pesquisas de opinião, de mercado, nas demonstrações contábeis 
tradicionais da empresa? Seria muito complexo e inviável devido ao caráter de urgência da 
situação. Delimitando um pouco mais, qual a importância da empresa para os agentes inter-
relacionados?  

Outra maneira de identificarmos a importância da empresa para a sociedade é delimitarmos 
essa abrangência aos agentes econômicos que interagem diretamente com ela. Isso reduziria 
o escopo dessa avaliação e possibilitaria já desenvolver uma idéia dos credores que farão parte 
do pacto pela recuperação da empresa. Mas como medir essa importância da empresa para 
esses diversos agentes, num contexto de importância social e econômico? Isso nos conduz a 
uma delimitação final: quanto de Valor Adicionado à empresa gera para os agentes?  

Para medir a importância da empresa junto aos demais agentes precisamos entender o quanto 
ela gera de rendas para esses agentes. Todos aqueles que se envolvem com ela buscam a 
figura de uma remuneração pelo o que estão “investindo” ou “emprestando”, seja o 
trabalhador ou o agente financeiro, ou o fornecedor. Dessa maneira é importante gerar uma 
medida quantitativa de quanto a empresa está produzindo e distribuindo para todos os 
agentes que a auxiliam e permitem sua operação.  

Significa dizer que precisamos identificar o quanto de Valor Adicionado foi criado pela empresa 
em sua operação e quanto desse foi repassado a cada um dos agentes. Isso possibilita medir 
quantitativamente (em valores monetários), qual o impacto de uma empresa ser mantida em 
operação, pois indicará quanto que ela tenderá a produzir de rendas para os agentes que 
interagem com ela e para si mesma, raciocínio análogo à análise tradicional da viabilidade do 
plano de recuperação que será realizado.  

 



Mas como fazer essa mensuração e avaliação? O art. 46 do projeto de lei pede uma 
demonstração da viabilidade da recuperação proposta, que contemple aspectos econômicos e 
sociais no contexto de atuação da empresa. Nos induz, então, a perceber que será mais que 
uma petição inicial “tradicional”, em que vários aspectos precisam ser levantados e apontados. 
Com um trabalho e enfoque específico do contador da empresa ou do perito contábil, essa 
informação pode ser apurada e sumarizada através de um Balanço Social e, economicamente, 
através da Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 

As demonstrações contábeis tradicionais solicitadas pela legislação falimentar atual e pela 
proposta do projeto de lei visam informar, respectivamente, os valores patrimoniais finais 
(estáticos) e a formação do resultado (dinâmico) de determinado período de uma empresa, 
duas informações que em momento algum mostram quanto a empresa gerou de valor para a 
sociedade. Ou seja, qual a contribuição econômica da empresa para a sociedade? A 
contabilidade tem como responder a essa pergunta através da DVA! Vemos o uso da DVA 
como meio de informar a contribuição que a empresa dá à sociedade, destacando o quanto ela 
gera de valor ou rendas e para quem é distribuído. Sua formatação e compilação são muito 
fáceis, conduzindo a uma informação que nenhuma outra demonstração contábil ou de 
qualquer natureza conseguirá evidenciar tão claramente e com um processo de 
armazenamento e sintetização de dados melhor que o contábil. 

Dessa maneira, além de entregar os balanços patrimoniais e demonstrações de resultados dos 
três últimos exercícios juntamente com os levantados especialmente para o pedido, todas as 
empresas deveriam entregar as respectivas DVA´s, ou essas serem elaboradas pelos peritos 
contábeis nomeados. Até as micros e pequenas empresas deveriam ser compelidas a fornecer 
no mínimo essa demonstração (a DVA) ou os dados para sua elaboração, pois a informação 
que se quer obter é a da participação dessas empresas na economia e na sociedade. Pesquisas 
nacionais têm mostrado que essas empresas são grandes responsáveis pelos empregos e 
pagamento de impostos, valendo sim uma atenção especial a elas. 

A visão é de que as empresas, públicas ou privadas, queiram ou não, são agentes sociais no 
processo de desenvolvimento da economia. Dessa forma, precisam informar qual o valor que 
estão gerando para a sociedade, tanto o econômico quanto o social. Assim, a DVA inserida 
dentro de um Balanço Social poderá ser uma grande fonte de informação para as decisões 
referentes à recuperação da empresa. 
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